WACKER NEUSON 1101 C

WN1101C

a

WN1101CP

►Rozmery :
a – maximálny výškový dosah
4400 kg
b – max. výškový dosah po čap lopaty
1150 kg ( + 70 kg nakladač s protizávažím )
c – výška (kabíny) nakladača
3285 kg ( t.j. statické preklápacie zaťaženie ) d – svetlosť podvozku
0,50 m³ ÷ 1,00 m³
e – presah zadnej časti
f – rázvor hnacieho a vodiaceho kolieska podvozku
►Motor
g – celková dĺžka bez prídavného zariadenie
Typ
Deutz D2011 EPA 3
h – celková dĺžka stroja so základnou lopatou
vodou chladený 4-valec
k – max. výškový dosah po dno lopaty
dieselmotor TURBO
l – maximálna výsypná výška
Netto výkon motora
63 kW
m – výsypná vzdialenosť pri max. zdvihu
Objem
3619 cm³
n – maximálny horizontálny dosah
Otáčky
2500 min¯¹
o – uhol naklopenia lopaty
Batéria
12V/ 100Ah
p – uhol vyklopenia lopaty
Objem palivovej nádrže 72 litrov
q – uhol naklopenia lopaty
r – nájazdový uhol
► Hydraulický systém - pracovná hydraulika
s – šírka stroja ( pri štandardných pásoch )
Čerpadlo
zubové čerpadlo
t – šírka lopaty
Tlak pracovnej hydrauliky
210 bar
u – polomer otočenia zadnej časti
Výkon pracovnej hydrauliky
85 litr/min
v – polomer otočenia prednej časti
Chladič hydraul. oleja - kombinovaný odklápateľný chladič
Objem hydraulickej nádrže
35 litrov
►Základné údaje
Prevádzková hmotnosť
Užitočná nosnosť
Bod preťaženia
Objem lopaty

v celom stroji je použitý iba jeden druh motorového oleja: typ 10 W 40

►Pojazd
Pohon
Hydrostatický
( Axiálne (piestové) regulačné čerpadlo + konštantný hydromotor )
Rýchlosť
max 12 km/h
Šírka pásov
450 mm
Brzdy
Hydraulická parkovacia brzda

WACKER NEUSON 1101 CP Powerflow
►Základné údaje
Prevádzková hmotnosť
Užitočná nosnosť
Bod preťaženia
Objem lopaty

4450 kg
1150 kg ( + 70 kg nakladač s protizávažím )
3285 kg ( t.j. statické preklápacie zaťaženie )
0,50 m³ ÷ 1,00 m³

►Motor
Typ

Deutz D2011 EPA 3
vodou chledený 4-valec
dieselmotor TURBO
Netto výkon motora
63 kW
Objem
3619 cm³
Batéria
12V/ 100Ah
Objem palivovej nádrže 72 litrov
► Hydraulický systém - pracovná hydraulika
Čerpadlo
zubové čerpadlo
Tlak pracovnej hydrauliky
210 bar
Výkon pracovnej hydrauliky
137 litr/min Powerflow
Chladič hydraul.oleja – kombin. zosilnený odklápeteľný chladič
Objem hydraul. nádrže
35 litrov
v celom stroji je použitý iba jeden druh motorového oleja: typ 10 W 40

►Pojazd
Pohon
Hydrostatický
( Axiálne (piestové) regulačné čerpadlo + konštantný hydromotor )
Rýchlosť
max 12 km/h
Šírka pásov
450 mm
Brzdy
Hydraulická parkovacia brzda

3945 mm
3120 mm
2065 mm
250 mm
810 mm
1150 mm
2860 mm
3535 mm
2890 mm
2380 mm
625 mm
1370 mm
31 °
42 °
86 °
29 °
1980 mm
2030 mm
1540 mm
2250 mm

šmykom riadený nakladač WACKER NEUSON 1101 S / SP

TECHNICKÉ

PARAMETRE

PREDAJ - SERVIS - PRENÁJOM - POŽIČOVŇA STROJOV:

