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Tekniske spesifikasjoner for Kalmar  DCF330-12LB 
med løftestativ og øvrig utstyr som beskrevet. 

 

Løftekapasitet:  Løfteevne:   33000 kg 

   Lastesenter:       1200 mm 

   Løftehøyde:     5500 mm 

    

Løftestativ:  Duplex std. frisikt med kjeder og slanger montert med tanke    

   på maksimal gjennomsiktlighet. 

   Min. høyde stativ:   4770 mm   (byggehøyde) 

   Max høyde stativ  7520 mm 

 

Gaffelvogn:  Sideføring spredning 

                                    Gaffelvognbredde:   3000 mm 

    

Gafler:   Dimensjon 300x110x2400mm INKL.Fork Shaft system 

   NB! utgjør fleksibilitet for bruk av annet utstyr 

    

Mål:   Lengde uten gafler:   6925 mm 

   Akselavstand:             4750 mm 

   Bredde:            3410 mm 

   Høyde uten stativ:      3415 mm  

 

Førerhytte: Spirit Delta, Globetrotter (ekstra spacetype) er bygget for å tilfredsstille de gjeldende 

høye krav til sikkerhet, ergonomi og førermiljø. Ratt, førersete og betjeningsspaker 

for hydraulikk er individuell regulerbare for å sikre best mulig førerkomfort. Rikelig 

dimensjonert varmeapparat og defrosteranlegg. Friskluft tilføres gjennom kupefilter. 

Isringhausen førerstol med luftfjæring, varme i sete og sikkerhetsbelte. 

    

Motor:   Fabrikat:   Volvo Turbo-intercooler 

   Type:    TAD 760VE 

   Effekt:    181kW/2200 r.p.m 

   Nm-rpm:   1100 /1500rpm 

   Antall sylindere:  6 

     

Transmission:  Dana TE 17000 Automatgearkasse med elektronisk mykkjøring   

   Antall gear: 3 + 3  

 

Drivaksel:  Fabrikat:   Kessler  

   Type:    Med navreduksjon og diffrensial 

 

Hjul og dekk:  Drivhjul 4 stk.:  16.00x25 luftgummidekk 

   Styrehjul 2 stk.:  16.00x25        luftgummidekk 
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Styreaksel:  Kalmar`s egenutviklede, med meget kraftige dobbeltvirkende 

    styresylinder og minimalt med bevegelige deler. Akselen er festet til   

   rammen ved hjelp av to meget kraftige, vedlikeholdsfrie sfæriske   

   gummielement. Konstruksjonen tillater store hjulutslag som medfører   

   liten svingradius. 

 

Elektrisk utstyr: 24 volt elektrisk anlegg med hovedstrømbryter montert. 

 Batterikapasitet: 2 x 12V – 140 Ah 

 

Bremser:  Driftsbrems: Vedlikeholdsfrie oljekjølte lamellbremser som eliminerer   

   bremsejustering og tåler ekstremt høy belastning over lengre tid.    

   Systemet er fullstendig lukket og upåvirket av fuktighet og    

   forurensninger. 

   Parkeringsbrems: Skivebrems på drivakselens inngående aksel. Denne   

   ansettes ved hjelp av fjærkraft og frilegges ved hjelp av     

   hydraulikktrykk. 

 

Standard lakkering:  Rød chassis, Grå hytte, Svart stativ og vogn                                     

    

Utstyr inkl. standard:  Globetrotter hytte med ECC klimaanlegg 

 Sentralsmøring basmaskin  

 ISRINGHAUSEN førerstol luftfjæret med varme og belte 

 Motorvarmer inklusive kupèvarmer 

 Åpning av rute i sidedør begge sider 

 Tonet ruter med solgardin tak og front 

 24/12 volt omformer inkl. 4stk. uttak i hytte 

 Justerbar rattstamme 

 Intervallpusser tak- og bakrute  

 Skvettlapper på drivhjul og styrehjul  

 Bakspeil utvendig på hytte begge sider  

 Automatisk gearkasse med elektronisk mykkjøring 

 Kolvakumulator (stabiliseringsakumulator) koblet til løftefunksjon 

 Bryter for frem-bakkjøring v/hydraulikkspaker 

 Serviceinterval indikasjon i display 

 4stk. ekstra lyskastere XENON plassert bakkant/forkant hytte  

 2stk.ekstra lyskastere XENON i mast 

 Alle standard lamper typen XENON 

 2stk. strobelamper plassert på motvekt bak koplet over revers 

 Separate tanker for bremser/arbeid hydraulikk inkl.kjøling 

 Spakstyring med egen fram/bak bryter 

 Ryggesperre inkludert 

 Roterende varsellys takplassert 

 Ekstra støyisolert maskin  


