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T6027
Ładowarki teleskopowe

T6027 Parametry techniczne

Dane silnika 

Producent Kohler

Typ silnika KDI 2504 TCR

Liczba cylindrów 4

Moc (maks.) 55.4 (74) kW (KM)

przy (maks.) 2600 obr./min.

Pojemność skokowa 2482 cm³

Chłodzenie Woda

Instalacja elektryczna 

Napięcie robocze 12 V
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Akumulator 100 Ah

Ciężary 

Ciężar roboczy (standard) 5225 kg

Obciążenie użyteczne (maks.) 2.700 kg

Dane pojazdu 

Oś PAL 1720

Stanowisko operatora Kabina

Prędkość jazdy 0- 20 (30) km/h

Biegi 3

Pojemność zbiornika paliwa 100 l

Olej hydrauliczny 75 l

Całkowity kąt obrotu nośnika osprzętu 150 °

Całkowity kąt wychylenia 20 °

Skręt (maks.) 2x38 °

Instalacja hydrauliczna 

Hydraulika robocza - Wydatek 90 l/min

Hydraulika robocza - Ciśnienie robocze 240 bar

Napęd 

Rodzaj napędu hydrostatyczny

Napęd jezdny Wał przegubowy

Param. ciśn. akustycz. 

Oznaczony poziom ciśnienia akustyczn. LwA 103 dB(A)

Gwarantowany poziom ciśnienia akustyczn. LwA 104 dB(A)

Podany poziom ciśnienia akustyczn. LpA 80 dB(A)

Wartości sekundowe mierzone bez vls (Vertical Lift System)

Wibracje (średnia wartość skuteczna)

Wibracje dłoń/ramię: wibracje dłoń/ramię wynoszą nie więcej niż 2,5 m/s².
Wibracje przenoszone na całe ciało: ta maszyna wyposażona jest w fotel operatora, który spełnia wymagania normy EN ISO
7096:2000.

W przypadku zgodnego z przeznaczeniem zastosowania ładowarki wibracje przenoszone na całe ciało zmieniają się od wartości
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poniżej 0,5 m/s² do krótkotrwałej wartości maksymalnej.

Do obliczenia wartości wibracji zgodnie z ISO/TR 25398:2006 zaleca się zastosowanie wartości podanych w tabeli. Należy przy tym
uwzględnić rzeczywiste warunki zastosowania.

Ładowarki teleskopowe należy zaklasyfikować według ciężaru roboczego, tak jak ładowarki kołowe.

Wartość średnia Odchylenie standardowe (s)

Rodzaj ładowania Typowy stan pracy 1,4*aw,eqx 1,4*aw,eqy aw,eqz 1,4*sx 1,4*sy sz

[m/s²] [m/s²] [m/s²] [m/s²] [m/s²] [m/s²]

Kompaktowe ładowarki kołowe
(ciężar roboczy
< 4500 kg)

Load & carry (transport i ładowanie) 0,94 0,86 0,65 0,27 0,29 0,13

Ładowarki kołowe
(ciężar roboczy
> 4500 kg)

Load & carry (transport i ładowanie) 0,84 0,81 0,52 0,23 0,2 0,14

Zastosowanie w wydobyciu (surowe
warunki zastosowania)

1,27 0,97 0,81 0,47 0,31 0,47

Przejazd transportowy 0,76 0,91 0,49 0,33 0,35 0,17

Eksploatacja V 0,99 0,84 0,54 0,29 0,32 0,14
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T6027
Ładowarki teleskopowe

T6027 Wymiary

Standardową łyżką do materiałów lekkich 2.000 mm

A Długość całkowita 4.958 mm

B Całkowita długość bez czerpaka 4.400 mm

C Środek osi do punktu obrotu łyżki 1030 mm

D Rozstaw kół 2.650 mm

E Występ tylnej części 720 mm

F Wysokość z kabiną - niska 1.980 mm
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F Wysokość z kabiną - wysoka 2.100 mm

H Wysokość fotela 1.025 mm

J Całkowita wysokość robocza 6.580 mm

K Wysokość punktu obrotu czerpaka (maks.) 6.080 mm

L1 Wysokość przeładunku Wysunięte ramię teleskopowe 3.730 mm

L Wysokość przeładunku Złożone ramię teleskopowe 5.600 mm

M1 Wysokość wysypu Wysunięte ramię teleskopowe 3.450 mm

M Wysokość wysypu Złożone ramię teleskopowe 5.280 mm

N Zasięg dla M 680 mm

O Głębokość kopania 150 mm

P Szerokość całkowita 1.960 mm

Q Rozstaw kół 1.660 mm

S Prześwit 250 mm

T Maksymalny promień 4.500 mm

U Promień na zewnętrznej krawędzi 3.670 mm

V Promień wewnętrzny 1.700 mm

X Kąt staczania przy maks. wys. podnoszenia 45 °

Y Kąt wysypu (maks.) (maks.) 40 °

Z Kąt staczania przy gruncie 45 °

wszystkie wartości z łyżką standardową i standardowymi oponami



weidemann.de – utworzono dnia 18.02.2019 Strona : 6

T6027
Ładowarki teleskopowe

T6027 Wyposażenie standardowe

Silnik

 

KDI 2504 TCR (55,4 kW / 75 KM), emisje spalin poziomu III B
Układ oczyszczania spalin: DOC (katalizator oksydacyjny)

 

Napęd

 

Oś planetarna PAL 1720
Hydrostatyczny napęd na wszystkie koła sterowany elektronicznie, kierunek jazdy wybierany za pomocą joysticka
Hamulec roboczy: hydrostatyczny układ napędowy działający na wszystkie 4 koła (odporny na zużycie)
Centralny hamulec roboczy i postojowy w układzie przeniesienia napędu działający na wszystkie 4 koła
Ogumienie 12.5-18 MPT-01

 

Układ kierowniczy

 

Hydraulicznie wszystkie koła skrętne, kąt skrętu 2 x 38°
Dostępne 3 tryby kierowania: Wszystkie koła skrętne, tryb kierowania na oś przednią i jazda bokiem

 

Hydraulika

 

3 Obwód sterowniczy z przodu, proporcjonalnie przez joystick
Funkcja ciągła trzeciego obwodu sterowniczego przełączanego za pomocą klawiatury
Pompa hydrauliczna z niezależnym od obciążenia rozprowadzaniem przepływu (LUDV)
Chłodnica oleju hydraulicznego
System wspomagania operatora vls (Vertical Lift System), dostępne 3 tryby pracy: Tryb łyżki, układania w stosy i ręczny

 

Stanowisko operatora

 

Wygodna kabina z ogrzewaniem i wentylacją, z certyfikatem ROPS/FOPS (z izolacją dźwiękową, amortyzacją drgań)
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Komfortowy fotel z pasem bezpieczeństwa
Hydraulicznie sterowany joystick z przełącznikiem kierunku jazdy i proporcjonalną funkcją teleskopu
Wyjmowana szyba tylna
Okno boczne po lewej stronie ustawiane w 2 pozycjach
Wiszące pedały
Uchwyt na butelki i schowki
Wycieraczki z przodu i z tyłu

 

Inne

 

Licznik godzin pracy
Odłącznik napięcia baterii
Wskaźnik paliwa
Oświetlenie zgodne z niemieckimi przepisami o ruchu drogowym
1 reflektor przedni, 1 reflektor tylny
Mechaniczny system szybkiej wymiany osprzętu
Błotniki skrętne na wszystkich kołach
Amortyzacja położenia krańcowego siłownika teleskopowego
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T6027
Ładowarki teleskopowe

T6027 Wyposażenie opcjonalne

Silnik

Układ oczyszczania spalin: DPF (filtr cząstek stałych)
Wstępne ogrzewanie silnika (woda chłodząca) + wstępne ogrzewanie oleju silnikowego 230 V
Separator wstępny z podciśnieniem powietrza pobieranego
Wentylator rewersyjny

Stanowisko operatora

Klimatyzacja
Radio
Podwyższona kabina dla lepszej widoczności (wysokość maszyny 2 100 mm)
Regulowana kolumna kierownicy
Fotel komfortowy amortyzowany powietrzem
krata ochronna szyby przedniej
Szyba w kabinie ogrzewana z prawej strony + z tyłu (z automatycznym wyłączaniem)

Oświetlenie

Reflektory robocze, (2 z przodu, na ramieniu teleskopowym)
Dodatkowe reflektory robocze (1 z przodu, 1 z tyłu)
Reflektory LED (2 przednie, 1 tylne)
Reflektory robocze LED (2 z przodu na ramieniu teleskopowym)
Światło obrotowe ostrzegawcze

Osie / napęd

Blokada mechanizmów różnicowych 100%
Zwiększenie prędkości jazdy do 30 km/h.
Hamowanie impulsowe (instalacja do wolnej jazdy) i gaz ręczny

Hydraulika

Bezciśnieniowy powrót oleju (z przodu)
Zawór przełączający z przodu na 3. obwodzie sterowniczym (3. obwód sterowniczy z 4 przyłączami)
Odciążanie 3. obwodu sterowniczego na ramieniu teleskopowym na zewnątrz
Przyłącze wywrotki
Z tyłu dodatkowe przyłącze hydrauliczne dwustronnego działania wraz z oddzielnym zaworem sterującym

Przyłącza elektryczne

Gniazdo 7-polowe z przodu do oświetlenia osprzętu dodatkowego wbudowanego z przodu
Gniazdo z przodu, 7-stykowe wbudowane, pełniące różne funkcje
Gniazdo z tyłu, 7-stykowe do oświetlenia tylnego osprzętu dodatkowego
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Przyczepy i urządzenia do usypywania

Zaczep, sprzęg manewrowy
Automatyczny sprzęg holowniczy przyczepy
Sprzęg holowniczy przyczepy z regulacją wysokości, głowicy i półautomatyczny
Sprzęg holowniczy z zaczepem automatycznym typu Hitch
Hydrauliczny obwód sterowniczy zaczepu automatycznego typu Hitch
Hydrauliczny obwód sterowniczy zaczepu automatycznego typu Hitch, w tym przyłącze wywrotki
Hydrauliczny obwód sterowniczy zaczepu automatycznego typu Hitch, w tym przyłącze wywrotki oraz przyłącze hydrauliczne
dwustronnego działania
Hydrauliczny zawór hamulcowy przyczepy
Dodatkowe lusterko do sprzęgu holowniczego przyczepy

Inne

Hydrauliczny system szybkiej wymiany osprzętu
Skrzynka narzędziowa, zestaw narzędzi
Blokada siłownika przechyłu
Urządzenie ostrzegawcze jazdy wstecz
Immobilizer, wbudowany w kluczyk zapłonowy
Kamera z prawej strony
Kamera cofania
Ochrona podwozia
Układ centralnego smarowania
System stabilizacji jazdy
Automatyczne cofanie łyżki
Lakier specjalny

Uwaga
Należy pamiętać, że dostępność produktów może się różnić w zależności od kraju. Jest możliwe, że przedstawione informacje / produkty mogą nie być
dostępne w Państwa kraju. Szczegółowe informacje na temat wydajności silnika znajdują się w instrukcji obsługi; rzeczywista moc urządzenia
uwarunkowana jest konkretnymi warunkami eksploatacji.
Z zastrzeżeniem zmian i pomyłek. Dotyczy również ilustracji.
Copyright © 2019 Weidemann GmbH.


