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3248/TA Версия с кабина

- Товарачът който ви

трябва
Топ качество
Просто обеждаващи

3248/A





4-точкова- ROPS клетка защита
Стандартно оборудване: Покривът ROPS- в нов дизайн за
удобство и сигурност на шофьора, регулируема седалка с
колан за сигурност.
Система за управление
Регулируем Мултифункционален джойстик с
превключвател (3 позиции: FW / N / BW) за прецизни
операции, включително вътрешна заключваща система.



Добро инженерство,довело до създаването на
машина с дълъг живот дори и при тежки условия.



Двата хидравлични цилиндри осигуряват плавен и
сигурна работа с максимален ъгъл 55 °.
Допълнителни особености










Товарач

Защита на всички ключови компоненти поради одобната
кабина.
Висок ъгъл на разтоварване при максимална височина
осигуряващо лесно разтоварване.
Невероятно силен за малкия си размер 3248, е способен
да работи и в ограничени пространства.
Мощен трансмисия с вал и планетни зъбни колела в
осите.
Свободни мулти-дискова спирачка в маслена баня.
Надлъжно монтиран 4-цил.-Yanmar двигател с добра
достъпност за поддръжка.

- Антивибрационна система, монтирана под платформата на оператора
-

Акумолатор зад седалката
Двоен капак на двигателя както и нов дизайн, изработен от ABS / PMMA
LED работни светлини, 2 в предната част, 1 в задната част
Възможност: просторна кабина

<-- Oscillating rear axle
Heavy duty centre
articulation with 2
hydraulic rams --->

Възползвайте се от нашият дългогодишен опит в
изграждането на колесни товарачр с телескопична
стрела..

3248/TA

товарачът

Товарачът с телескопичната стрела
3248/TA поставя нови стандарти в
категорията.
- Най-добро разпределение на тежеста, дори и
при максимална височина на работа 4620 mm
- Телескопични рамо с износоустойчиви плъзгащи
плочи
- Стандартно оборудване: мултифункционален
джойстик с всички необходими контроли
- Платформа за оператора с добра ергономичност за
дълъг работен ден
- Вариант: ограничен контрол приплъзване (40%)
за правилна работа и преместване дори във влажно
време

-

Антивибрационна система, монтирана под
платформата на оператора
Удобна и широка кабина
4-цил Янмар с мощност 48 к.с
Батерия зад седалката
Мултид дискови спирачки в маслени бани.
Смазващи сегменти с лесен достъп.

Висока стабилност, дори и с
разпъната стрела.

Лесен достъп до двигателя

Кабина 3248
Двата модела 3248/A и 3248/TA са възможни с кабина
Шумоизолираната кабина има хубав и просторен дизайн и
интериор,както и изключително добра видимост.

Лесен работен ден в просторна
кабина с намалени вибрации
както и шумоизолация
Стандарто оборудване:
- Подгряваща система
- Вентилационна система
- Две големи врати, fully с ъгъл на отваряне
180, разпределени като може да се отвори
само прозорецът или само вратата.
- Отварящи се странични прозорци
- LED осветление, 2 отпред, 1 отзад

LOADER

Техниюеска
характеристика:
Мотор
4 цилиндър Йанмар

Обем
Трансмисия
Гуми
Работни спирачки
Паркинг спирачка
Работеща хидравлична
с-ма
С-ма за движение

3248/A
3248/TA
35,4 KW 48 HP

2190 cm³
Хидростатична
10.75-15,3
400/50-15,3
Хидростатична
Wear-free multi-disc brake in oil bath
51 ltr. / 180 bar
Напълно хидравлична

Скорост
Електрическа с-ма
Резервоар
Резервоар хидравлика

20 km/h
12 V
50 ltr.
40 ltr.
3248/A

Възможност за вдигане
Зареден товар кофа

straight

1700 kg
straight
2000 kg
articulated 55° 1500 kg
articulated

Височина над
кабина:
3248/A
2260 mm
3248/TA
2260 mm
Тегло: 3248/A 2700 kg
3248/TA 2800 kg

Зареден товар вилици

2500 kg
2200 kg

3248/TA
Стрела
Стрела разп.
прибрана.
2500 kg
2200 kg
1200 kg
1600 kg
2000 kg
1500 kg

900 kg
1000 kg
700 kg

Download videos:
http://www.hoflader.com/index.php.Video.html

3248/A

3248/TA

A

Обща дължина с кофа

4731 mm

5021 mm

B

Дължина без кофа
Разстояние от центъра на предната
ос до шарнирния болт на кофата
Междуосие
Заден надвес
Височина с отворена кабина
(предпазна рамка)
Обща работна височина
Височина на оста до точката на
окачване
инструмент
Височина на
на работния
разтоварване

3923 mm

4212 mm

592 mm

800 mm

1950 mm

2050 mm

1249 mm

1249 mm

2260 mm

2260 mm

3739 mm

4664 mm

3122 mm

3292/4056 mm

2950 mm

3142/3897 mm

Височина на долната част на кофата
при разтоварване
Дълбочина
при загребване
Ширина стандарт
Ширина на осите
Ширина над кабината
Височина от земята(просвет)
Максимален радиус(външен)при
завой радиус на завиване
Външен
Вътрешен радиус на завиване
Ъгъл на чупене
Ъгъл при максимално видгната
стрела (пивотиране)
Разтоварващ ъгъл (макс)
Ъгъл на повдигане при горна позиция

2273 mm

2508/3272 mm

45 mm

40 mm

1160 mm

1386 mm

1006 mm

1006 mm

1010 mm

1010 mm

280 mm

280 mm

2694 mm

2574 mm

2382 mm

2967 mm

1150 mm

1257 mm

55°

55°

44°

47°

39°

47°

40°

39°

690 kg

800 kg

1900 kg

1900 kg

2600 kg

2700 kg

2900 kg

3000 kg

C
D
E
F
J
K
L
M
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Тегло на предна ос
Wтегло на задна ос
Празно тегло
Работно тегло
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