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En kraftfull och effektiv banddriven dumper

Effektiv i arbete, men ändå varsam mot underlaget och obegränsad i
terräng: DT23 låter dig enkelt klara av alla arbetsuppgifter samtidigt
som den är rörlig och kraftfull. Den alternativa hjälphydrauliken för
två-stegs-drivningen och anslutningen av externa utrustningar, såsom
hammare eller gripar, gör den till en riktig allroundmaskin på alla typer
av byggarbetsplatser. Tack vare det känsliga hydrostatiska
drivsystemet är det inga problem för oerfarna användare att
manövrera den här dumpern. Tack vare de perfekt balanserade
komponenterna sticker DT23 ut med sin ofantliga dragkraft, den
okomplicerade tekniken utan elektronik säkerställer dessutom enkelt
underhåll.

Låg tyngdpunkt för ökad stabilitet och garanterad
stigningsförmåga på upp till 36°
Långa underhållsintervaller som är enkla att hålla reda på
tack vare timräknaren
Säkert arbete tack vare ROPS-certifierad fällbar skyddsbåge
och standardmässig arbetsbelysning
Hög markfrigång för användning i ojämn terräng
Med det intuitiva joysticket är det ingen konst att sköta
styrningen

DT23
Banddumpers
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DT23 Tekniska data

Driftsdata 

Transportvikt 2.285 kg

Nyttolast maximalt 2.300 kg

Skopkapacitet nivå 1.100 l

Skopkapacitet rågat 1.400 l

L x B x H 3.304 x 1.300 x 2.523 mm

Motor 

Motortillverkare Kubota

Motortyp V-1505-dieselmotor

Motorprestanda 18,5 kW

vid varvtal per minut 2.300 rpm

Körhastighet 1 3,7 km/tim

Körhastighet 2 7,5 km/tim

Arbetspump 2 variabla pumpar

Max. flödeshastighet 41 + 41 l/min

Arbetspump 1 kugghjulspump

Flödeshastighet 24 l/min

Lutningsförmåga 27 %

Bränsletankvolym 26 l

Elektrisk spänning 12 V

Batteri 60 Ah
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DT23 Mått

Sidotippande bask
A Längd (utan fotsteg) 3.304 mm
E Bredd underrede 1.300 mm
F Skopbredd 1.312 mm
G Skoplängd 1.945 mm
I Kedjebredd Larvband 270 mm
J Längd band med markkontakt 1.275 mm
N Höjd över ROPS skyddsbåge 2.523 mm
O Höjd över ROPS skyddsbåge (nedfälld) 2.163 mm
P Höjd baskens framkant 1.393 mm
Q Tömningshöjd max. 547 mm
T Höjd maximalt, upplyft bask 2.505 mm
V Uttippningsvinkel bask 85 °
X Tömningsavstånd i sidled 408 mm
Y Markfrigång 160 mm

Anmärkning: Produkternas tillgänglighet kan variera från land till land. Det är möjligt gjorde informations / produkter kanske inte är tillgängliga i ditt land. Mer detaljerad information
om motoreffekt kan hittas i bruksanvisningen; Uttryckt strömmen kan variera beroende på specifika driftsförhållanden. Med reservation för ändringar och fel undantagna. Så Gäller
illustrationer.
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