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TH412
Telehandler

Yüksek koşullar, özel alanıdır
Kompakt teleskop yükleyicisi TH412'de gücün nasıl yoğunlaştığı çok ilginçtir. Wacker Neuson'un teleskop yükleyicisi TH412, yüksek kaldırma
yüksekliği, düşük genişlik ve güçlü makinenin kapasitesi kombinasyonuyla eşsizdir. Belediyelerde, fabrikalarda, atölyelerde ve şantiyelerde yapılan
çalışmalar için gerçekten birçok yeteneğe sahiptir.

Bunlar, yenilikçi sürücü destek sistemi vls (vertical lift system – dikey kaldırma sistemi) ile donatılmıştır●

821mm ile çok küçük iç yarıçap●

4,5m yüksek kaldırma yüksekliğiyle 1,2t taşıma kapasitesinin kombinasyonu●

Ekonomik 31 PS Yanmar motoru - isteğe bağlı olarak 40 PS de mümkündür●

Montaj aletleri arasında geniş seçim imkanı için hidrolik hızlı değiştirme sistemi●
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TH412
Telehandler

Teknik bilgiler

Çalışma verileri

Ağırlık 2.530 kg

Dönüş açısı Lastikler 2.607 mm

Motor verileri

Motor üreticisi Yanmar 

Motor gücü 3000 d/dakikada 22,6 kW

Motor gücü 2800 d/dakikada (isteğe bağlı) 29,6 kW

Güç aktarımı

Sürüş tahriki hidrostatik 

Hız Kademe 1 0-7 km/h

Hız Kademe 2 0-20 km/h

İşletme freni merkezi Park freni, 4 tekerleğe birden etki yapıyor 

Standart mesafe 10.0/75 - 15,3 AS ET-40 

Yönlendirme (Direksiyon) ve çalışma hidroliği

Tam direksiyon dönüşü maks. 2 x 38 °

Taşıma verimi (22,6 kW'de) 42 l/dak

Taşıma verimi (29.6 kW'de) 40 l/dak

Kinematik

Taşıma yükü maks. 1.200 kg

Vuruş yüksekliği Kepçe dönme noktası 4.503 mm

Taşıma yükü mask. kaldırma yüksekliğinde 1.200 kg

Taşıma yükü maks. menzilde 440 kg

Standart kepçe = toprak kepçesi, 1500mm genişliğinde
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Boyutlar

A Uzunluk takım çerçevesi dahil 2.916 mm

B Uzunluk standart kepçeyle 3.879 mm

C Genişlik maks. 1.560 mm

D İz genişliği 1.296 mm

E Yükseklik 1.940 mm

F Genişlik Kabin (iç) 662 mm

G Dingil aralığı 1.920 mm

H Yerden yükseklik 290 mm

I Arka aksın ortasından aracın sonuna kadar 391 mm

K Arka yaklaşma açısı 32 °

L Geri devirme açısı Alt palet çatalı 8 °

M Geri devirme açısı Standart kepçe alt 44 °

N Devirme açısı Üst palet çatalı 70 °

O Devirme açısı Standart kepçe üst 31 °
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P Yazla yükleme yüksekliği 4.125 mm

Q Boşaltma yüksekliği 3.590 mm

R Dökme mesafesi 543 mm

S İstifleme yüksekliği 4.300 mm

Uygun aksesuarlar hakkındaki bilgiler, web sitemizde bulabilirsiniz.

Sürekli gelişme kaydedebilmek amacıyla, değişiklik yapma hakkı saklıdır. Motor gücü ile ilgili ayrıntılı bilgileri lütfen kullanma kılavuzundan okuyun.
Gücün gerçek çıkışı, çalışma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Uygun aksesuarlar hakkındaki bilgiler, web sitemizde bulabilirsiniz. Motor gücü ile ilgili ayrıntılı bilgileri lütfen kullanma kılavuzundan okuyun; gücün
gerçek çıkışı, çalışma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Değişiklik ve hatalar saklıdır. Resimler benzerdir. Telif Hakkı © 2013 Wacker
Neuson SE.


