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The electric Wheel Dumper with all-wheel drive

Emission-free thanks to electric drive, but with the same
performance parameters as the conventional brother 1501, this is
the zero emission wheel dumper DW15e. The electric drive makes
this machine the ideal material handling support, wherever no
exhaust or noise emissions is wanted or allowed, such as in inner
citiy areas or building interiors. The four-wheel drive makes the
DW15e a perfect partner for uneven or steep terrain. The
articulated joint adapts to any unevenness and thus provides the
necessary stability. A folding roll bar and the small dimensions
make it unbeatable when it comes to transport.

Small dimensions and high performance, equivalent to
our conventional Dumper 1501

Very low noise emissions - ideal for noise sensitive areas

Two single electric engines, one for the drive system and
one for the work hydraulics

Energy recovery during braking and downhill driving

On the safe side, with the optionally available backup
alarm, rotating beacon and exterior mirrors

DW15e
Kolové dumpery
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DW15e Technická data

High tip skip Swivel tip skip

Provozní data 

Užitečné zatížení  kg 1,500 1,500

Přepravní hmotnost max. kg 1,950 1,900

Provozní hmotnost max. kg 3,525 3,475

Objem koryta zarovnaná l 650 650

Objem koryta vrchovatá l 800 800

Objem koryta water measure l 420 325

Data motoru 

Motor pro zdvih - výkon  kW 9 9

Otáčky motoru  1/min 2500 2500

Hnací motor - výkon  kW 6.5 6.5

Otáčky motoru  1/min 6000 6000

Výkyvný úhel  ° 15 15

Poloměr otáčení  mm 3,650 3,650

Čerpadlo posilovače řízení gear pump gear pump

Dopravní výkon  l/min 10 10

Provozní tlak  bar 140 140

Pracovní čerpadlo gear pump gear pump

Dopravní výkon  l/min 16.8 16.8

Provozní tlak  bar 175 175

Hladina zvuku (LwA)  dB(A) 83 83

Baterie 

Type of battery 48V 3 TCSV 300 48V 3 TCSV 300

Hmotnost baterie (± 5 %)  kg 470 470

Jmenovitá kapacita K5  Ah 300 300

Doba nabíjení  h 8 8

Doba chodu min. h 3.5 3.5

Doba chodu max. h 6.5 6.5

Baterie  V 48 48
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DW15e Rozměry

Vysoká vyklápěcí korba Swivel tip skip

A Celková délka 3,300 mm 3,214 mm

B Rozvor kol 1,755 mm 1,755 mm

C Zadní přesah 746 mm 746 mm

D Výška 2,777 mm 2,777 mm

E Výsypná široký 375 mm 296 mm

F Šířka 1,304 mm 1,304 mm

G Šířka koryta 1,198 mm 1,260 mm

H Výška ROPS 2,535 mm 2,535 mm

I Výška ROPS sklopeno 1,956 mm 1,956 mm

K Výsypná výška max. 445 mm 740 mm

L Výška koryta sklopeno 1,966 mm 2,276 mm

L Výška koryta Vysoká vyklápěcí korba zvižená 3,038 mm

M Výška koryta 1,308 mm 1,181 mm

N Výsypná široký boční 118 mm

O Světlá výška 252 mm 252 mm

- Výklopný úhel 72 °

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 podmínek měnit. Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky analogicky.
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