RTX750

КОМБИНИРАН

КАНАЛОКОПАТЕЛ

ПОД КОНТРОЛ.

ИНВЕНТАР ЗА ВСЯКА ДЕЙНОСТ.

Унифицираната система за управление
на цялата гама машини RTX, подпомага
операторите при използване на
различните каналокопатели на Vermeer

RTX750 разползга с богата гама прикачнен
инвентар за различни приложения
включващи разнообразни роторни и
верижни каналокопателни уредби,
плугове и комбинирани уредби.

МАНЕВРЕНОСТ в ТЕСНИ
ПРОСТРАНСТВА.
С на й - ма л к а та с ле д а в с во я к л ас ,
RTX750 е подходящ за работа в тесни
пространста и жилищни зони.

УСЕЩАНЕ ЗА РАБОТА.

ОПИТЪТ НА ЕКРАН.

ГУМЕНО-ВЕРИЖНО ЗАДВИЖВАНЕ.

При неблагоприятни условия на
терена, електронната система за
контрол
автоматично
спира
движението
напред,
като
предотвратява
угасването
на
двигателя. След възстановяване на
оборотите на двигателя, машината
продължава
своя
ход
напред
самостоятелно.

Интегрираният дисплей позволява на
оператора да оптимизира дейността на
машината с прецизно регулиране на
параметрите на прикачното оборудване
и задвижването, като осигурява също
така текуща информация за: обороти
на
двигателя,
остатъчно
гориво,
напрежение,
температура
на
охлаждащата
течност,
наработени
часове и т.н.

Когато е оборудван с иновативното
гумено-верижно задвижване, RTX750
предлага
повишена
проходимост,
намален натиск върху терена, повишена
тяга и по-голяма стабилност. Завиване
на 4-те колела и ,,рачешки’’ ход са
възможни при версиите с гуми или
вериги.
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КОМБИНИРАН КАНАЛОКОПАТЕЛ

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА

Маса (версия гуми): 2676.2 кг

Дебит на задвижващата помпа: 132.5 л/мин

Маса (вериги): 4232 кг

Макс. налягане на задвижващата помпа: 299.9 bar

Дължина (с гуми): 3.2 м

Дебит на помпа на инвентара: 132.5 л/мин

Дължина (с вериги): 3.4 м

Макс. налягане на помпа за инвентара : 379.2 bar

Ширина (с гуми): 182.9 см

Дебит на допълнителната помпа: 73.4 л/мин

Ширина (с вериги): 199.4 см

Макс. налягане на допълнителната помпа : 172.4 bar

Височина: 254.8 см

ЗАДВИЖВАНЕ — ГУМИ

ДВИГАТЕЛ ОПЦИЯ 1

Maкс. транспортна скорост(напред/назад): 8.1 км/ч

Производител и Модел: Deutz TD2.9L4

Maкс. работна скорост (напред/назад): 3.2 км/ч

Ниво на шум при оператора: 91 d(B)a

Размер гуми: 38" x 14" (96.5 см x 35.6 см)

Максимална мощност: 74 к.с. (55 kW)
Maксимален въртящ момент: 260.3 Nm

ЗАДВИЖВНАЕ — ВЕРИГИ

Охлаждане: Течно

Maкс. транспортна скорост (напред/назад): 6.4 км/ч

Гориво: Дизел

Maкс. работна скорост (напред/назад): 2.4 км/ч

EPA сертифкация: Tier 4 final

Брой вериги: 4
Дължина на контакт на веригата: 88.9 см

ДВИГАТЕЛ ОПЦИЯ 2

Ширина на веригата: 45.2 см

Производител и Модел: Cummins B3.3T

Натиск върху терена: 0 .3 bar

Ниво на шум при оператора: 95 d(B)a

ОПЦИИ ОСИ

Максимална мощност: 74 к.с. (55 kW)

Предна ос: Завиваща с хидравл. заключване

Maксимален въртящ момент: 245.4 Nm

Задна ос: Завиваща с хидравл. заключване

Охлаждане: Водно

Сертифицирано натоварване на ос: 5102.9 кг

Гориво: Дизел

Външен диаметър на завиване ( с гуми, само предна
завиваща ос): 10.1м

EPA сертификация: Tier 4i (EU Stage IIIB)

РЕЗЕРВОАРИ
Горивен резервоар: 102.2 л
Хидравличен резервоар: 87.1 л
Хидравлична система: 94.6 л

Охлаждане (Tier 4 final): 11.4 л
Охлаждане [Tier 4i (Stage IIIB)]: 8.7 л

Външен диаметър на завиване (с вериги, само предна
завиваща ос): 12 м
Външен диаметър на завиване ( с гуми, предна и
задна завиваща ос): 5.1 м
Външен диаметър на завиване ( с вериги, предна и
задна завиваща ос): 7 м
Спирачка: Хидростатична
Паркинг спирачка: Пружинно задействане,
хидравлично освобождаване
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