HD+ 140 VV
Lu hai bánh thép với hai trống lu rung
Lu hai bánh thép seri HD+/ Seri H259

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA DÒNG HD+

Kích thước máy

> Động cơ Diesel công suất cao, tiếng ồn
thấp
> Hệ thống phun áp lực với hai bơm
nước; dễ dàng quan sát vòi phun từ ghế
lái
> Ghế lái gắn vô lăng và bảng điều khiển
có thể xoay được và di dời được

Tổng chiều dài (L)

mm

5000

Chiều rộng (B)

mm

2260

Tổng chiều cao (H)

mm

3050

Bề rộng trống lu (X)

mm

2140/2140

Chiều cao vận chuyển (Hl)

mm

2185

> Nhìn rõ bề mặt trống, mép ngoài và khu
vực làm việc
> Lái kiều cua bò để gia tăng bề rộng làm
việc
>

tạo nên khả năng leo dốc vượt trội

EU Stage
IIIA / EPA
Tier 3

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Đơn vị

H D+ 140 V V

Trọng lượng vận hành có cabin

kg

12930

Trọng lượng vận hành có mái che

kg

12690

Trọng lượng vận hành lớn nhất

kg

13680

Tải trọng tĩnh, trước/sau

kg/cm

30,5/29.9

Tổng chiều dài
Tổng chiều cao với cabin

mm

5000

mm

3050

Chiều cao vận chuyển, nhỏ nhất

mm

2185

Tổng chiều rộng với cabin
Khoảng cách cơ sở

mm

2260

Trọng lượng

Kích thước máy

mm

3600

Bề rộng làm việc lớn nhất

mm

2310

Khoảng sáng gầm, trái

mm

880/880

Bán kính quay vòng, bên trong

mm

5205

Kích thước trống lu
Chiều rộng trống lu, trước/sau

mm

2140/2140

Đường kính trống lu, trước/sau

mm

1400/1400

Bề dày trống lu, trước/sau
Kiểu trống lu, trước

mm

19/19

trống trơn không chia tách
trống trơn không chia tách

Kiểu trống lu, sau
mm

Trang bị tiêu chuẩn
Bảng điều khiển với màn hình hiển
thị, Đèn báo và chuyển mạch, Góc
vô lăng có thể điều chỉnh, Công tác
cắt mát, Ghế lái có lò so đàn hồi và
gác tay hai bên với dây an toàn,
Hammtronic - quản lý động cơ
thông minh, Ghế vận hành có thể
số đầm rung có thể điều chỉnh độc
lập cho trước và sau, Hệ thống
phun với thanh phun trước và sau,
trước và sau, có thể tiếp nước cho
thùng từ hai bên, Xả nước trung
tâm, Tay vịn lên xuống.

Trang bị tùy chọn
Đèn làm việc, Đèn báo lùi xe, Cần
lái đa năng bổ xung, bên trái, Điều
khiển tần số, Hệ thống phun chống
đông, Bộ đo nhiệt độ Hamm, Bộ đo
độ đầm nén Hamm, Máy sưởi và

170

Động cơ Diesel
Nhà sản xuất
Kiểu

DEUTZ

Số xy-lanh
Công suất ISO 14396, kW/PS/rpm

4

Công suất SAE J1349, kW/HP/rpm
Tiêu chuẩn khí thải EU/USA

100,0/134,0/2300

TCD 2012 L04 2V

100,0/136,0/2300

EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Dẫn động
Tốc độ làm việc

km/h

0-6,0

Tốc độ di chuyển
Hệ thống điều khiển dẫn động tùy tải
Khả năng leo dốc, rung bật/tắt

km/h

0-12,0
Hammtronic

%

3 0 /3 5

Hệ thống rung
Tần số rung, trước, I/II
Tần số rung, sau, I/II
Biên độ rung, trước, I/II
Biên độ rung, sau, I/II
Lực ly tâm, trước, I/II
Lực ly tâm, sau, I/II

Hz (Nhịp/phút)

4 0 /5 0 (2400/3000)

Hz (Nhịp/phút)

40/50 (2400/3000)

mm

0,84/0,35

mm

0,84/0,35

kN

159/95

kN

159/95

°

10

Radio, Mái che an toàn lật cứng
cáp, Đèn xoay, Mái che chống vật
liệu rơi, Tấm che giữ nhiệt trống lu,
nhiên liệu bổ sung, Camera quan
và sau độc lập với nhau, Hệ thống
kiểm soát đầm nén HCQ bằng vệ
Cabin an toàn lật với cửa, Đèn
chiếu sáng mép trống, Góc vô lăng
lái có thể điều chỉnh thoải mái vận
hành, Cabin an toàn lật với cửa hai
cánh.

Hệ thống lái
Góc vênh +/Kiểu lái

Kiểu khớp xoay
Áp lực

Kiểu phun nước
Lít

180

Lít

1160

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

108

Cường độ âm LW(A), đo được

107

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel. +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

Lu rung 2 bánh thép/ Seri HD+ EU Stage IIIA / EPA Tier 3/ HD+ 140 VV 10.16 2233218 vn-GB V1
Các đặc tính kỹ thuật của thiết bị có thể thay đổi mà không báo trước.
Hình minh họa có thể đã chứa một số trang bị tùy chọn.

Hệ thống phun

