ZW-6-sarja

PYÖRÄKUORMAAJA
Mallikoodi : ZW250‑6
Moottorin nimellisteho : 186 kW / 249 hv (ISO14396)
Työpaino : 20 460 – 20 920 kg
Kauha, ISO-standardi : 2,8 – 3,8 m³

ZW250-6

ZW250‑6.
EI
KOMPROMISSEJA
Hitachi ZW‑6 ‑pyöräkuormaajien
huomattavan suuri kuormauskapasiteetti,
väkevä kaivuvoima ja reippaat ajonopeudet
tarjoavat poikkeuksellisen hyvän
suorituskyvyn tehokkuudesta tinkimättä,
sillä polttoaineen kulutus on pysyy pienenä.
ZW250‑6:n innovatiivinen suunnittelu,
luotettavat yksityiskohdat ja kestävät
komponentit ovat osoitus Hitachin
kyvystä valmistaa korkealaatuisia
maansiirtokoneita. Se on myös
erittäin monipuolinen ja vastaa siten
eurooppalaisten asiakkaiden erilaisiin
tarpeisiin.
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VAADI
TÄYDELLISYYTTÄ

Väkevää
suorituskykyä
Tehonlisäyskytkin
nostaa moottoritehoa
tarvittaessa nopeasti.

ZW250‑6 on suunniteltu
ja valmistettu Japanissa
markkinoiden johtavaa teknologiaa
hyödyntäen. Kone on kehitetty
huippuunsa huomioiden
erityisesti ympäristöystävällisyys,
käyttömukavuus ja turvallisuus, ja
se vastaa asiakkaiden vaatimuksiin
poikkeuksellisella tuottavuudellaan
ja mahdollisimman alhaisilla
omistuskustannuksillaan.

Alan johtavaa
turvallisuutta
360° asteen näkyvyys
ohjaamosta.

Helppokäyttöinen
Monitoiminäytöltä saa tiedot
yhdellä vilkaisulla.

Pehmeät liikkeet
Ajonhallinta minimoi
koneen nyökkimisen.

Ylivoimainen mukavuus
Tilava ohjaamo ja runsaasti
säilytystilaa.
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ZW250-6

Hiotut yksityiskohdat
Erinomainen näkyvyys
taakse kaarevan moottoritilan
kannen ansiosta.

Hiljaisempaa
suorituskykyä
Uudet materiaalit
ohjaamossa vaimentavat
ääntä ja alentavat
melutasoa.

Parempi
polttoainetalous
Lock-up voimansiirto
ja Stage IV vaatimukset
täyttävä moottori.

Parempi
polttoainetalous
6 %:n polttoainesäästö
V-lastausliikettä
ajettaessa (5 % lastausja kuljetustyössä).

Käyttäjäystävällinen

Helppo huoltaa

Vaivaton hallinta valinnaisen
ohjaussauvaohjauksen avulla.

Helposti aukeavat ja
reilunkokoiset luukut.
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Kiistattoman
tuottavia ja
luotettavia koneita
Eamonn F McGurk, omistaja, Keyway Group

LUOTETTAVUUDESTAAN
TUNNETTU
Hitachi tunnetaan luotettavien maansiirtokoneiden valmistajana ja sen uusin
pyöräkuormaajamallisto vahvistaa tätä kadehdittavaa mainetta. ZW250‑6:een on
suunniteltu monia huoltoa helpottavia yksityiskohtia ja useisiin kohteisiin pääsee
käsiksi maassa seisten, mikä lisää tehokkuutta koska seisonta‑ajat jäävät lyhyiksi.

Minimaaliset seisonta-ajat

Helpot huoltotoimet

ZW250‑6:ssa on kahden akkutilan sijaan
vain yksi, mikähelpottaa huoltoa ja akun
vaihtoa. Tämä lyhentää seisonta‑aikoja
ja parantaa käyttövalmiutta.

Turvallisemman ja helpomman huollon
varmistamiseksiakun päävirtakytkin
kuuluu nyt vakiovarustukseen. Tällä
estetään sähköonnettomuudet ja
akun purkautuminen pidemmän
seisontajakson aikana.

Nopea huoltaa
Reilusti aukeavien moottoritilan luukkujen
ansiosta huoltokohteisiin pääsee hyvin
käsiksi. Tämän ansiosta säännölliset
huoltotoimet on nopeasti suoritettu ja
luotettava toiminta varmistettu.

Pienemmät kulut
Uusi Stage IV ‑moottori ei tarvitse
dieselhiukkassuodatinta, mikä alentaa
polttoaineen kulutusta ja huollon kuluja.

Moottoritilan kohteet hyvin esillä.
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Akun huolto on helppo suorittaa.

Stage IV ‑moottori alentaa polttoaineen
kulutusta.
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Korkeampi aisaston nostovoima.

8

Valinnainen, tukkeutumaton jäähdytin
parantaa kestävyyttä.

ZW250-6

Jokaiselle Hitachi‑
pyöräkuormaajalle
tehtävä lopputarkastus on
kuvaava esimerkki Hitachin
pyrkimyksestä valmistaa
laadultaan virheettömiä
tuotteita, jotka ovat vastaus
asiakkaiden tarpeisiin.

VARMAA
KESTÄVYYTTÄ
Varman suorituskyvyn takaamiseksi vaativimmissakin työkohteissa Hitachi
ZW250‑6 on suunniteltu ja tehty käyttäen vahvoja komponentteja ja vankkoja
materiaaleja. Kuten muutkin Hitachi‑pyöräkuormaajat, se toimii luotettavasti
ja sen käyttövalmius on paras mahdollinen.

Parempi suojaus

Kestävät materiaalit

Valinnainen pohjapanssari suojaa koneen
voimansiirron ja voimansiirtoakselin
mahdollisilta maassa olevien esineiden
aiheuttamilta vaurioilta.

Korkealaatuisten jäähdytinten
korroosionkestävävyys on parempi ja ne
parantavat ZW250‑6:n yleistä kestävyyttä.

Vahvistetut komponentit

Valinnaisten, tukkeutumattomien
jäähdytinten (WPFR) lamellien muoto on
neliömäinen tavanomaisen kolmiomuodon
sijaan, mikä estää tukkeutumista. Näin
jäähdyttimen kestävyys paranee.

ZW250‑6:ssa on asiakkaiden vaatimusten
täyttämiseksi vahvistettu nostovarsistoa.

Maksimaalinen käyttöaika

Valinnainen pohjapanssari antaa
lisäsuojaa.
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Se on tarkka kone,
jolla on uskomaton
irrotusvoima
Christophe Warnier, kuljettaja, Jan De Nul

POIKKEUKSELLISEN
MONIPUOLINEN
Missä tahansa ZW250‑6:n työpanosta tarvitaan, se tarjoaa erinomaisen
näkyvyyden joka suuntaan ja loistavan käyttömukavuuden. Se on myös
helppokäyttöinen, pehmeätoiminen ja tarkka sekä äärimmäisen hiljainen
ja soveltuu siksi mitä erilaisimpiin käyttötarkoituksiin.

Tehokasta joustavuutta

Parempi polttoainetalous

Tehonostokytkin lisää nopeasti moottorin
voimaa, kun sitä välittömästi tarvitaan,
tai esimerkiksi ylämäkeen ajettaessa.

Viisinopeuksinen voimansiirto lisää
ZW250‑6:n monipuolisuutta tarjoten
lisäetuina paremman tuottavuuden ja
polttoainetalouden. Lock‑up‑ominaisuus
on vakiona ZW250‑6:ssa ja suuremmissa
malleissa, ja se lisää niiden taloudellisuutta
lastaus‑ ja kuljetustöissä.

Parempi näkyvyys taakse
Äänenvaimennin ja ilmanotto on sijoitettu
ja asetettu linjaan siten, että näkyvyys
taakse on saatu paremmaksi ja siten
myös turvallisuus erilaisissa työkohteissa.

Korkea tuottavuus
Samanaikaisesti liikutettavat kauha ja
nostovarsi varmistavat kaivutyön sujuvan
suorittamisen. Kauhan liike on tyhjennyksen
jälkeen etusijalla niin, että pyöräkuormaaja
palaa nopeasti kaivuasentoon, mikä auttaa
lisäämään tuottavuutta.
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Tehokas hallinta
Pehmeän kulun varmistamiseksi
kaikenlaisessa maastossa aisaston
jousitus estää tarpeettoman nyökkimisen
nostovarren sylintereiden liikkeen avulla.

Näkyvyyttä taakse on parannettu
suunnittelumuutoksin.

Ajonvakaus takaa pehmeämmän
ajettavuuden.

Tehonlisäyskytkin antaa tarvittaessa
nopeasti lisävoimaa.
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360° panoraamanäkymä tarjoaa
poikkeuksellisen hyvän näkyvyyden.
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Huollot on helppo suorittaa maassa
seisten.

ZW250-6

Hitachi hyödyntää
käyttäjätestejä
pyöräkuormaajiensa
ominaisuuksien arvioinnissa.
Tulokset kertovat ylivertaisista
hallintaominaisuuksista.

TASAISTA
LAATUA
Hitachin maanrakennuskoneiden kehitystyössä laatu on keskeisellä sijalla.
Jokainen pyöräkuormaaja tehdään parhaista komponenteista ja testataan
täyttämään mahdollisimman korkeat suorituskyky‑, luotettavuus‑, turvallisuus‑
ja käyttömukavuusvaatimukset. Tämän tuloksena ZW250‑6 ei ole ainoastaan
luokkansa hiljaisin vaan tarjoaa lisäksi parhaan näkyvyyden joka suuntaan.

Vähemmän päästöjä

Erinomainen näkyvyys

SCR‑järjestelmä ruiskuttaa ureaa
pakokaasun sekaan vähentämään
päästöjen typen oksidien määrää.
Tämä huipputeknologia on
ympäristöystävällinen ja lisäksi se
täyttää EU:n Stage IV ‑päästömääräykset.

360 asteen näkyvyys tilavasta ohjaamosta
luo miellyttävän työympäristön ja auttaa
parantamaan turvallisuutta ja tuottavuutta.
Peruutuskamera parantaa osaltaan
näkyvyyttä ja turvallisuutta työkohteessa.

Hyvin esillä olevat
huoltokohteet

Ohjaamon äänieristystä on parannettu
merkittävästi melutason alentamiseksi
ja tarjoamaan kuljettajalle hiljaisemman
työympäristön. Hiljaisen moottorin
ansiosta kone tarjoaa meluttomampaa
suorituskykyä ja sopii siksi työskentelyyn
kaupunkiympäristössä.

Moottorin ilmansuodatin on nyt sijoitettu
moottoritilan takaosaan, ja siksi siihen
pääsee hyvin käsiksi maassa seisten
huoltotöiden yhteydessä. Myös ureasäiliön
sijoituksessa on ajateltu huollon helppoutta.

Parempi mukavuus

SCR‑järjestelmä vähentää päästöjä.
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Hitachi pysyy uskollisena
pyrkimykselleen luoda
huippuluokan koneita
Vasilis Drougkas, pyöräkuormaaja‑asiantuntija,
Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

TEKNOLOGIAN
ASIANTUNTIJA
Hitachi käyttää uusinta teknologiaa luodessaan maanrakennuskoneita,
jotka tarjoavat poikkeuksellisen korkeatasoisen suorituskyvyn
mahdollisimman alhaisin omistuskustannuksin. Herkeämätön
innovaatiotoiminta antaa Hitachille mahdollisuuden jatkuvasti parantaa
asiakkaiden käyttökokemuksia ja nostaa alan tavoitetasoa.

Pienempi huollon tarve

Monitoiminäyttö

Etäseuranta

Uudessa, Stage IV ‑vaatimukset
täyttävässä moottorissa on
suuritilavuuksinen, jäähdytetty
pakokaasujen takaisinkierrätysjärjestelmä
(EGR), polttoaineen yhteispaineruiskutus,
dieselkatalysaattori (DOC) ilman
hiukkassuodatinta (DPF). Tämä auttaa
pitämään huollontarpeen kurissa.

Suuri LCD‑värimonitori näyttää kaikki
Hitachi ZW‑6:n käytössä tarvittavat tiedot.
Näytöllä näkyvät mm. käyttötila, öljyn
lämpötila sekä polttoaineen ja urean määrä,
mikä helpottaa huoltoa. Monitori näyttää
myös helppokäyttöisen takakameran
kuvaa, mikä parantaa näkyvyyttä ja siten
myös käyttöturvallisuutta.

Global e‑Service antaa ZW250‑6:n
omistajalle mahdollisuuden seurata
Hitachi‑koneittensa toimintaa Owner’s Site
(online 24/7) ja ConSite (automaattinen
kuukausiraportointi) sovellusten avulla.
Ne auttavat maksimoimaan tehokkuuden,
minimoimaan seisonta‑ajat ja parantamaan
kokonaissuorituskykyä.

Pienemmät
ympäristövaikutukset
Keskiraskaan ZW250‑6‑pyöräkuormaajan
valinnaisella sammutusautomatiikalla
vähennetään polttoainehukkaa,
meluhaittoja sekä pakokaasu‑ ja
CO2‑päästöjä.
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Käyttäjäystävällisyys
Valinnaisen ohjaussauvaohjauksen
avulla kuljettaja saavuttaa paremman
tuottavuuden vaivattoman ohjauksen
ansiosta, ja järjestelmä tarjoaa lukuisia
käteviä toimintoja.

LCD‑näyttö näyttää koneen tilan ja
asetukset.

Valinnainen ohjaussauvaohjaus tarjoaa
poikkeuksellisen hyvän koneen hallinnan.

Etäseuranta Global e‑Servicen
avulla maksimoi tehokkuuden.
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Olemme erittäin tyytyväisiä
Hitachi-pyöräkuormaajan
laatuun ja alhaisiin
omistuskustannuksiin
Phil Meuser‑Schaede, omistaja, Trasswerke Meurin

PIENEMMÄT
OMISTAMISEN
KOKONAISKULUT
Hitachi on luonut Support Chain ‑tuotetukiohjelman, jolla
varmistetaan optimaalinen tehokkuus sekä paras mahdollinen
tehokkuus, lyhyet seisonta‑ajat, alhaiset käyttökulut ja korkea
jälleenmyyntiarvo.

Global e-Service
Hitachi on kehittänyt kaksi etäseurantajärje‑
stelmää osaksi Global e‑Service online‑
sovellusta. Owner’s Site ja ConSite ovat
osa pyöräkuormaajaa, ja ne lähettävät
koneen käyttötiedot päivittäin GPRS‑
tai satelliittiyhteydelllä osoitteeseen
www.globaleservice.com. Owner’s Site
‑sivuille pääsee milloin vain ja sieltä saa
tärkeät tiedot työkohteessa tarvittavasta
tuesta.
Käyttötuntien ja seisonta‑aikojen vertailu
auttaa parantamaan tehokkuutta. Huolto‑
ohjelmien tehokkaalla hallinnalla saadaan
käyttövalmius pidettyä korkeana. Myös
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Tekninen tuki
käyttökuluja voidaan hallita analysoimalla
polttoaineen kulutusta. Jokaisen koneen
sijainti ja liikkeet näytetään selkeästi
välttämättömiä suunnittelutoimia varten.
Automaattinen raportointisovellus
– ConSite – lähettää kuukausittain
sähköpostitse yhteenvedon jokaisen
koneen Global e‑Service ‑palveluun
lähettämistä tiedoista. Tiedot sisältävät:
päivittäiset käyttötunnit ja polttoaineen
kulutustiedot; tilastot käyttötilasuhteista
sekä vertailun polttoaineen kulutuksesta
ja tehokkuudesta ja lisäksi CO2
‑päästölukemat.

Jokainen Hitachi‑huoltomies saa
täyden teknisen koulutuksen HCME:ltä
Amsterdamissa. Koulutusjaksot tarjoavat
pääsyn samoihin teknisiin tietoihin, jotka
ovat Hitachin laadunvarmistusosaston
ja suunnittelukeskusten käytössä.
Teknikot voivat näin yhdistää tämän
maailmanlaajuisen tietämyksen omaan
paikalliseen kieleensä ja kulttuuriinsa ja
tarjota korkeimman tason tuotetuen.

Global e‑Service

Pidennetty takuu ja
huoltosopimukset
Jokaisella uudella Hitachi ZW‑6:lla on
täysi valmistajan takuu. Lisäsuojaksi,
esimerkiksi ankarissa olosuhteissa tai
laitteiden korjauskulujen minimoimiseksi,
Hitachi‑jälleenmyyjät tarjoavat
ainutlaatuisen pidennetyn takuun,
jota kutsutaan nimellä HELP (Hitachi
Extended Life Program), sekä kattavia
huoltosopimuksia. Näiden avulla voidaan
optimoida jokaisen koneen suorituskyky,
minimoida seisonta‑ajat ja varmistaa
korkea jälleenmyyntiarvo.

Tekninen tuki

Osat

Hitachi Parts

Hitachi tarjoaa laajan valikoiman nopeasti
saatavilla olevia varaosia, jotka toimitetaan
HCME:n alankomaissa sijaitsevasta
53 000 m2 Euroopan varaosakeskuksesta.

• Performance Parts: tehty erittäin vaativiin
olosuhteisiin, suunniteltu kestämään ja
antamaan paremman suorituskyvyn tai
pidemmän käyttöiän.

• Hitachi Genuine Parts: pitävät
koneesi toimintakunnossa pidempään
alhaisemmin käyttö‑ ja huoltokuluin.

• Tehdaskunnostetut komponentit:
tarjoavat taloudellisesti kannattavan
ratkaisun, ne ovat paras vaihtoehto, kun
tarvitaan vaihto‑osia ennaltaehkäisevään
huoltoon.

• Hitachi Select Parts ja 2Genuine
Parts: erityisesti vanhemmille koneille,
edullisemmin, laadultaan luotettavia osia,
joilla on valmistajan takuu.

Olipa valintanne mikä tahansa, Hitachi‑
maanrakennuskoneiden tunnettu laatu on
varmistettu.
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EH‑maansiirtoautot
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EX‑sarjan erikoissuuret kaivukoneet

ZW‑pyöräkuormaajat

Hitachi Construction Machinery

Kehitämme
maanrakennuskoneita,
jotka edistävät vauraan
asukkailleen miellyttävien
yhteisöjen luomista
Yuichi Tsujimoto, HCM:n pääjohtaja

RAKENNAMME PAREMPAA
TULEVAISUUTTA
Vuonna 1910 perustettu Hitachi, Ltd. on rakentunut periaatteelle hyödyttää ihmisten ja yhteisöjen
toimintaa teknologian avulla. Tämä toimii edelleen innoituksena Hitachi‑konsernin luotettaville
ratkaisuille, jotka vastaavat tämän päivän haasteisiin ja auttavat luomaan parempaa maailmaa.
Hitachi, Ltd. on yksi maailman suurimmista yhtiöistä ja sillä on valtava määrä innovatiivisia tuotteita
ja palveluja. Ne on luotu haastamaan tavanomainen ajattelu, parantamaan sosiaalista infrastruktuuria
ja edistämään kestävää yhteiskuntaa.

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
(HCM) perustettiin vuonna 1970 Hitachi,
Ltd:n tytäryhtiöksi ja se on kasvanut yhdeksi
maailman suurimmista maanrakennuskoneiden
toimittajista. Yhtiö tunnettiin edelläkävijänä
hydraulisten kaivukoneiden valmistajien
joukossa, mutta nykyään HCM valmistaa
myös pyöräkuormaajia, maansiirtoautoja,
tela‑alustaisia nostureita ja erikoiskoneita
huippunykyaikaisissa tehtaissaan eri puolilla
maailmaa.
Hitachin maanrakennuskoneissa käytetään
uusinta tekniikkaa ja ne tunnetaan korkeimmat
laatuvaatimukset täyttävinä. Ne soveltuvat mitä

erilaisimpiin teollisiin töihin ja ovat jatkuvasti
kovassa käytössä kaikkialla maailmassa
luomassa infrastruktuuria turvalliselle
ja hyvälle elämälle, hyödyntämässä
luonnonvaroja ja jälleenrakennustehtävissä.
Hitachi ZW ‑pyöräkuormaajat tunnetaan
luotettavina, kestävinä ja monipuolisina
koneina, jotka tarjoavat korkeimman tason
tuottavuuden kaikkein haastavimmissakin
olosuhteissa. Ne on suunniteltu pitämään
omistajalle aiheutuvat kokonaiskulut
alhaisempina ja tarjoamaan kuljettajalle
paras käyttömukavuus ja turvallisuus.

Minikaivukoneet
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TEKNISET TIEDOT
AKSELIT JA VOIMANSIIRTO

MOOTTORI
Malli ................................
Tyyppi .............................
Moottorin ilmanotto ........
Pakokaasujen
jälkikäsittely ....................
Sylinterien lukumäärä ......
Suurin teho
ISO 14396 .......................
ISO 9249, netto ..............
Suurin vääntömomentti,
brutto .............................
Syl. halkaisija x
iskunpituus .....................
Iskutilavuus .....................
Akut ...............................
Ilmanpuhdistin ................
Päästöt ...........................
Moottorin teho

Vetojärjestelmä ...............
Etu‑ & taka‑akseli ...........
Etuakseli .........................
Taka‑akseli .....................
Alennusvaihteisto
ja tasauspyörästö ...........

CUMMINS QSB6.7
Nelitahtinen, vesijäähdytteinen, suoraruiskutus
Turboahdin ja välijäähdytys
DOC‑ ja SCR‑järjestelmät
6

Kaksivaiheinen alennus, proportionaalinen
tasauspyörästö
Keinuntakulma ................ Kokonaiskulma 24˚ (+12˚,‑12˚)
Vetopyörästöt ................. Reilusti mitoitetut planeettavaihteet akselien
sisäpäässä

186 kW (250 hv) / 2 000 min‑1 (kierr./min)
181 kW (243 hv) / 2 000 min‑1 (kierr./min)
990 Nm / 1 500 min‑1 (kierr./min)

RENKAAT

107 mm X 124 mm
6,69 L
2 x 12 V
Kuiva kaksielementtinen, tukkeutumisenilmaisin
Täyttää vaatimukset EU stage IV ja US EPA Tier
4 Final
Moottorin vääntömomentti

(kW)

Nelipyöräveto
Puolikevennetty
Kiinnitetty eturunkoon
Keinutyyppinen

(Nm)

900
800

Rengaskoko ................... 23.5R25 (L3)
Valinnainen ..................... Katso vakio‑ ja lisävarusteluettelo

JARRUT
Käyttöjarru ...................... Täysin hydrauliset 4‑pyörälevyjarrut, märät,
akselien sisäpäässä. Erilliset etu‑ ja takajarrupiirit
Pysäköintijarrut ............... Jousikuormitteinen, hydraulisesti vapautettava
levyjarru voimanulosotto akselilla

OHJAUSJÄRJESTELMÄ
Tyyppi .............................
Kääntökulma ..................
Sylinterit ..........................
Lukumäärä x Halkaisija x
Iskunpituus .....................

Runko‑ohjaus
Molempiin suuntiin 37° ; yhteensä 74°
Kaksitoiminen mäntä
2 x 70 mm x 542 mm

HYDRAULIJÄRJESTELMÄ
700
175
600
150

Pääpumppu (myös ohjaukselle)
................................. Muuttuvatilavuuksinen aksiaalimäntäpumppu
Maksimi
öljynvirtaus ............... 275 L/min kun 2 200 min‑1 (kierr./min)
Maksimi öljynpaine ... 29,4 MPa

125
100

Jäähdyttäjän puhaltimen pumppu
................................. Kiinteätilavuuksinen hammasrataspumppu
Maksimi
öljynvirtaus ............... 62,5 L/min kun 2 200 min‑1 (kierr./min)
Maksimi öljynpaine ... 18,2 MPa

75
50
25
0
800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

Moottorin käyntinopeus (min )
‑1

VOIMANSIIRTO
Vaihteisto ........................ Momentinmuunnin, vasta‑akselityyppinen
powershift, sekä tietokoneohjattu automaattinen
että käsivalintainen vaihteen vaihto.
Momentinmuunnin .......... 3‑elementtinen, 1‑portainen, 1‑vaiheinen, lock up
Kytkinpakkatyyppi ........... Märkä, hydraulikäyttöinen, monilevykytkin
Jäähdytystapa ................ Pakotettu kierto
Ajonopeus* Eteen/Taakse
1. .................................... 5,8 [5,8] / 6,1 [6,1] km/h
2. .................................... 10,1 (10,1) [10,4 (10,8)] /
10,6 (10,7) [11,4 (11,8)] km/h
3. .................................... 14,5 (15,0) [15,4 (16,3)] /
22,4 (24,6) [24,2 (26,7)] km/h
4. .................................... 21,9 (23,7) [23,1 (25,4)] / ‑ [‑] km/h
5. .................................... 35,0 (39,5) [35,0 (39,5)] / ‑ [‑] km/h
*23.5R25 (L3) renkain
( ): Lock‑up kytkin ON‑asennossa
[ ]: Power Mode ‑tilassa
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Varren ja kauhan hallinta monitoimiohjaussauvalla
Aisaston hallintalaitteet .... Neliasentoinen hallintavipu: Nosto, pito, lasku,
kellunta
Kauhan hallinta automaattisella palautuksella kaivuasentoon
........................................ Kolmeasentoinen hallintavipu ; kiinni, pito,
tyhjennys

Hydraulisylinterit
Tyyppi ...................... Kaksitoiminen
Lukumäärä x Halkaisija
x Iskunpituus ............ Varsi: 2 x 130 mm x 940 mm
Kauha: 1 x 165 mm x 530 mm
Suodattimet .................... 15 mikronin täysvirtapaluusuodatin säiliössä
Hydraulisen liikkeen kesto
Nostoaisaston
nosto ....................... 6,4 s (5,7 s)
Nostoaisaston
lasku ........................ 3,6 s (3,6 s)
Kauhan tyhjennys .... 1,9 s (1,8 s)
Yhteensä ................. 11,9 s (11,1 s)
( ): Arvot Power‑käyttötilassa

TÄYTTÖTILAVUUDET
Polttoainesäiliö .................................................................................... 340 L
Moottorin jäähdytysneste ....................................................................
39 L
Moottoriöljy .........................................................................................
25 L
Momentinmuunnin ja vaihteisto ...........................................................
27 L
Etuakseli ja pyörännavat .....................................................................
40 L
Taka‑akseli ja pyörännavat ..................................................................
40 L
Hydrauliöljysäiliö ................................................................................. 115 L
35 L
DEF/AdBlue®‑säiliö .............................................................................

