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              Tekniske spesifikasjoner for Kalmar  DRG 450-65S5 K-Motion 

med løftestativ og øvrig utstyr som beskrevet. 

 

Kapasiteter:  Løfteevne:            45000 kg / 32 000kg / 16 000kg 

   Max. løftehøyde:                 15100 mm 

 

Løftebom::  Min. høyde bom:                           4600 mm 

   Max. høyde bom:             18200 mm   

                                  

Containeråk:              20-40ft 

    ISO Twist Lock 

    Sideskift : + - 800mm 

   2 stk svingmotorer 

    

Mål:   Lengde:                                     11 700 mm   

   Akselavstand:                              6500 mm            

   Bredde:                     4150 mm 

   Servicevekt:     69500kg 

        

Førerhytte: Førerhytten Kalmar`s nye GLORIA model 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 bidrar også med dette. Friskluft tilføres gjennom kupefilter. 

 

Motor:   Fabrikat:   Volvo 

   Type:   TAD 872 VE ( NY steg 4 AdBlue) 

   Effekt:   210kW / 286hp v/1600-2200 r.p.m 

   Antall sylindere:  6 

   Dreiemoment:  1237 Nm - v/1000-1400 r.p.m 

 

Gearkasse:  Fabrikat:   Dana –Rexroth / K-Motion 

   Kobling:   Hydrostatic-Mechanical 

   Antall gear:  3forward-2reverse 

 

Drivaksel:  Fabrikat:   Kessler D81-WDB 

 

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. Dette tillater store hjulutslag som medfører liten svingradius. 

 

Hjul og dekk:  Drivhjul:   18.00 x 25/PR40 

   Styrehjul:  18.00 x 25/PR40 
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Elektrisk utstyr:  24 volt elektrisk anlegg med hovedstrømbryter montert. 

   Batterikapasitet: 2 X 12 V - 140 Ah 

 

Bremser:  Driftsbrems: Vedlikeholdsfrie oljekjølte lamellbremser som eliminerer bremsejustering og tåler 

høy belastning over lengre tid. Systemet er 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. 

 

Inkludert:  ECC klimaanlegg  

   Solgardin front og takvindu 

   Dobble vinduspussere på frontrute 

   Hydraulisk frem-bakkjøring av hytte 

   Grammer førerstol m/plandemping, luftfjæret   

   med setevarme og 3 pkt. sele samt hodestøtte 

   DAB/FM Radio / type Bluetooth 

   24/12v omformer med brakett for terminalkommunikasjon 

   Justerbar rattstamme elektrisk justerbar  

   Joystick konsoll elektrisk justerbar inkl. alle funksjoner 

   Kompressorhorn 

   Spakstyring inklusive bryter for frem-bakkjøring 

   Containerteller med reset funksjon 

   Serviceintervall indication in display 

   Diagnostic driving information on the display 

   Store speil utvendig elektrisk oppvarmet og justerbare fra hytte 

   Antisklibeskyttelse på skjermer og tank 

   Ryggekamera fabrikkmontert i motvekt bak og monitor i hytte inklusive sensorer 

   Aut.sentralsmøring på basemaskin og spreder 

   Tilt i åk inkludert 

   Vektindikator i display inkludert 

   Skvettlapper mont. på drivhjul og styrehjul  

   Alle standardlykter arbeidslamper  type LED 

   Indikeringslys for twistlock type LED 

   Ekstra LED lyskastere i bom og spreder i tillegg til standard 

   Containerlyskastere på framskjermer 4stk. type LED justerbare 

   Std.baklys,blinkers,brake and parking lik LED lights  

   4stk.LED lyskastere montert på rampe underkant bom inkludert 

   Ekstra lydisolert kit montert 

   Soft  landing beskyttelse på spreder ultrasonic sensor  

   Motor og Hydraulikk oljevarmer samt kupevarmer inkludert 

   Aut. Extension 20`-40`inkludert 30`stop 

   4stk. løftekroker plassert i hvert hjørne i tillegg til twistlock 

   Strobelamper montert bak over revers begge sider 

   Snow spreader med extra klaring på twistlock 


