Mini żurawie

Maeda CC 1485
Innowacyjne urządzenie z instalowaną seryjnie kamerą cofania i
spychakiem
CC 1485 (silnik Diesla)

eralimporte
Gen
ur

∟ Nr art.: 105155

Deu

» Udźwig maks. 6000 kg
» Maks. wysokość podnoszenia 16,70 m
22,0 m z opcjonalnym
wysięgnikiem dodatkowym
» Pick & carry 2000 kg
» Lemiesz
» Programowalny ogranicznik momentu oporowego
» Kamera cofania
» Przekładnia hydrostatyczna
» Całkowicie zamknięta, klimatyzowana kabina
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tschland

» 4-krążkowe / 2-krążkowe zblocze hakowe
» Alarm ostrzegawczy przed wywróceniem
» Wysokowydajna wciągarka o 2 prędkościach
z hydraulicznym hamulcem tarczowym
» Minimalny obrót tylnej części
» Zmienna prędkość transportowa (duża/mała)
» Wycieraczki do szyb okiennych dachu
» Wyświetlacz kolorowy 7“ TFT
» Rejestrator danych

www.uplifter.pl

DANE TECHNICZNE
Udźwig

maks. 6,0 t x 2,6 m

Promień roboczy

maks. 16,10 m x 430 kg

Wysokość
podnoszenia

maks. 16,70 m x 2 600 kg
(20,3m x 820 kg z dodatkowym
wysięgnikiem)

Wymiary

maks. 6.545 x 2.490 x 2.965 mm

Masa

15.640 kg (15.850 kg z dodatkowym
wysięgnikiem)

Hak

Prędkość: maks. 28 m / 41 m / min
(4-krążkowe, 4-warstwowe)
zblocze hakowe: 90 kg

Prędkość liny

maks. 112 / 164 m / min (4 warstwy)

Lina wciągarki

IWRC 6 x Fi (29) Ø 10 mm x 115 m

System
teleskopowy

Długość wysięgnika: 4,745 m - 16,265 m
Prędkość: 11,52 m / 25 s Typ wysięgnika: w pełni
automatyczny, 5-stopniowy, teleskopowy wysięgnik
pentagonalny

System
podnoszenia

Kąt wysięgnika: -5º - 80º
Prędkość: 18 s

System obrotu

Kąt obrotu: 360º bez końca,
prędkość: 2,4 obr. / min.

System
napędu

Typ: Niezależny układ kierowniczy, hydrauliczny silnik
tłokowy z automatycznym hamulcem, przekładnia
obiegowa i napęd gąsienicowy

Prędkość

Niska: 2,9 km/h
Wysoka: 5,1 km/h
Zdolność pokonywania wzniesień: 34 °
Dł. x szer. na podłożu: 2880 mm x 500 mm (wymiary
gąsienicy)
Nacisk na podłoże: 0,54 kgf / cm2 (0,55 kgf / cm2 z
wysięgnikiem)

Silnik Diesla

Model: Komatsu SAA4D95LE-5
Typ: 4-cyl., chłodzony wodą silnik Diesla; wtrysk
paliwa
Moc znamionowa: 68,4 kW / 2200 obr. / min.,
rozrusznik: elektryczny
Zbiornik: Diesel / 195 L

Ogranicznik
momentu
oporowego

Skonstruowany specjalnie do żurawi Maeda, z
całkowicie programowalnym obszarem roboczym

Wyposażenie
seryjne

Ogranicznik momentu oporowego, gąsienica
stalowa, zabezpieczenie przed nadmierną
prędkością obrotową, hydrauliczne zawory
bezpieczeństwa, wskaźnik poziomowania,
wyłącznik awaryjny, robocza lampa ostrzegawcza
LED, klimatyzacja, reflektor roboczy, licznik
roboczogodzin, alarm ostrzegawczy przed
wywróceniem, 4-krążkowe/2-krążkowe zblocze
hakowe, lemiesz z funkcją kontrolną, kamera
cofania, rejestrator danych

Opcjonalnie

Wysięgnik dodatkowy
1-krążkowe zblocze hakowe
Czarne gąsienice gumowe (masa: 470 kg)
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