
 

 

 

 

 

Tekniske beskrivelse for DCE 80-9  
 

Chassi 

DCE80-9, Akselavstand L3 = 2800 mm  

 

Mast 

Dupleks std. frisiktsmast, med maksimal sikt 

LøftehøydeH4:   3500 mm 

Byggehøyde H3:   2935 mm 

Max. høyde H5:   4660 mm 

Friløft H2:             mm 

 

Mål 

Lengde uten gaffler:  4075 mm  

Lengde med gaffler:  5875 mm  

Akselavstand:   2800 mm  

Høyde uten mast:  2570 mm + 300mm oppbygget 

Bredde:   2000 mm 

 

Gaffelvogn 

Vogn med integrert sideføring/spredning, med sylinderstøtte i vogn   

B=2000 mm 

 

Gaffler 

200 x 60 x 1800mm  

rulletype         

 

Drivutrustning 

Fabrikat:   Perkins 

Type:   1106C-E60TA  

Effekt:   85kW v/ 2200 omdr.  

Antall syl:   6  

Dreiemoment:  487 Nm v/ 1400 omdr.  

 

Gearkasse 

Fabrikat:   Dana 

Type;    20000 

Kopling:   Hydr. / converter 

Ant.gear:   2 + 2 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Førerhytte 

Førerhytten er bygget for å tilfredstille de gjeldende høye krav til sikkerhet, ergonomi og 

førermiljø.Ratt, føresete og betjeningsspaker for hydraulikk, er individuelt regulerbare, for å 

sikre best mulig førerkomfort. Rikelig dimensjonert varmeapparat og defrosteranlegg. 

Friskluft tilføres gjennom kupefilter. Spirit Delta har markedets beste sikt / utsyn.  

Extra skyverute i høyre dør 

 

 

Elektrisk: 

24 Volt elektrisk anlegg med hovedstrømsbryter montert. Batterikapasitet 2 x 12-75Ah. 

 

Dekk: 

8.25*15                Styrehjul og drivhjul( tvilling)  

 

Farge ( std) 

Hytte:  Kalmar Grå 

Chassi:  Kalmar Rød 

Mast:  Kalmar Sort 

 

Utstyr inkl. i pris: 

Spirit Delta førerhytte 

Luftevinduer begge sider 

El. vendbar førerstol 180gr. 

BeGe 9130 førerstol 

Førerhytte oppbygget 300 mm 

Luftkondisjonering ECC med termostatstyring 

Finfilter på friskluftinntak på førerhytte 

Radio / CD spiller 

Roterende varsellys, takmontert 

Intervallpusser bakrute ( ved snudd stol) 

Sylinderstøtte i gaffelvogn 

2 store sladrespeil på forskjermer, og på motvekt, ved snudd stol 

SMF vekt (monteres ved ankomst kunde,konf. tekniker Ragnar Opsahl) 

2 ekstralys bakkant hyttetak, rettet fremover 

Aut.sentralsmøringsanlegg 14pkt ( styring 8 og mastinnfest. 6 pkt.) 

 

 

 

 
 


