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KOMPAKT

Model SV26 er udviklet til at opfylde alle Deres krav, selv til de mest komplicerede jobs. Den er kompakt og 
let og er derfor nem at transportere på en lastbil. Dens stabilitet og styrke gør, at den arbejder effektivt, uanset 
hvor vanskelige forholdene er på arbejdspladsen. SV26 finder anvendelse i en bred vifte af jobs, som for 
eksempel renoveringsarbejder i byområder, til jordarbejder eller i anlægsarbejder.

DEN IDEELLE PARTNER 
FOR ARBEJDE PÅ 
TRANGE STEDER

Mindste venderadius for: 1900 mm
Med bom i udskudt position: 1600 mm

Mindste venderadius baglæns:  
1160 mm

Maskinen samlede bredde: 1500 mm

Udskydning 
bag:

410 mm
SV26 er en kompakt kraftkarl med fremragende 
præstationer. Den er perfekt til opgaver i byområder 
(den blokerer ikke to vejbaner) samt parkanlæg. 
Dens lave jordtryk gør den yderst effektiv på alle 
typer terræn og forårsager et minimum af skade på 
jorden.

Kompakte mål gør den nem at transportere
Dens transportvægt på bare 2600 kg* og dens meget kompakte karosseri betyder, at SV26 med tilhørende redskaber kan 
transporteres på en ladvogn.

* version med førerhus og larvebånd af gummi
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HØJE YDELSER

Baseret på erfaring og enestående ekspertise, garanter Yanmars teknologi fremragende ydelse med respekt 
for miljøet. Den optimale kombination af SV26’s graveegenskaber og dens arbejdscyklusser resulterer i en 
exceptionel produktivitet.

En meget kraftig og miljøvenlig motor
YANMAR TNV motoren med direkte indsprøjtning er udviklet 
med henblik på at kombinere stor styrke og ren udstødning. 
Takket være det perfektionerede indsprøjtningssystem, 
overholder den Europakommissionens (CE) normer for 
emission. Motoren er miljøvenlig og hensynsfuld for personer 
på grund af dens lydløse gang.

Mindre brændstofforbrug
SV26 forbruger mindre end 4 liter i timen. Dette forbrug kan 
yderligere nedsættes gennem montering af et system, der 
automatisk reducerer hastigheden (Auto-Idling system) som 
ekstraudstyr. Det sætter motorhastigheden ned, når maskinen 
ikke har været i brug i mere end 4 sekunder, hvorefter den 
automatisk accelererer, så snart det er nødvendigt.

IMPONERENDE KRAFT OG YDELSE

Hydraulisk kredskøb VIPPS®  
(ViO Progressive 3 Pumps System)
SV26 er forsynet med et hydraulisk kredsløb med 
sumregulering monteret med 2 stempelpumper med 
variabelt gennemløb, en tandhjulspumpe og en fordeler 
med flere kombinationer. Pumperne går automatisk i gang i 
forhold til den igangværende opgave og yder dermed større 
brugskomfort for operatøren. Dels bevirker akkumuleringen af 
pumpernes ydeevne, at arbejdshastigheden øges, og dels har 
systemet en smidig drift uden ryk i alle operationer samtidigt, 
selv mens maskinen er i bevægelse.

Seriemonteret hydraulisk hjælpekredsløb
En hjælpelinje med proportionalstyring betyder, at den kan 
anvendes med mange aggregater, for eksempel en hammer 
eller et jordboreredskab. Olieforbruget indrettes efter hvert 
enkelt redskabs funktion. Operatøren har derfor perfekt 
kontrol over redskaberne.

Der findes ekstraudstyr, blandt andet en hjælpelinje eller 
montering af et potentiometer, som kan give en større 
smidighed i anvendelsen og et bredere anvendelsesområde for 
maskinen.
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KOMFORT

Førerhuset i SV26 er rummeligt og behageligt, fordi det er udviklet til at leve op til opreratørernes forventninger. 
På grund af det særlige fokus på arbejdsmiljø og ergonomi, føler man sig godt tilpas på de lange arbejdsdage 
på pladsen. Det rummelige førerhus er forsynet med masser af udstyr, der er kælet for, for at gøre arbejdet 
endnu mere effektivt.

Rummeligt og komfortabelt førerhus
For størst mulig bevægelsesfrihed er der sørget for god plads 
i førerhuset i SV26. Operatøren sidder komfortabelt med 
rigelig plads til benene hele den lange arbejdsdag. Også 
indstigningen er meget bred og gør det nemt at stige ind i og 
ud af førerhuset.

SV26-serien er udstyret med et komfortabelt affjedret 
sæde, der er multiregulerbart og har nakkestøtte, hvorved 
operatørens træthed og stivhed nedsættes.

Fremragende luftcirkulation
Der er opvarmning i SV26, så arbejdet kan foregå i en behagelig 
temperatur under vejrmæssigt ekstreme forhold. Luftdyserne er 
placeret, så der sikres en jævn temperatur inde i kabinen og så 
ruderne altid afdugges perfekt.

GARANTERET FULD KOMFORT

NEM OG BRUGERVENLIG

Konstruktionen af førerhusets indre i SV26 er velgennemtænkt 
for at forbedre førerens kørestilling og gøre hans arbejde 
mindre anstrengende, især under arbejdsopgaver, der er 
langvarige og krævende. Håndledsstøtterne er justerbare. 
De store styrepedaler og de hydrauliskstyrede håndgreb er 
glidende og derfor nemme at bruge. Styreknappen til andet 
gear sidder på styregrebet til klingen.

Disse ideelt placerede kontrolgreb sikrer en usædvanlig 
præcisionsstyring. For at optimere kontrol og ergonomi, er 
alle disse jobstyringskommandoer placeret på konsollen i 
maskinens højre side.

Seriens udstyr omfatter endvidere: flere støttehåndtag, mange 
fralægningsrum, et automatisk tag, en flaskeholder, 2 eksterne 
12V udtag, en cigarettænder, et askebæger, en knage, en 
sikret dokumentboks m.m.
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SIKKERHED

Eftersom man er mere effektiv i et sikkert og beskyttet miljø, er sikkerheden for føreren og alle, der arbejder 
omkring maskinen en af vores prioriteter. I SV26 er der masser af udstyr, som gør, at arbejdet kan udføres med 
stor sikkerhed.

Digitalt interface: Giver bedre betjening af maskinen og større 
produktivitet
Model SV26 er udstyret med et digitalt interface, som informerer maskinføreren i 
realtid om maskinens tilstand. Dens 3.3” skærm, der er perfekt integreret i højre 
konsol, byder på fremragende læsbarhed både i fuld sol og om natten.
Med dette interface kan man styre arbejdstider, daglige vedligeholdelseshandlinger og 
programmere indgreb. På skærmen findes ligeledes nyttige oplysninger om maskinens 
funktion, såsom temperatur på motorolie og kølervæske, eller brændstofniveauet, og 
det gemmer vigtige hændelser.
Desuden advarer det føreren i tilfælde af fejlfunktioner i maskinen (utilstrækkelig 
opladning af batteri, unormalt olietryk m.m.)

OPTIMALT UDSYN SIKRER AT ARBEJDET 
UDFØRES EFFEKTIVT OG SIKKERT

De store ruder i førerhuset og tagets form i SV26 sikrer 
operatøren et perfekt udsyn. Forruden er delt i to, hvoraf den 
øverste kan vippes op. Sideruderne i højre side kan skydes til 
side. Dette fremragende udsyn garanterer optimal sikkerhed 
på arbejspladsen og nedsætter risikoen for at beskadige 
maskinen, især på krævende arealer eller på arbejdspladser 
med ringe plads. Med den transparente forside af taget, ydes 
perfekt kontrol under arbejdet med lastning og nedbrydning.

SV26 er forsynet med 3 bag- og sidespejle. Føreren har fuldt 
overblik over sin arbejdszone og maskinens sider, uden at han 
skal forlade sit sæde.

For at arbejdet kan foregå effektivt og præcist i mørke, er 
SV26 som standard forsynet med en LED lygte indvendigt i 
bommen, hvor den er beskyttet mod slag. LED teknologien 
giver et kraftigt lys uden stort strømforbrug og øger dermed 
batteriets levetid.

Som ekstraudstyr kan der tilføjes en roterende lygte og 3 
ekstra LED lygter på førerhuset.

SIKKERHEDSGREB VED ADGANG TIL 
FØRERHUSET

Kabine og tag overholder ISO-standarderne
Anvendelsen af et meget stift, styrtsikkert førerværn (ROPS) 
med stor modstandsdygtighed yder ekstra beskyttelse for 
føreren ved styrt. Kabinen og taget lever også op til FOPS1 
standarderne (værnestrukturer mod nedfald af genstande) og 
TOPS.
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VEDLIGEHOLDELSE OG DRIFTSSIKKERHED

SV26 lever fuldt og helt op til Yanmar maskinernes gode ry for kvalitet og holdbarhed. Den nemme adgang 
til komponenter og hurtigt gennemførte vedligeholds- og rengøringsjob betyder, at dens udnyttelsesgrad på 
byggepladsen er særdeles høj. Maskinføreren kan have fuld tillid til maskinens ydelse og kan derfor arbejde 
uforstyrret og med sindsro.

BYGGET TIL AT HOLDE

Karosseriets skelet, hjelme og plader af slidstærkt stål kan 
modstå enhver udfordring. En stor modvægt beskytter mod 
eventuelle slag og skrab mod mure. Slangerne er forsynet 
med beskyttelseskapper mod gnidninger. Føringsskinnerne til 
disse på undersiden af bommen og på maskinens højre side 
er udført med særlig omhu for at undgå risikoen for snoninger 
og begrænse den tid, hvor maskinen står stille af den grund. 
En ekstra beskyttelse af cylindrene med fleksible stålplader 
kan tilkøbes som ekstraudstyr. Cylindrenes forbindelser til 
klinge og bom er fuldstændigt beskyttet af stålplader. Coating 
med kataforese på ståldele sikrer malingens holdbarhed 
og beskytter mod korrosion. Vangernes form forhindrer, at 
der samles jordrester og nedsætter det indvendige slid på 
larvebåndene.

Endelig er maskinens driftstemperatur blevet reduceret 
væsentligt, hvilket er med til at forlænge levetiden for 
komponenterne i SV26.

NEM AT VEDLIGEHOLDE

Det er blevet nemmere at komme til vedligeholdspunkterne, 
således at tid og omkostninger til vedligeholdelse holdes 
nede. Bagklapper og sideplader, plader under sædet og 
det aftagelige gulv giver direkte adgang til batteri, generator, 
skifteventil til hjælpekredsløb og elektriske komponenter. 
Klingecylinderens slanger er i to dele, så udskiftning er hurtig, 
hvis de skulle punktere.

Hyppigheden af motorolieskift er 500 timer således,,at der 
skabes afstand mellem jobs iht. vedligeholdsplaner.



YANMAR SERVICERNE

Vores forhandlere giver dig alle de løsninger, som du har brug for: Gode råd afpasset efter din situation, 
”Fuld service”-kontrakter, kontrakter for forebyggende vedligeholdelse, reservedele og eftersyn.

Y-Finance* løsningerne garanterer de mest konkurrencedygtige renter og hjælper dig med at finde den 
finansieringsplan, der passer bedst til dine behov.

* Tilbuddene er afhængige af landet.

FINANSIERING›

Alle nye Yanmar gravemaskiner, der er forhandlet via vores godkendte netværk i Europa, får fordel af 
en 12 måneders (eller 1000 timer, hvad der kommer først) beskyttelse via en konstruktørgaranti med 
12 måneders (eller 1000 timers) udvidelse for drivlinen. Vi går endnu længere ved at tilbyde ”PLUS”-
kontrakter med udvidet garanti, der tilbyder diverse løsninger for en endnu længere garantidækning.

GARANTI›

De originale Yanmar-reservedele er udviklet, testet og fremstillet til at sikre optimal kvalitet og sikkerhed. 
Systematisk brug af originale reservedele giver dig sikkerhed for, at din maskine bibeholder dens ydelser, 
og du undgår senere udgiftskrævende reparationer pga. utilpassede reservedele. Du kan være sikker 
på, at din maskine er vedligeholdt i perfekt stand, og du sikrer, at den beholder sin høje værdi ved evt. 
videresalg.

De originale Yanmar-reservedele kan leveres i løbet af 24 timer.

RESERVEDELE›

Nærhed, hurtighed, kvalitet og driftssikkerhed er, hvad Yanmar-forhandlerne altid prioriterer højest. 
Vi sætter alt ind på, at du kan arbejde uforstyrret, og vi forpligter os til at gøre vores kunder tilfredse. 
Netværk af godkendte Yanmar-reparatører findes i alle lande i Europa. Du kan altid finde uddannede og 
kvalificerede mekanikere i nærheden, der kan tage sig af din maskine. Godkendte reparatører opfylder 
de gældende kontrakter for vedligeholdelsesservice, udfører hastereparationer og giver råd og vejledning 
afstemt efter dine behov.

EFTERSYN›
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Motor
-  Yanmar diesel med vandafkøling
-  Overholder CE-normerne
-  Direkte indsprøjtning

Hydrauliksystemer
-  VIPPS Hydraulisk kredskøb (ViO 

Progressive 3 Pumps System)
-  1 hjælpekredsløb med 

proportionalstyring
-  2. gear
-  Hydraulikoliemåler

Førerhus
-  LCD grænseflade
-  Førerhus monteret på 

viskoelastiske støjdæmpere
-  Stofsæde med justerbar 

affjedring og indstillelig hældning 
samt nakkestøtte

-  Justerbare håndledsstøtter
-  Fodstøtter
-  Store fartpedaler
-  Forrude i 2 dele (vipbar overdel)

-  Dobbelt skyderude i højre side
-  Den øverste del af forsiden er 

transparent
-  Rudeviskere
-  Rudevasker
-  Automatisk loftslampe
-  2 stk. 12V udtag
-  Fralægningsboks
-  Sikret dokumentboks
-  Holder til kop

Nedre chassis
-  4 ankerpunkter
-  Tilførselsslange til klingecylinder 

i to dele

Sikkerhed
-  Håndtag
-  Sikkerhedsgreb
-  Sikkerhedssele
-  Nødhammer
-  3 bakspejle
-  Akustisk alarm

Belysning
-  1 LED lygte indbygget i bom

Diverse
-  Brændstofmåler
-  Beskyttelse af klinge- og 

bomcylindre
-  Slanger med beskyttelselkappe 

mod slibeslid
-  Ståldele behandlet med 

kataforese
-  Aflåselige hjelme og klapper
-  Værktøjskasse
-  Smørepumpe

+

+

+

+

+

STANDARDUDSTYR›

VALGFRIT UDSTYR

Specialmaling | Bio olie | Sikkerhedsventiler til løft + overbelastningsalarm | Lang arm | 2. hjælpekredsløb med 
proportionalstyring | Potentiometer | Lynkoblinger | Auto-Idlingsystem | Startspærre (nøgle / tastatur) | Central smøring | 
Sæde af kunstlæder | Radio | Ekstra ballast (+ 100 kg) | Forstærket beskyttelse af cylindre | Kørealarm | 2 LED lygter på 
maskinens forende | 1 LED lygte + Roterende lygte på maskinens bagende

TILBEHØR

Yanmar tilbyder det tilbehør, der passer efter dine behov, og overholder de gældende sikkerhedsstandarder i dit 
land. Mekanisk lynkobling, hydraulisk lynkobling, graveskovl, svingskovl, dybdeske, hydraulisk hammer m.m.

UDSTYR
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* Med lang arm. 
Med forbehold for tekniske ændringer. De opgivne mål er i mm og med specifik Yanmar-skovl.

MÅL

A » Samlet længde 4250 / 4295* mm H » Samlet skovlbredde 1500 mm

A’ » Samlet længde med bagerste skovl 4470 / 4515* mm I » Samlet skovlhøjde 280 mm

B » Samlet højde 2435 mm J » Skovlens afstand 1380 mm

C » Samlet bredde 1500 mm K » Maksimal løftehøjde over jorden 300 mm

D » Larvefødders længde på jorden 1550 mm L » Maksimal sænkedybde fra jordover�ade 350 mm

E » Længde på bælteophæng 2030 mm M » Minimal frihøjde fra jorden 320 mm

F » Hjulafstand 1250 mm N » Frihøjde under modvægt 540 mm

G » Larvefødders bredde 250 mm

A »  Maks. udgravningsdybde - med skovlen 
løftet

2595 / 2845* mm H » Forskydning af venstre udliggerfod 45°

B »  Maks. udgravningsdybde - med skovlen 
sænket

2735 / 2995* mm I » Forskydning af højre udliggerfod 75°

C » Maks. udgravningsforskydning på jorden 4400 / 4580* mm J » Længde på arm 1150 / 1400* mm

D » Maks. udgravningsforskydning 4510 / 4695* mm K » Drejeradius foran 1900 / 1960* mm

E » Maksimal lodret kant 2245 / 2455* mm L » Drejeradius foran med udligger forskudt 1600 / 1655* mm

F » Maks. a�æsningshøjde 2835 / 2995* mm M » Drejeradius bag 1160 mm

G » Maks. indhugshøjde 3995 / 4130* mm M’ » Drejeradius bag med ekstra modvægt 1240 mm

M

G
F

C

B

K

L

E

J

A‘
A

D

N I

H

G

A
E
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B

D

C

J
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I

M
M‘
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Væltningsbelastning 
med udligger på langs

Data indeholdt I disse tabeller repræsenterer løftekapaciteten ihht.ISO standard 10567. De inkluderer Ikke vægten af skovlen og svarer til 75% af max. statisk tippelast eller 87% af 
den hydrauliske løftekraft. Data markeret med * indikerer den hydrauliske grænse af løftekraften.

Standard vippearm, standard ballast
Førerhus Tag

Sænket klinge Hævet klinge Sænket klinge Hævet klinge

A Max. 3.5 m 3 m 2.5 m 2 m Max. 3.5 m 3 m 2.5 m 2 m

B

2.5 m
*515 *515 - - *525 *525 - - - - 405 *515 - - *525 *525 - - - -

C

*515 *515 - - *525 *525 - - - - 405 *515 - - *525 *525 - - - -

2 m
415 *535 *530 *530 *560 *560 *570 *570 - - 375 *535 *530 *530 *560 *560 *570 *570 - -

415 *535 *530 *530 *560 *560 *570 *570 - - 375 *535 *530 *530 *560 *560 *570 *570 - -

1 m
375 *545 420 *590 525 *695 700 *815 890 *1040 340 *545 380 *590 475 *695 635 *815 800 *1040

370 430 420 *590 515 *695 680 *815 860 *1040 330 365 380 505 465 525 615 620 775 *1040

0 m
380 *580 415 *610 510 *760 660 *935 920 *1335 340 *580 375 *610 465 *760 595 *935 835 *1335

370 450 400 450 495 585 640 650 885 1050 335 370 365 405 450 535 575 580 800 955

-1 m
430 *580 - - 505 *610 645 *830 930 *1105 385 *580 - - 455 *610 580 *830 840 *1105

430 *580 - - 500 *610 640 *830 780 *1105 385 515 - - 450 *610 575 *830 695 *1105

-1.5 m
*540 *540 - - - - *580 *580 *765 *810 410 *540 - - - - 440 *580 570 *810

*540 *540 - - - - *580 *580 *765 *810 410 *540 - - - - *580 *580 555 *810
Lang vippearm, standard ballast

Førerhus Tag

Sænket klinge Hævet klinge Sænket klinge Hævet klinge

A Max. 3.5 m 3 m 2.5 m 2 m Max. 3.5 m 3 m 2.5 m 2 m

B

2.5 m
*455 455 *465 *465 *435 *435 - - - - 365 *455 *465 *465 - - - - - -

C

*455 *455 *465 *465 *435 *435 - - - - 350 *455 *465 *465 - - - - - -

2 m
370 *470 *470 *470 *480 *480 - - - - 330 *470 *470 *470 *480 *480 - - - -

365 *470 *470 *470 *480 *480 - - - - 330 *470 *470 *470 *480 *480 - - - -

1 m
340 *490 425 *545 *620 *620 *770 *770 *1050 *1050 310 *490 385 *545 480 *620 *770 *770 *1050 *1050

330 380 415 *545 *620 *620 *770 *770 *1050 *1050 300 350 375 420 470 *620 *770 *770 *1050 *1050

0 m
345 *520 400 *590 505 *730 650 *920 885 *1320 310 *520 360 *590 455 *730 585 *920 800 *1320

340 390 400 445 500 560 635 725 872 1020 310 355 365 405 450 510 565 660 785 925

-1 m
385 *545 - - 490 *610 630 *835 890 *1110 345 *545 - - 445 *610 570 *835 800 *1110

380 *545 - - 490 *610 620 *835 879 *1110 340 430 - - 440 490 560 665 790 870

-1.5 m
*560 *560 - - - - *645 *645 *830 *830 405 *560 - - - - 510 *645 630 *830

*560 *560 - - - - *645 *645 *830 *830 400 *565 - - - - 505 *645 625 *830
Standard vippearm, ekstra ballast

Førerhus Tag

Sænket klinge Hævet klinge Sænket klinge Hævet klinge

A Max. 3.5 m 3 m 2.5 m 2 m Max. 3.5 m 3 m 2.5 m 2 m

B

2.5 m
*515 *515 - - *525 *525 - - - - 515 *515 - - *525 *525 - - - -

C

*515 *515 - - *525 *525 - - - - *515 *515 - - *525 *525 - - - -

2 m
*535 *535 *530 *530 *560 *560 *570 *570 - - 425 *535 *530 *530 *560 *560 *570 *570 - -

*535 *535 *530 *530 *560 *560 *570 *570 - - 425 *535 *530 *530 *560 *560 *570 *570 - -

1 m
410 *545 *590 *590 *695 *695 *815 *815 *1040 *1040 385 *545 435 *590 540 *695 720 *815 916 *1040

405 *545 475 *590 *695 *695 *815 *815 *1040 *1040 380 440 430 515 530 595 *680 *815 890 *1040

0 m
460 *580 470 *610 575 *760 735 *935 1035 *1335 390 *580 425 *610 525 *760 680 *935 951 *1335

420 *580 460 *610 570 *760 720 *935 1030 *1335 385 560 415 460 510 600 660 665 915 1075

-1 m
485 *580 - - 570 *610 735 *830 1000 *1105 445 *580 - - *505 *610 665 *830 *930 *1105

480 *580 - - 560 *610 730 *830 980 *1105 440 530 - - 520 *610 655 *830 810 *1105

-1.5 m
*540 *540 - - - - *580 *580 *810 *810 *540 *540 - - - - *580 *580 *810 *810

*540 *540 - - - - *580 *580 *810 *810 *540 *540 - - - - *580 *580 670 *810
Lang vippearm, ekstra ballast

Førerhus Tag

Sænket klinge Hævet klinge Sænket klinge Hævet klinge

A Max. 3.5 m 3 m 2.5 m 2 m Max. 3.5 m 3 m 2.5 m 2 m

B

2.5 m
*455 *455 *465 *465 *435 *435 - - - - 395 *455 *465 *465 - - - - - -

C

*455 *455 *465 *465 *435 *435 - - - - 390 *455 *465 *465 - - - - - -

2 m
*470 *470 *470 *470 *480 *480 - - - - 380 *470 *470 *470 *480 *480 - - - -

*470 *470 *470 *470 *480 *480 - - - - 375 *470 *470 *470 *480 *480 - - - -

1 m
385 *490 *545 *545 *620 *620 *770 *770 *1050 *1050 355 *490 435 *545 545 *620 *770 *770 *1050 *1050

380 *490 *545 *545 *620 *620 *770 *770 *1050 *1050 345 395 430 475 540 *620 *770 *770 *1050 *1050

0 m
390 *520 460 *590 570 *730 730 *920 1000 *1320 358 *520 410 *590 520 *730 670 *920 910 *1320

390 *520 460 *590 570 *730 720 *920 990 *1320 355 400 415 460 515 580 650 745 900 1044

-1 m
*545 *545 - - 530 *610 700 *835 915 *1110 400 *545 - - 510 *610 655 *835 915 *1110

425 *545 - - 525 *610 700 *835 915 *1110 395 485 - - 500 555 640 745 910 *1110

-1.5 m
*560 *560 - - - - 710 *645 980 *830 470 *560 - - - - 545 *645 745 *830

*560 *560 - - - - 695 *645 985 *830 465 *560 - - - - 540 *645 740 *830

Væltningsbelastning 
med udligger på tværsBC

A

P

LØFTEKRAFT
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Førerhus Tag

Nyttevægt (gummilarvefødder) 2675 kg 0.33 kg/cm2 2535 kg 0.30 kg/cm2

Transportvægt (gummilarvefødder) 2600 kg 0.33 kg/cm2 2460 kg 0.30 kg/cm2

Med larvefødder i stål + 110 kg 0.34 kg/cm2 + 110 kg 0.32 kg/cm2

Med ekstra ballast + 100 kg 0.34 kg/cm2 + 100 kg 0.31 kg/cm2

Type 3TNV82A-BPBVA

Brændstof Diesel

Nettoeffekt 17.6 kW / 23.9 HP / 2400 rpm

Bruttoeffekt 18.1 kW / 24.8 HP / 2400 rpm

Slagvolumen 1331 cm3

Maksimalt moment 85.5 N.m. / 1400 rpm

Afkøling Væske

Starter 2.3 kW

Batteri 12 V - 56 Ah

Generator 12 V - 40 A

Mængden 
mindskes, når 
trykket stiger.

Translationshastighed 2.9 / 4.8 km/h

Rotationshastighed 10.2 rpm

Gravestyrke (gravearm) 14.5 kN (1500 kgf) / 12.7 kN with long arm

Gravestyrke (skovl) 24.5 kN (2500 kgf)

Trækstyrke 37 kN

Maksimal skråning 30°

Lydtryk (2000/14/CE & 2005/88/CE) 76 dB(A) / 94 dB(A) (LwA)

Antal øvre ruller 1

Antal nedre ruller 3

Larveføddernes tilspændingssystem Pr. smørecylinder

Brændstoftank 38.5 l

Kølevæske 3.8 l

Motorolie 3.7 l

Hydraulikkreds 30 l

Hydrauliktank 25.2 l

|  RUMFANG OG VOLUMENER

|  NEDRE CHASSIS

|  YDELSER

PTO
Teoretiske data ved 1900 omdr./min.

Tryk Oliemængde

0 ~ 210 bars 56 ~ 15 l /min

0 ~ 210 bars 56 ~ 15 l /min

Maksimalt tryk 210 bars

1 dobbelt pumpe med stempel med variabel kapacitet 2 x 32.4 l/min

1 tandhjulspumpe 21.6 l/min

1 cylindertandhjulspumpe 10.8 l/min

|  HYDRAULIKSYSTEM

|  MOTOR

|  VÆGT +- 2 % (CE NORMER)

VEDLIGEHOLDELSESINTERVAL

Skift af motorolie og filter: 500 timer | Skift af brændstoffilter: 250 timer | Skift af hydraulikoliefilter: 1000 timer |  
Skift af hydraulikolie: 1000 timer | Skift af kølevæske: 1000 timers

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
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