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Menovitý výkon stroja
Menovitá prevádzková kapacita (ISO 14397-1)  457 kg
Klopné zaťaženie (ISO 14397-1)  915 kg
Výkon čerpadla  36.00 L/min
Uvoľnenie systému v rýchloupínacích zariadeniach  20.7 MPa
Max. 2 rýchlosti pojazdu (ovládacie prvky SJC)  13.4 km/h
Max. 1 rýchlosť pojazdu (manuálne ovládacie prvky)  8.2 km/h

Motor
Výrobca/model  Kubota / V1505-T4F-ST5
Chladenie  Kvapalina
Maximálny výkon pri 2 300 ot./min. (ISO 14396)  18.2 kW
Celkový krútiaci moment pri 1 600 ot./min. (ISO 9249)  86.4 Nm
Počet valcov  4
Objem valcov  1498 cm3

Palivová nádrž  45.00 L

Hmotnosti
Prevádzková hmotnosť (s pneumatikami pre náročný terén,
50-palcový C/I korček)

 1860 kg

Prevádzková hmotnosť (s pneumatikami pre náročný terén,
bez lyžice)

 1693 kg

Prevádzková hmotnosť (s PLNÝMI pneumatikami, 50-palcový
C/I korček)

 2149 kg

Prepravná hmotnosť (s PLNÝMI pneumatikami, bez korčeka)  2074 kg

Kontroly
Riadenie vozidla  Smer a rýchlosť ovládaná dvomi ručnými pákami
Hydraulické vyklápanie a zdvíhanie nakladača  Oddelené pedále
Predné pomocné príslušenstvo (bežné)  Bočný pohyb pravej riadiacej páky

Pohonný systém
Prevodovka  Plynulo regulovateľné dvojité hydrostatické piestové čerpadlá,

ktoré poháňajú dva plne vratné hydrostatické motory

Štandardné vybavenie
Ovládací systém s vnútorným uzamknutím značky Bobcat
(BICS)
Ručné a nožné ovládacie prvky
Luxusná kabína obsluhy  1
Štandardné sedadlo
Bezpečnostný pás
Ochranný prvok sedadla
Rám Bob-Tach™
27 x 8,50-15, 6–vrstvové, pre náročný terén značky Bobcat
Pomocná hydraulika: premenlivý prietok/maximálny prietok

 Prevádzkové svetlá, predné a zadné
Podporný stojan zdvíhacieho ramena
Parkovacia brzda
Tlmič s lapačom iskier
Vypínanie motora/hydraulického systému
Automatická aktivácia žeraviacich sviečok
Prístrojové vybavenie
Záruka: 12 mesiacov alebo 2000 hodín (čo uplynie skôr)

1. Konštrukcia proti prevráteniu (ROPS) – vyhovuje požiadavkám normy SAE-J1040 a ISO 3471; ochranná konštrukcia proti padajúcim objektom (FOPS) – vyhovuje
požiadavkám normy SAE-J1043 a ISO 3449, úroveň I. Kabína typu Deluxe zahŕňa čalúnenie interiéru kabíny, strešné a zadné okná, exkluzívnu kabeláž, stropné svetlo a
elektrickú zásuvku.

Voliteľné možnosti
Voliteľné joystickové ovládanie (SJC)
Dvojrýchlostný s 3-bodovým pásom
Ochranný kryt kabíny s kúrením
Závesné sedadlo s látkovým poťahom
Závesné sedadlo s vinylovým poťahom
Možnosť štartovania bez použitia kľúčika pomocou hesla

 Power Bob-Tach™
Hydraulické umiestnenie lyžice (zahŕňa spínač ON/OFF
(ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ))
Signalizácia cúvania
Plná pneumatika 28 x 9-15 pre ťažké prevádzkové podmienky
Cestná súprava
Maják

Vplyv na vonkajšie prostredie
Úroveň hlučnosti LpA (norma EÚ 2006/42/ES)  86 dB(A)
Neistota obsluhujúceho pracovníka LpA  2 dB(A)
Úroveň hlučnosti LWA (norma EÚ 2000/14/ES)  96 dB(A)
Neistota úrovne hluku LWA  
Neistota vibrácií v oblasti rúk a ramien  

Rozmery

(A) 3306.0 mm
(B) 1878.0 mm
(C) 25.0°
(D) 167.0 mm
(E) 818.0 mm
(F) 2262.0 mm
(G) 2800.0 mm
(H) 26.0°
(I) 2084.0 mm

 (J) 2633.0 mm
(K) 412.0 mm
(L) 43.0°
(M) 95.0°
(N) 1270.0 mm
(O) 1731.0 mm
(P) 967.0 mm
(Q) 1167.0 mm

Príslušenstvo
Drapáky, priemyselné
Drviče
Koreňové drapáky
Krovinorezy
Kultivátory
Lyžica na bežné použitie (GP)
Lyžice na nečistoty
Lyžice na
stavebné/priemyselné účely
Nízkoprofilové lyžice
Pluhy
Pôdne kondicionéry
Príslušenstvo drvičov

 Príslušenstvo paletizačnej
vidlice
Príslušenstvo vrtákov
Roštové lopaty
Snežné frézy
Uhlové metly
Viacúčelové vidlice
Vidlice na balíky
Výsypky
Zametacie stroje
Zrovnávače terénu
Žacie stroje
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