STEYR PROFI CLASSIC 4110 ECO TECH összkerékhajtású erőgép
(81 kW / 110 LE) 205005917
Motor
4500 cm3-es, 4 hengeres, 16 szelepes Common Rail turbódiesel motor töltőlevegő visszahűtővel, TIER-4
(AdBlue), Névleges teljesítmény: (ECE R120) 81 kW (110 LE) 2200 fordulat/percnél, (teljesítmény
managementtel) (ECE R120) 96 kW (131 LE) 2200 fordulat/percnél, Maximális teljesítmény:(ECE R120) 89
kW (121 LE) 2000 fordulat/percnél, (teljesítmény managementtel) (ECE R120) 105 kW (143 LE) 2000
fordulat/percnél, 227 literes üzemanyagtank, 37 literes AdBlue tartály, elektromosan szabályozott Common
Rail rendszer, hidegindító berendezéssel, visco ventilátoros hűtéssel, generátor 2100 W,
Hajtómű
16/16 SEMI POWER SHIFT hajtómű, maximális sebesség 40 km/h, tartományon belül terhelés alatt
kapcsolható nyomatékváltó, négy tartományon belül 4-4 fokozat kapcsolható, Power Shuttle, (terhelés alatt
kapcsolható irányváltó)
Kardánhajtás
540/540E/1000 fordulat/perc kapcsolható TLT hajtás, elektrohidraulikus „Softstart” lamellás kuplung a finom
TLT indításhoz, TLT management, TLT és emelőkar külső üzemeltetés a hátsó sárvédőről,
Első híd:
Rugózott elsőhíd, bolygóműves első véglehajtás önzáró differenciálművel, független kormányszivattyú 40
liter/perc teljesítménnyel, dinamikus első sárvédőkkel,
Fék és differenciálzár
Kétkörös légfék garnitúra, gondozásmente nedves tárcsafék, hidraulikus működtetésű üzemi és
kormányfék, mechanikus rögzítő fék, Összkerék fékezés Opti-Stop rendszerrel, hosszú élettartamú
féktárcsák hátul (HD kivitel), Elektrohidraulikusan kapcsolható differenciálzár management funkcióval
Hidraulika
Zárt rendszerű 113 liter/perc teljesítményű axiáldugattyús szivattyú, közös olajtér a hajtóművel, 3 pár
mechanikus működtetésű kihelyezett hidraulika gyorscsatlakozó olajgyűjtővel,
Emelőkarok / alváz
Szabványos hárompont függesztő berendezés KAT. 2/3,
Alsó és felső bekötések gyorskapcsolóval, 2 db külső emelő munkahenger (Ø 80 mm), 6220 kg
emelőképességgel, EHR, emelőkarok külső működtetése a hátsó sárvédőről, magasságban állítható
automata vonófej, Ø 38 mm-es csappal, lengő alsó húzó
Kabin
Klimatizált, rugózott magaskabin, fix első szélvédővel és fix tetőablakkal, állítható kormányoszlop, ISO
17612 típusú 30 A dugalj, 3 pólusú dugalj kívül és belül, komfort légrugós ülés biztonsági övvel, utas ülés
biztonsági övvel, 2 db teleszkópos külső visszapillantó tükör, 14 db munkalámpa! munkalámpák előre: 2 db
a hűtőmaszkban, 4 db a tetőben, 2 db a fellépő fogantyún. munkalámpák hátra: 4 db a tetőben, 2 db a „C”
oszlopon, 2 db országúti fényszóró a hűtőmaszkban, 2 db a tetőben, autó rádió USB csatlakozóval,
rendszámtábla tartó, színezett üvegek, sárga forgóvillogó bal oldalon, áramtalanító kapcsoló, 8 A-os
elektromos csatlakozó, szivargyújtó, szerszámos láda elöl, hátsó keskeny sárvédő szélesítéssel, front
pótsúly garnitúra „B” típusú 548 kg
Gumiabroncsozás:
Elöl:
380/70R28 állítható felni, FIRESTONE
Hátul:
480/70R38 állítható felni, FIRESTONE
Méretek
Teljes hossz: 4882 mm, Szélesség: 2285 mm, Magasság: 2920 mm, Tengelytáv: 2387 mm, Nyomtáv elöl:
1325-2285 mm, Nyomtáv hátul: 1430-2130 mm, Fordulási sugár: 5,45 m, Önsúly: 5940 kg, Maximális
össztömeg: 9000 kg
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