WN 701S a WN 701SP

Šmykom riadený nakladač
WACKER NEUSON 701 S

►Rozmery
a – maximálny výškový dosah
3620 mm
b – max. výškový dosah po čap lopaty
2860 mm
2310 kg
c – výška nakladača
1947 mm
680 kg ( užitočné zaťaženie )
252 mm
1360 kg ( t.j. statické preklápacie zaťaženie ) d – svetlosť podvozku
e – presah zadnej časti
1056 mm
0,36 m³ ÷ 0,55 m³
890 mm
f – rázvor kolies
g – celková dĺžka bez prídavného zariadenia
2440 mm
►Motor
h – celková dĺžka so štandardnou lopatou
3060 mm
Typ
Yanmar 4TNV88
i – maximálna dĺžka stroja
3517 mm
vodou chledený 4-valec
k – dosah lopaty v najvyššom bode
2660 mm
dieselmotor
l – maximálna výsypná výška
2325 mm
Netto výkon motora
34 kW
m – výsypná vzdialenosť pri max. zdvihu
516 mm
Objem
2189 cm³
n – maximálny horizontálny dosah
1173 mm
Batéria
12V/88Ah
o – uhol priklopenia lopaty
29 °
Objem palivovej nádrže 52 litrov
p – max. uhol vyklopenia lopaty
35 °
q – max. uhol zaklopenia lopaty
105 °
►Hydraulický systém - pracovná hydraulika
r – nájazdový uhol
27 °
Čerpadlo
zubové čerpadlo
s – šírka stroja (pri štandardných pneumatikách) 1475 mm
Tlak pracovnej hydrauliky
210 bar
t – šírka lopaty
od 1500 mm ÷ do 1700 mm
Výkon pracovnej hydrauliky
62 litr/min
u – polomer otočenia zadnej časti
1520 mm
Chladič hydraul. oleja
Štandardne
v – polomer otočenia prednej časti
1771 mm
Objem hydraulickej nádrže
55 litrov

►Základné údaje
Hmotnosť*
Nosnosť
Bod preťaženia
Objem lopaty

►Pojazd
Hydrostatický
Pohon
Quattrostatic
Čerpadlo ( tandemové)
Axiálne (piestové) – regulačné
Hydromotory v každom kolese s koncovým planetovým reduktorom
Rýchlosť
12 km/h
Štandardné pneumatiky 10 x 16,5
Brzdy
Hydraulická parkovacia brzda

Šmykom riadený nakladač
WACKER NEUSON 701 SP
►Základné údaje
Hmotnosť*
Užitočná nosnosť
Bod preťaženia
Objem lopaty

Powerflow

2360 kg
680 kg ( užitočné zaťaženie )
1360 kg ( t.j. statické preklápacie zaťaženie )
0,36 m³ ÷ 0,55 m³

►Motor
Typ

Yanmar 4TNV88
vodou chledený 4-valec
dieselmotor
Netto výkon motora
39 kW
Objem
1998 cm³
Batéria
12V/88Ah
Objem palivovej nádrže 52 litrov
►Hydraulický systém - pracovná hydraulika
Čerpadlo
zubové čerpadlo
Tlak pracovnej hydrauliky
210 bar
Výkon pracov. hydrauliky
115 litr/min Powerflow
Chladič hydraulic. oleja
Štandardne
Objem hydraulickej nádrže
55 litrov
►Pojazd
Hydrostatický
Pohon
Quattrostatic
Čerpadlo ( tandemové)
Axiálne (piestové) – regulačné
Hydromotory v každom kolese s koncovým planetovým reduktorom
Rýchlosť
12 km/h
Štandardné pneumatiky 10 x 16,5
Pohon
Quattrostatic
Brzdy
Hydraulická parkovacia brzda
*vrátane štandardnej lopaty, plnou nádržou a obsluhou (80kg)

šmykom riadený nakladač WACKER NEUSON 701 S / SP

TECHNICKÉ

PARAMETRE

Nakladač dodávame štandardne s presklenou kabínou a kúrením
Nakladač je vybavený prednými svetlami , smerovkami , spätnými zrkadlami a majákom
V cene nakladača je zahrnutá základná bezzubá lopata.

PREDAJ - SERVIS - PRENÁJOM - POŽIČOVŇA STROJOV:

