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Elektrický kolový dumper s pohonem všech kol

Bez emisí díky elektrickému pohonu, přesto se stejnými parametry
výkonu jako jeho konvenční bratr 1501: toto je bezemisní kolový
dumper DW15e. Elektrický pohon činí z tohoto stroje ideální nástroj na
manipulaci s materiálem kdekoliv, kde nejsou žádoucí nebo povoleny
výfukové plyny a emise hluku, například v centrech měst a interiérech
staveb. Díky pohonu všech čtyř kol se DW15e stal perfektním
partnerem v nerovném nebo strmém terénu. Ohebný kloub se
přizpůsobuje jakýmkoliv nerovnostem, čímž zajišťuje nutnou stabilitu.
Díky skládacímu rámu a malým rozměrům nemá konkurenci, pokud
jde o přepravu.

Malé rozměry a vysoký výkon, srovnatelné s naším
konvenčním modelem Dumper 1501
Velmi nízké emise hluku - ideální do oblastí citlivých na hluk
Dva jednotlivé elektrické motory, jeden pro pohon, druhý
pro pracovní hydrauliku
Rekuperace energie při brzdění a jízdě z kopce
Bezpečně, s volitelnou akustickou signalizací couvání,
výstražným majákem a vnějšími zrcátky

DW15e
Kolové dumpery
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DW15e Technická data

Korba s vysokým vyklápěním Otočná vyklápěcí korba

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 odměrka na vodu l 420 325

Data motoru 

Výkon motoru podle ISO 3046/1 kW 9 9

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

Jízdní rychlost max. km/h 14 14

Výkyvný úhel  ° 15 15

Poloměr otáčení  mm 3,650 3,650

D x Š x V  mm 3300 x 1322 x 2550 3300 x 1322 x 2550

D x Š x V  mm 3,300 x 1,322 x 2,550 3,300 x 1,322 x 2,550

Čerpadlo posilovače řízení zubové čerpadlo zubové čerpadlo

Dopravní výkon  l/min 10 10

Provozní tlak  bar 140 140

Pracovní čerpadlo zubové čerpadlo zubové čerpadlo

Dopravní výkon  l/min 16.8 16.8

Provozní tlak  bar 175 175

Hladina zvuku (LwA)  dB(A) 86.2 86.2

Uváděná hladina akustického tlaku LpA Kabine dB(A) 58 58

Baterie 

Typ baterie 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

Korba s vysokým vyklápěním Otočná vyklápěcí korba
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 sklopené 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 Korba s vysokým vyklápěním zvednutá 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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