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Inovativní minibagr zapůsobí svou silou

Plnou parou vpřed: Minibagr ET42 spojuje v sobě osvědčené prvky
ověřené časem s velkou dávkou inovací, čímž se stává mistrem v třídě
do 4 tun. Má očekávaný vysoký zdvihací a hloubící výkon, stejně jako
rychlé pracovní cykly. Díky nejnovějším technologiím se kromě jiného
snížily emise minibagru při současném zvýšení účinnosti. Díky tomu
například silný motor ET42 splňuje normu pro emisní třídu 5. Bagr také
udělá silný dojem z hlediska přívětivosti obsluhy. Práce s ním není
vůbec komplikovaná díky intuitivní koncepci obsluhy a bezchybnému
přehledu o pracovním prostoru.

Tímto je zdůrazněn výkon: čtyři pomocné ovládací okruhy,
vysoká zdvihací a hloubící síla, a tím rychlé pracovní cykly
3-bodová kinematika umožňuje větší prorážecí sílu, hloubku
průniku a výšku shazování
Pohodlné a neúnavné ovládání joystickem díky zátěžovému
sdílení toku

ET42
Pásová rýpadla
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ET42 Technická data

Provozní data 

Přepravní hmotnost 3,817 - 4,609 kg

Provozní hmotnost 4,032 - 4,824 kg

Trhací síla max. short dipper stick 20.8 kN

Vylamovací síla max. bucket edge (ISO 6015), fix mounted + high power bucket 43.8 kN

Hloubka rýpání max. 3,544 mm

D x Š x V 5,146 x 1,750 x 2,494 mm

Data motoru 

Výrobce motoru Naftový motor Perkins

Typ motoru 403J-E17T

Motor Vodou chlazený 3-válcový turbo motor

Emisní normy Fáze 5

Zdvihový objem 1,662 cm³

Otáčky 2,000 1/min

Výkon motoru 32.5 kW

Baterie 77 Ah

Objem palivové nádrže 80 l

Napětí 12 V

Hydraulické zařízení  

Pracovní čerpadlo 1 axiální pístové čerpadlo

Dopravní výkon Max. 90 l/min

Provozní tlak pro pracovní a pojezdovou hydrauliku 245 bar

Provozní tlak Otočný převod 206 bar

Otáčky Otáčení kabiny 9 1/min

Podvozek 

Jízdní rychlost Max. 4.8 km/h

Šířka řetězu 350 mm

Světlá výška 300 mm

Planýrovací radlice 

Šířka 1,750 mm

Výška 345 mm

Zdvih Nad zemí 420 mm

Zdvih Pod zemí 520 mm

Hladina hluku  

Hladina zvuku (LwA) 97 dB(A)

Kabinová hladina akustického tlaku LpA 76 dB(A)
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ET42 Rozměry

A1 Výška 2,494 mm
A2 Výška s výstražným majákem 2,608 mm
B1 Šířka otáčení kabiny 1,720 mm
B2 Šířka kabina 980 mm
B3 Šířka cestovní výbava 1,750 mm
B4 Šířka buldozerová radlice 1,750 mm
C Dopravní délka max., krátká násada lžíce 5,146 mm
C Dopravní délka max., dlouhá násada lžíce 5,152 mm
D Hloubka rýpání max. krátké rameno lžíce 3,344 mm
D Hloubka rýpání max. dlouhá násada lžíce 3,544 mm
E1 Hloubka zapichování max., krátká násada lžíce 2,114 mm
E2 Hloubka zapichování max., dlouhá násada lžíce 2,293 mm
F1 Výška zapichování max., krátké rameno lopaty 5,210 mm
F2 Výška zapichování max., dlouhé rameno lopaty 5,340 mm
G1 Výsypná výška max. krátká násada lžíce 3,573 mm
G2 Výsypná výška max. dlouhé rameno lžíce 3,703 mm
H1 Rýpací poloměr max. krátké rameno lžíce 5,489 mm
H2 Rýpací poloměr max. dlouhé rameno lžíce 5,678 mm
I1 Dosah max., krátké rameno lopaty 5,376 mm
I2 Dosah max., dlouhá násada lžíce 5,570 mm
J Zadní poloměr otáčení 1,335 mm
K1 Přesazení výložníku max. (do středu lžíce vpravo) 493 mm
K2 Přesazení výložníku max. (do středu lžíce vlevo) 532 mm
L Výška zdvihu max. (buldozerová radlice nad úrovní země) 418 mm
M Sondovací hloubka max. (buldozerová radlice pod úrovní země) 563 mm
N Délka cestovní výbava 2,198 mm
O1 Úhel otáčení max. (systém ramena vpravo) 55 °
O2 Úhel otáčení max. (systém ramena vlevo) 70 °
P Šířka řetězu 350 mm
Q Poloměr otáčení výložníku střed 2,175 mm
Q Poloměr otáčení výložníku vpravo 2,061 mm
Q Poloměr otáčení výložníku vlevo 1,820 mm
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* Data valid for machines with and without option vds

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.
Copyright © 2021 Wacker Neuson SE.


