TH 625
Telehandler

Teleskopický manipulátor TH625
Plně funkční i při malé světlé výšce. Výkon, zpracování a rozměry kompaktního teleskopického manipulátoru TH625 se skvěle
hodí pro práci na staveništích, v technických službách měst a továrnách. Robustním způsobem postavené kompaktní
teleskopické manipulátory Wacker Neuson mají ideální poměr hmotnosti na jednotku výkonu. Díky nízké spotřebě paliva a
malých nárocích na údržbu a servis jsou všestrannou a hospodárnou volbou.
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Robustní rám odolný proti deformaci a kompaktní rozměry s výškou a šířkou méně než 2 m
Asistenční systém obsluhy stroje „Vertical Lift System“ zabraňující přetížení
Robustní kinematika s rychloupínákem (úhel výkyvu až 150°)
Výkonná hydraulika s přesným a citlivým joystickovým ovládáním
Velká světlá výška pro široké možnosti uplatnění
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Technická data
Provozní data
Hmotnost bez přídavných zařízení

4,730 kg

Poloměr otáčení Pneumatiky

3,670 mm

Celkový úhel otáčení nosič nástrojů

150 °

Data motoru
Výrobce motoru

Deutz

Výkon motoru při 2 800 ot./min.

50 kW

Přenos síly
Pohon pojezdu

hydrostatický

Rychlost

km/h

Rychlost volitelně

km/h

Uzávěrka diferenciálu

100% na přední nápravě (volitelně)

Provozní brzda / parkovací brzda

Zadní kotoučová brzda

Standardní pneumatiky

12,5-18

Řídíci a pracovní hydraulika
Natočení řízeného kola max.

2x 38 °

Dopravní výkon

89 l/min

Kinematika
Užitečné zatížení max.

2,500 kg

Výška zdvihu max.

5,730 mm

Užitečné zatížení Při max. výšce zdvihu

1,800 kg

Užitečné zatížení při max. dosahu

800 kg

Dosah max. (sklad)

3,156 mm
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Rozměry

A

Délka vč. rámu nástroje

4,300 mm

B

Délka se standardní lžící *

4,958 mm

C

Šířka max.

1,960 mm

D

Rozchod kol

1,660 mm

E

Výška ke střeše kabiny

1,980 mm

F

Šířka kabina (vnitřní prostor)

825 mm

G

Rozvor kol

2,650 mm

H

Světlá výška

302 mm

I

Střed zadní nápravy až konec vozidla

620 mm

K

Zadní rozjezdový úhel

80 °

L

Úhel zpětného sklopení spuštěná paletová vidlice

21 °

M

Úhel zpětného sklopení spuštěná standardní lžíce

45 °

N

Výklopný úhel zdvihnutá paletová vidlice

63 °
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O

Výklopný úhel zdvihnutá standardní lžíce

40 °

P

Překládací výška

5,600 mm

Q

Výsypná výška

5,280 mm

R

Sypná vzdálenost

680 mm

S

Stohovací výška

5,730 mm

* vč. zubů Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího upozornění. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za přesnost těchto údajů. Rozhodující jsou
ujednání uvedená ve smlouvě.

Poznámka
Vezměte prosím na vědomí, že dostupnost produktů se v jednotlivých zemích liší. Je možné, že informace/ produkty nemusí být ve Vaší zemi
dostupné. Přesnější informace k výkonu motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických
provozních podmnek měnit.
Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky analogicky.
Copyright © 2014 Wacker Neuson SE.
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