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Dokonalá kombinace výkonu a ekonomické efektivity

ET65 je takovým rýpadlem, jaké požadují koncoví uživatelé. Vysoce
účinný stroj, který překvapí svou kompaktní konstrukcí a
ovladatelností. Vysoká rypná síla a výkonný motor přidávají výborné
výkonnosti rýpadla na hodnotě, což činí z rýpadla na staveništi
všestranný stroj. S pohyblivým výložníkem má rovněž velký dosah,
hloubku rýpání a výšku vyložení lopaty.

Přesná a citlivá obsluha díky hydraulickému systému
snímání zátěže s LUDV (load-independent flow control –
řízení průtoku nezávisle na zátěži)*!
Nízká spotřeba díky úspornému režimu ECO
Až 5 pomocných řídicích okruhů pro nejrůznější příslušenství
Extrémně kompaktní a ovladatelný
Snadná údržba a servis díky sklopné kabině a rovněž
diagnostickému nástroji

ET65
Pásová rýpadla
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ET65 Technická data

Provozní data 

Přepravní hmotnost min. 5.806 kg

Provozní hmotnost 6.078 - 6.954 kg

Trhací síla max. 30,8 kN

Vylamovací síla max. 50,7 kN

Hloubka rýpání max. max. 4.193 mm

Výsypná výška 3.912 - 4.898 mm

Rýpací poloměr max. max. 6.877 mm

Počet otáček nadstavba stroje 9 1/min

D x Š x V 6.128 x 1.950 x 2.478 mm

Data motoru 

Výrobce motoru Perkins

Typ motoru 404D-22T

Motor vodou chlazený 4válcový naftový turbomotor

Zdvihový objem 2.216 cm³

Otáčky 2.000 1/min

Výkon motoru podle ISO 42 kW

Baterie 88 Ah

Objem palivové nádrže 85 l

Hydraulické zařízení  

Pracovní čerpadlo Čerpadlo s variabilním zdvihem a zubové čerpadlo

Dopravní výkon 144 l/min

Provozní tlak pro pracovní a pojezdovou hydrauliku 240 bar

Provozní tlak výkyvný mechanismus 215 bar

Nádrž na hydraulický olej 92 l

Podvozek 

Jízdní rychlost max. 5,2 km/h

Šířka řetězu 400 mm

Světlá výška 284 mm

Planýrovací radlice 

Šířka 1.950 mm

Výška 423 mm

Zdvih dozerová radlice nad úrovní terénu 403 mm

Zdvih dozerová radlice pod úrovní terénu 427 mm

Hladina hluku  

Hladina zvuku (LwA) dle 2000/14/ES 97 dB(A)

Kabinová hladina akustického tlaku LpA dle ISO 6394 77 dB(A)
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ET65 Rozměry

mono-výložník kloubové rameno
A Výška 2.478 mm 2.478 mm
-- Šířka kabina 1.000 mm 1.000 mm
-- Šířka otáčení kabiny 1.902 mm 1.902 mm
B Šířka podvozek 1.950 mm 1.950 mm
B Šířka dozerová radlice 1.950 mm 1.950 mm
C Dopravní délka krátká násada 6.137 mm 6.065 mm
C Dopravní délka dlouhá násada 6.128 mm 6.194 mm
D Hloubka rýpání max. krátká násada 3.826 mm 3.893 mm
D Hloubka rýpání max. dlouhá násada 4.126 mm 4.193 mm
E Hloubka zapichování krátká násada 2.383 mm 2.764 mm
E Hloubka zapichování dlouhá násada 2.656 mm 3.036 mm
F Výška zapichování krátká násada 5.773 mm 6.537 mm
F Výška zapichování dlouhá násada 5.955 mm 6.770 mm
G Výsypná výška max. krátká násada 3.912 mm 4.664 mm
G Výsypná výška max. dlouhá násada 4.094 mm 4.898 mm
H Rýpací poloměr max. krátká násada 6.220 mm 6.590 mm
H Rýpací poloměr max. dlouhá násada 6.504 mm 6.877 mm
I Dosah krátká násada 6.097 mm 6.475 mm
I Dosah dlouhá násada 6.387 mm 6.772 mm
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J Zadní poloměr otáčení bez protizávaží 1.363 mm 1.363 mm
J Zadní poloměr otáčení protizávaží 1.481 mm 1.481 mm
K Přesazení výložníku ke středu lžíce, pravá strana 766 mm 766 mm
K Přesazení výložníku ke středu lžíce, levá strana 492 mm 492 mm
L Výška zdvihu nad terénem 403 mm 403 mm
M Sondovací hloubka pod terénem 427 mm 427 mm
N Délka celkové hnací ústrojí 2.516 mm 2.516 mm
-- Délka hnací ústrojí, vodicí kolo Turas 1.989 mm 1.989 mm
O Úhel otáčení systém ramene vpravo 63 ° 63 °
P Úhel otáčení systém ramene vlevo 67 ° 67 °
Q Šířka řetězu 400 mm 400 mm
R Poloměr otáčení výložníku střední 2.453 mm 3.159 mm
-- Poloměr otáčení výložníku pravá 2.372 mm 3.097 mm
-- Poloměr otáčení výložníku levá 1.902 mm 2.732 mm
-- Výška dozerová radlice 423 mm 423 mm
ds = násada (dipper stick)

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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