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Kompaktní a výkonný kolový nakladač

Skoro žádné místo na staveništi? Žádný problém pro kolový nakladač
WL28. Náš výkonný přepravní pomocník zaručí v každé kabině řidiče
ohromující dokonalý výhled na pracovní prostor. I když je stroj
kompaktní a obratný, má výklopnou nosnost 1,6 tuny. Díky tomu není
problémem ani přesun palety s dlažebními kostkami. Na WL28 se však
můžete spolehnout také z hlediska bezpečnosti a pohodlí. Například
stroj automaticky vypne, jakmile není v pohybu, díky elektrické
parkovací brzdě s funkcí Hill-hold.

Elektronicky regulovaný systém pohonu umožňuje optimální
výkon a tažnou sílu
Vyšší produktivita a pohodlí se čtyřmi různými jízdními
režimy
Nová koncepce obsluhy zvyšuje pohodlí koncového uživatele
Výkonné hydraulické možnosti umožňují citlivé ovládá a
obsluhu různých přídavných zařízení

WL 28
Kloubové kolové nakladače
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WL 28 Technická data

Standardní motor Možnosti stroje Možnosti stroje

Data motoru 

Výrobce motoru Yanmar Yanmar Yanmar

Typ motoru 3TNV80FT 3TNV86CHT 3TNV86CHT

Válec 3 3 3

Výkon motoru  kW 18.4 33.3 40.1

při otáčkách maximálně 1/min 2,600 2,600 2,600

Zdvihový objem  cm³ 1,226 1,568 1,568

Typ chladiče Voda Voda Voda

Následné zpracování výfukových plynů  - DOC/DPF DOC/DPF

Emisní normy Fáze V V V

Elektrické zařízení 

Provozní napětí  V 12

Baterie  Ah 77

Osvětlovací dynamo  A 80

Hmotnosti 

Provozní hmotnost  kg 2,800 3,300

Překlopné zatížení se lžící - stroj přímo  kg 1,910 2,640

Překlopné zatížení se lžící - stroj při zatočení  kg 1,600 2,220

Překlopné zatížení s paletovými vidlemi - stroj přímo  kg 1,550 2,140

Překlopné zatížení s paletovými vidlemi - stroj při zatočení  kg 1,310 1,800

Údaje vozidla 

Obsah lopaty Standardní lžíce m³ 0.42

Pohon pojezdu elektronicky regulováno

Nápravy PA940

Místo řidiče (volitelné příslušenství) FSD (EPS, kabina řidiče)

Rychlost (volitelné příslušenství) km/h 0-20 (30)

Rychlost Stupeň 2

Standardní pneumatiky 12-16,5 BKT SkidPower ET 0

Hydraulické zařízení  

Hydraulika pojezdu - pracovní tlak  bar 400

Pracovní hydraulika - pracovní tlak  bar 210

Pracovní hydraulika - dopravované množství při 18,4 kW l/min 41.6

Pracovní hydraulika - dopravované množství (volitelně do) l/min 84

Plněná množství 

Objem palivové nádrže  l 50

Nádrž na hydraulický olej  l 30

Hladina hluku  
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Standardní motor Možnosti stroje Možnosti stroje

Průměrná hladina akustického výkonu LwA  dB(A) 99

Zaručená hladina akustického výkonu LwA  dB(A) 101

Uváděná hladina akustického tlaku LpA  dB(A) 84

FSD = stříška obsluhy, EPS = systém jednoduché ochrany (skládací stříška řidiče), DOC = naftový oxidační katalyzátor, DPF = filtr naftových částic,
výpočet vyklápěcí nosnosti podle ISO 14397-EN474-3
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WL 28 Rozměry

A Celková délka 4,520 mm
B Celková délka bez lžíce 3,710 mm
C Otočný bod lopaty ke středu nápravy 670 mm
D Rozvor kol 1,760 mm
E Zadní přesah 1,230 mm
F Výška s ochrannou stříškou řidiče 2,340 mm

Výška se sklápěcí ochrannou stříškou řidiče (EPS) 2,395 mm
Výška se sklápěcí ochrannou stříškou řidiče (EPS), sklopená 1,890 mm
Výška s kabinou 2,350 mm

H Výška sedadla 1,350 mm
J Celková pracovní výška 3,210 mm
K Výška zdvihu max. - otočný bod lopaty 2,560 mm
L Překládací výška 2,240 mm
M Výsypná výška max. 1,700 mm
N Dosah s M 520 mm
O Sondovací hloubka 130 mm
P Celková šířka 1,250 mm
Q Rozchod kol 940 mm
S Světlá výška 270 mm
T Poloměr max. 3,200 mm
U Poloměr u vnějšího okraje 2,800 mm
V Vnitřní poloměr 1,510 mm
W Úhel ohybu 45 °
X Úhel zpětné rotace při max. výšce zdvihu 47 °
Y Výklopný úhel 41 °
Z Úhel zpětné rotace na zemi 50 °

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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