
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:  
 
NOSNÝ PODVOZOK:  
Rám: Tento model je namontovaný na nosnom podvozku 6 x 4 alebo 6 x 6. Rázvor medzi 1. a 3. osou: 
5200 mm.  Druhá a tretia os musí byť poháňané.  
Opory: Štyri kolmé a vodorovné výsuvné stĺpiky, obslúžitelné z kabíny vodiča žeriavu z oboch strán 
podvozku.  Elektrické riadenie.  Elektrohydraulický pohon.  
 
NADSTAVBA:  
 Rám: Elektricky zváraná konštrukcia z vysokopevné stavebnej ocele.  
Pomocný motor: MERCEDES BENZ.  OM904LA.  90 kW (122 HP) / 2300 rpm.  
Hydraulika: Jedno trojité kontinuálne čerpadlo.  Všetky pohyby žeriava možno vykonávať simultánne 
buď s prázdnym alebo polovičným nákladom a dvaja z toho s plným nákladom.  
Systém obsluhy: Všetky pohyby žeriava možno vykonávať pomocou dvoch multismerových úrovní sa 
samocentrovaním do neutrálnej polohy.  
Zdvíhacie zariadenia: Luna, riadená variabilným hydraulickým motorom a vybavená automatickou 
multikotúčovou brzdou a integrovaným voľným otáčaním.  Max.  ťah v priamom smere: 4.460 kg do 
60 m / min.  Min. Ťah v priamom smere: 1.750 kg do 125 m / min.  14 mm ocelodrátové lano odolné 
proti rotácii.  Dĺžka 170 m.  
Kývne zariadenia: Jednoducho pôsobiace valec.  Prestaviteľný uhol výložníka: -2º až 82 º za 74 sekúnd.  
Výložník: Jedna základné sekcie a 4 teleskopické na princípe 2 valcov a systému dvojitých lán.  Vyrobený 
z vysoko elastickej legovanej ocele, kvalita S1100QL.  Dĺžka: 32 metrov.  
Otočný veniec: Rothe-Erde, vonkajšie ozubnice.  360º kontinuálne rotácie.  Od 0 do 2 ot / m, 
hydraulický motor a redukovaná spojka s dynamickou a statickou brzdou.  
Kabína: Sklopná od 0º do 20º.  Komfortné, umožňujúci veľkú viditeľnosť na náklady.  
Bezpečnostné vybavenie: Bubnové odpájaní.  Váhový ukazovateľ na háku.  Automatický obmedzovač 
momentu zaťaženia s koncovým spínačom na kladke háku.  Všetky okruhy sú vybavené s 
bezpečnostnými ventilmi a ventilmi proti prasknutiu rúrok.  
Hrot: mriežkované krákorec 8,5 alebo 15 metrov dlhý.  Odklon na strane ramena.  0º, 15º, 30º a 45º 
vyrovnanie.  10 tonový blok háku. 
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