Tekniske spesifikasjoner for Kalmar DCE 70-6 T32104.0228
med løftestativ og øvrig utstyr som beskrevet.
Kapasiteter:

Løfteevne:
Lastesenter:
Løftehøyde:

7000 kg
600 mm
4500 mm

Løftestativ:

Dupleks frisiktstårn, med maksimal sikt (mast for 7,5-9 tonns maskiner)
Byggehøyde:
3435 mm
Max. høyde:
5660 mm

Gaffelvogn:

Gaffelvogn med integrert sideføring og spredning. Sylinderstøtte.
B = 2000 med mer ( 7,5-9 tonn)

Mål:

Lengde uten gafler:
Akselavstand:
Bredde.
Høyde uten stativ:

Førerhytte:

Førerhytten, Spirit Delta,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 et
kupefilter.

Motor:

Fabrikat:
Type:
Effekt:
Antall sylindere:
Dreiemoment:
Forbruk:

Perkins
1106C – 60TA
85 kW v/2200 r.p.m
6
487 Nm - v/1400 r.p.m
6-8 l/h

Gearkasse:

Fabriakt:
Type:
Kopling:
Antall gir:

Dana
20000
Hydr. / converter
2+2

3700 mm
2450 mm
2000 mm
2570 mm

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 12 V - 75Ah

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
forurrensninger.
Parkeringsbrems; Skivebrems på drivakselens inngående aksel. Denne
ansettes ved hjelp av fjærkraft og frilegges ved hjelp av
hydraulikktrykk.

Inkl i prisen:

Hydr. vendbar førerstol 180gr
Hytteoppbygg 300 med mer
Air condition med termostatstyring
Finfilter på friskluftinntak hytte
Luftevinduer begge sider
Bege luftfjæret stol med varme og plandemping
Armelene også venstre side
Solgardin takrute
24/12V omformer for inter.kom.
Roterende varsellys takmontert
Intervallpusser front og bakvindu
Takpusser med intervall og spyler, sidemontert
2 stk utv. sladrespeil for kjøring fremover, 2 stk for bakover
Calix kupevarmer, med uttak
Retningsvelger forover / bakover, på løftespak
Sylinderstøtte på spredningssylindere, gaffelvogn
Motorvarmer 220V
Hydr.akkumulator i løftefunksjon
Skvettlapper drivhjul
Akustisk ryggesignal
Maskinen blir lakkert i Mongstads farger
Tykkere lakklag hytte / chassi, zinkbehandles før lakkering
Supersoftdekk styrehjul, std luftdekk drivhjul
Uniload vektindikator ( ettermonteres)
Pulver brannsl.apparat 6 kg ( ettermonteres)
Mast og gaffelvogn er av kraftigere utførelse
Ekstra motvekt 200 kg
Tetningsmasse legges inn i rutepakninger + skyverute

