
S T A V Í M E   O K O L O   V Á S

Výkon motoru 11 kW

Provozní hmotnost 1 780 kg

Poloměr otáčení zádi otoče 1 065 mm

Obsah rypných nástrojů 0,028 - 0,069 m (SAE)³
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POHON OTOČE

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

MOTOR

PODVOZEK

ELEKTRICKÁ SOUSTAVA

RADLICE

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

PROVOZNÍ NÁPLNĚ

Skutečný výkon (ISO 14396).............................................11,2 kW/15 PS
Provozní hmotnost:

s ochrannou stříškou..............................................................1480 kg
s kabinou................................................................................1700 kg

max. hloubkový dosah (s násadou 1020 mm) ...........................2200 mm
max. hloubkový dosah (s násadou 1220 mm) ...........................2400 mm
Rypné síly:

hydr. válec lopaty .................................................................13,3 daN
hydr. válec násady (1020 / 1220) .....................................8,4/7,4 daN

Přepravní délka (max.) ...............................................................3620 mm
Přepravní šířka.............................................................................990 mm
Přepravní výška (ochranná stříška / kabina) .....................2340/2350 mm

Výrobce ................................................................................MITSUBISHI
Označení ............................................................................................L3E
Typ 4 taktní, vznětový s přímým vstřikováním
Počet válců..............................................................................................3

3Zdvihový objem ............................................................................952 cm
Jmenovité otáčky...................................................................2100 Ot/min
Max. kroutící moment při 1800 ot/min .........................................53.5 Nm

Akumulátory ...............................................................................1 x 40 Ah
Napětí ................................................................................................12 V
Alternátor ...........................................................................................40 A
Startér ............................................................................................1,7 kW

2 regulovatelná axiální pístová čerpadla a jedno čerpadlo zubové.
Počet čerpadel ...................................................................................2+1
Celkové přepravované množství (regulovatelná čerpadla)..2 x 15,5 l/min
Přepravované množství zubového čerpadla .............................10,9 l/min
Max. provozní tlak (pracovní hydraulika / pojezd).........................206 bar
Max. provozní tlak (otoč)...............................................................145 bar

Hydraulický pohon...............................................axiální pístové čerpadlo
Rychlost otáčení ........................................................................9,5 ot/min

Vybočování kozlíku výložníku:
vlevo ....................................................................................................80°
vpravo ..................................................................................................45°

Délka podvozku..........................................................................1215 mm
Šířka podvozku ............................................................................990 mm
Šířka pásu (gumové pásy) ...........................................................230 mm
Tlak na podloží (ochranná stříška/kabina) ...........................0,25/0,30 bar
vodící/opěrné kladky ...........................................................vodící plech/3
Pojezdové rychlosti .....................................................................1 nebo 2
Rychlost pojezdu (gumové pásy) ....................................2,0-2,0/3,5 km/h
Max. stoupavost ........................................................................58% (30°)

Šířka  x výška .....................................................................990 x 245 mm
Výška zdvihu ................................................................................210 mm
Hloubka spuštění .........................................................................310 mm

Palivová nádrž..................................................................................19,5 l
Chladící kapalina................................................................................3,5 l
Motorový olej ......................................................................................3,0 l
Hydraulický systém ..........................................................................15,0 l

Skutečný výkon (ISO 14396).............................................11,2 kW/15 PS
Provozní hmotnost:

s ochrannou stříškou..............................................................1560 kg
s kabinou................................................................................1780 kg

max. hloubkový dosah (s násadou 1020 mm) ...........................2200 mm
max. hloubkový dosah (s násadou 1220 mm) ...........................2400 mm
Rypné síly:

hydr. válec lopaty .................................................................14,0 daN
hydr. válec násady (1020 / 1220) .....................................8,7/7,8 daN

Přepravní délka (max.) ...............................................................3620 mm
Přepravní (šířka postranní díly radlice ne / odklopené).......990/1330 mm
Přepravní výška (ochranná stříška / kabina) .....................2340/2350 mm

2 regulovatelná axiální pístová čerpadla a jedno čerpadlo zubové.
Počet čerpadel ...................................................................................2+1
Celkové přepravované množství (regulovatelná čerpadla)..2 x 15,5 l/min
Přepravované množství zubového čerpadla .............................10,9 l/min
Max. provozní tlak (pracovní hydraulika / pojezd).........................216 bar
Max. provozní tlak (otoč)...............................................................140 bar

Délka podvozku..........................................................................1215 mm
Šířka podvozku (postranní díly radlice ne / odklopeny) ......990/1330 mm
Šířka pásu (gumové pásy) ...........................................................230 mm
Tlak na podloží (ochranná stříška/kabina) ...........................0,27/0,31 bar
vodící/opěrné kladky ...........................................................vodící plech/3
Pojezdové rychlosti .................................................................................2
Rychlost pojezdu (gumové pásy) ..........................................2,0/3,5 km/h
Max. stoupavost ........................................................................58% (30°)

Šířka (postranní díly radlice odklopeny / neodklopeny) x výška
............................................................................990/1330 x 245 mm

Výška zdvihu ................................................................................210 mm
Hloubka spuštění .........................................................................310 mm
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RYPNÉ SÍLY
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E16B - E18B 3605 1055 2340/ 445 1215 1565 1155 775 2210 415 440 1065 240 70 760 890 990/
2350* 1330**
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www.new-holland.cz

Značka NEW HOLLAND vznikla spojením 4 významných značek výrobců

stavební techniky světového významu. Spojením těchto značek vám přinášíme

celkem 235 let zkušeností s vývojem a výrobou stavebních strojů. Tímto

spojením historie, tradice a zkušeností se stává již tak úspěšná značka NEW

HOLLAND vedoucí značkou celosvětové úrovně v oboru stavební techniky.

Navíc vám však přináší unikátní kvalitu strojů všech kategorií, kterou zdědila

ze značek původních.

Ať už se rozhodnete pro kterýkoliv z široké nabídky 80 stavebních strojů,

můžete si být jisti, že značka NEW HOLLAND je tím správným rozhodnutím.

NEW HOLLAND se stává nejčastější volbou úspěšných profesionálů

ve stavebnictví po celém světě.

AGROTEC se vedle prodeje techniky s nejlepším poměrem cena/výkon

vyznačuje komplexní péčí o své zákazníky. Chceme, aby naši zákazníci měli

čas věnovat se svému podnikání a byli v něm úspěšní.


