Mini żurawie

Maeda MC 815 CWM
Najmocniejszy model mini żurawia typu MC
silnik Diesla

∟ Nr art.: 106974

MC 815 CWM-E

eralimporte
Gen
ur

silnik Diesla i elektryczny

∟ Nr art.: 106975

Deu

tschland

DANE TECHNICZNE

» Udźwig maks. 8,09t x 2,4 m
» Maks. wysokość podnoszenia 19,60 m
» Hydrauliczny bocian 1,5t/25,50 m
» Udźwig w trybie pracy „Pick & Carry” 1,0 t
» System „Power Lifting Mode”
» Sterowanie na joystickach
» Automatyczne samo-poziomowanie

» System „Auto-Crane Stow”
» System MSOS (MAEDA Safety Operation System)

Udźwig

Maks. 8,09 t x 2,4 m

Maks. promień
roboczy

Maks. 18,8 m x 0,3 t

Maks. zasięg
poniżej podłoża

- 21,0 m (6-linowe zblocze)
- 34,0 m (4-linowe zblocze)
- 68,0 m (2-linowe zblocze)
- 136,0 m (1-linowe zblocze)

Udźwig w trybie
pracy „Pick &
Carry”

1,0 t

LxBxH

5,900 mm x 1,670 mm x 2,490 mm

Masa własna

9,000 kg (9,300 z silnikiem elektrycznym)

Lina wciągarki

IWRC 6 x Fi (29) Ø
10 mm x 150 m

System
teleskopowy

W pełni automatyczny 5-cio częściowy
teleskopowy wysięgnik

Kąt wysięgnika

0~80º

Podpory
Maks. rozstaw
podpór

W pełni automatyczny wysuw i
pozycjonowanie podpór
6,77 x 6,52 m

System trakcji

Silnik napędzany hydraulicznie, płynna
zmiana prędkości
20º

Maks. kąt pokonywania wzniesień
Nacisk na podłoże

2.275 x 400 mm (wymiar gąsienicowy)
0,49 kg/cm²

Silnik
Model
Moc znamionowa
Rozruch
Zbiornik paliwa

Yanmar 4TNV88
2.189L / (2.189cc)
30,5 kW (42 PS)
Elektryczny
Olej napędowy/70L

Silnik Elektryczny

15 kW 4-fazowy 380 V

Sterowanie

Sterowanie na joysticku

Wyposażenie
seryjne

Ochrona przed przeciążeniem, wskaźnik
obciążenia, zawory bezpieczeństwa
hydraulicznego, zaczep liny stalowej,
alarm nachylenia, wyłącznik awaryjny,
urządzenie blokujące podpory, MSOS,
ogranicznik momentu obciążenia, światło
ostrzegawcze, ogranicznik obrotu

Wyposażenie
opcjonalne

Osłony gumowe na gąsienice, zblocze
jedno-linowe, hakzperający 1000 kg, bocian
hydrauliczny Fly-Jib 1,5 t

Zblocze szesciolinowe
21 m

Zblocze czterolinowe
33 m

Zblocze dwulinowe
68 m

Zblocze jednolinowe
140 m

Na wykresie promienia roboczego przedstawiono całkowite
obciążenie znamionowe łącznie z wysięgiem wysięgnika.
Pozycja wsporników: max. (kg)

Wysokość (m)

MC 815 CWM

Obszar roboczy (m)
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