HD+ 120 VO

Lu 2 bánh thép với trống rung và day kết hợp
Xe lu 2 bánh thép dòng seri HD+ / Seri H259

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT HD+

Kích thước máy

> Động cơ diesel công suất cao, độ ồn

Chiều dài tổng thể (L)
Bề rộng máy (B)

mm

2145

> Hệ thống phun nước cao áp với 2 bơm

Chiều cao tổng thể (H)

mm

3050

Bề rộng trống lu (X)

mm

1980/1980

Chiều cao vật chuyển (Hl)

mm

2185

thấp

nước; có thể nhìn thấy được các vòi
phun nước từ cabin

mm

5000

> Ghế lái với vô lăng lái và bảng điều
khiển có thể xoay được và di dời
được

> Tầm nhìn thoáng cho bề mặt trống,
mép ngoài và toàn vùng làm việc

> Lái kiểu cua bò để tăng bề rộng lu lèn
> Dẫn động tất cả các cầu bằng thủy lực
cho khả năng leo dốc vượt trội

EU Stage
IIIA / EPA
Tier 3

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Đơn vị

HD+120 VO

Trọng lượng
Trọng lượng vận hành với cabin

kg

12740

Trọng lượng vận hành với ROPS

kg

12500

Trọng lượng vận hành lớn nhất

kg

13490

Tải trọng tĩnh trên trống, trước/sau

kg/cm

32,0/32,3

Kích thước máy
Chiều dài tổng thể

mm

5000

Chiều cao tổng thể với cabin

mm

3050

Chiều cao vận chuyển, nhỏ nhất

mm

2185

Khoảng cách cơ sở

mm

3600

Bề rộng tổng thể với cabin

mm

2180

Bề rộng làm việc, lớn nhất

mm

2150

Khoảng sáng gầm, trái/phải

mm

880/880

Bán kính quay vòng, phía trong

mm

5285

mm

1980/1980

Kích thước trống lu
Bề rộng trống lu, trước/sau
Đường kính trống lu, trước/sau

mm

1400/1400

Bề dày trống lu, trước/sau

mm

19/20

Loại trống lu, trước

Trống trơn, trống liền

Loại trống lu, sau
Offset, trước/sau

Trống trơn, trống liền
mm

170

Động cơ diesel
Nhà sản xuất

DEUTZ

Loại

TCD 2012 L04 2V

Số xi lanh

4

Công suất định mức. ISO 14396, kW/PS/rpm

100,0/136,0/2300

Công suất định mức SAE J1349, kW/HP/rpm

100,0/134,0/2300

Tiêu chuẩn khí thải

EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Hệ thống dẫn động
Tốc độ làm việc

km/h

Tốc độ lúc di chuyển

km/h

Hệ thống kiểm soát
Khả năng leo dốc, rung on/off

TRANG BỊ TIÊU CHUẨN
2 bơm nước, Be gạt liệu trên trống
gập được, Bảng điều khiển với màn
hình hiển thị, Đèn báo và các công
tắc, Bảng điều khiển nghiêng được,
Công tắc cắt mác, Ghế lái lắp đàn
hồi với tựa tay và đai an toàn, Hệ
thống kiểm soát máy Hammtronic,
Ghế vận hành có thể di chuyển và
xoay được. 2 bánh lu chạy lệch mí,
Điều chỉnh các thống số rung độc
lập, Hệ thống phun nước với các
thanh phun trước và sau, Hệ thống
nạp nước cho thùng chứa, Thùng
nước phía trước và sau có thể nạp
thêm nước từ cả 2 bên, Vòi xả
nước ở trung tâm, Thanh vịn tiếp
cận buồng điều khiển.
TRANG BỊ TÙY CHỌN
Đèn làm việc, Âm báo đi lùi, Tay
trang điều khiển thêm, Hệ thống
kiểm soát tần số rung, Hệ thống
bơm phụ gia chống đông, Đồng hồ
nhiệt HAMM, Bộ đo chất lượng đầm
nén HAMM, Điều hòa không khí và
xông cabin, Hiển thị trạng thái lu
lệch mí (offset), Trang bị cắt và vát
mép, Radio, Mái che ROPS cứng
vững, Tín hiệu xoay, Bộ phận bảo
vệ mái che, Phiên bản với lọc thô
nhiên liệu, Camera sau, Hệ thống
HCQ Navigator, Cabin ROPS với
cửa xẻ đôi, Giao diện Telematics,
Đèn cho khu vực 2 mép trống,
Bảng điều khiển với cột lái nghiêng
được, dễ ra vào, Cabin ROPS với
cửa liền.

0-6,0
0-12,0
Hammtronic

%

30/35

Hệ thống rung
Tần số rung, trước I/II

Hz (Nhịp/ph) 40/50 (2400/3000)

Biên độ rung, trước I/II

mm

0,88/0,35

Lực li tâm, trước I/II

kN

159/95

Lực đầm day, sau

kN

175

Tần số day, sau

Hz (Nhịp/ph) 36 (2160)

Biên độ day, sau

mm

1,25

Hệ thống lái
Góc vênh +/-

°

Kiểu lái chuyển

10
Kiểu khớp xoay

Hệ thống phun nước
Kiểu phun nước

Áp lực cao

Dung tích thùng chứa
Thùng nhiên liệu diesel

Lít

180

Thùng nước

Lít

1160

Mức độ ồn
Cường độ âm LW(A), lý thuyết

108

Cường độ âm LW(A), đo thực tế

107

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel. +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu
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Các đặc tính kỹ thuật của thiết bị có thể thay đổi mà không báo trước.
Các hình minh họa có thể chứa các trang bị tùy chọn.

Hệ thống đầm day

