T 4110
MOTOR

Stage 3B
vznětový přeplňovaný
4-válec, výkon 83 kW
(113 k)
mechanická, plně
synchronizovaná,
reverzační, počet
převodových stupňů
24 vpřed+24 vzad

VÝVODOVÝ
HŘÍDEL

nezávislý, otáčky
540/1000 ot/min

elektronická regulace
(polohová, silová), kat.
závěsu II, nosnost 4.500
kg, rychloupínací háky
ramen

HYDRAULIKA

PŘEVODOVKA

3-BODOVÝ
ZÁVĚS

hydraulické čerpadlo 25
+56 l/min / 195 bar, 4
přídavné okruhy,
ovládání závěsu na
zadním blatníku
sklopný volant, digitální
přístrojová deska, střešní
okno, přední a zadní stěrač s
ostřikovači, topení /
klimatizace, sedadlo
spolujezdce

KABINA

TECHNICKÁ DATA

T 4110

T4110
MOTOR
Výrobce
Emisní třída
Typ
Max. výkon
Max. točivý moment
Počet válců
Zdvihový objem
Plnění

kW/k
Nm
l

Vstřikování

Perkins
Stage 3B
854F-E34TA
83/113
450
4
3,4
přeplňovaný
s mezichladičem
Common Rail

PŘEVODOVKA
Typ
Spojka
Max. rychlost
Plazivá rychlost

km/h
m/h

reverzní 24 / 24
suchá
dvoukotoučová
40
od 420

NÁPRAVY
Uzávěrka diferenciálu zadní
Zapojení pohonu 4x4
Diferenciál přední
HYDRAULIKA, ZÁVĚS
Výkon čerpadla
Elektronická regulace
Kategorie závěsu
Nosnost
Přídavné hydraulické okruhy
PTO
Typ
Otáčky
ROZMĚRY & HMOTNOST
Celková délka
Celková šířka
Rozvor
Celková výška
Světlá výška
Provozní hmotnost
Dovolená hmotnost

elektrohydraulická
elektrohydraulické
samosvorný
l/min

kg

ot/min
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg

Bezpečnostní kabina (ROPS), sklopný sloupek volantu, digitální přístrojová deska, střešní okno, přední a zadní stěrač s ostřikovači, topení a klimatizace, mechanicky odpružená
sedačka, sedadlo spolujezdce, zapsané v TP, 2 hadicové vzduchové brzdy přívěsu, automatická hubice, výškově stavitelný závěs („šplhací“) 5 poloh, tažné zařízení PitonFix,
spodní tažná lišta se závěsem K50, tříbodový závěs s rychloháky, vybavenými koulemi CBM kat.II, vnější elektrické ovládání zadního tříbodového závěsu na zadním blatníku,
závaží zadních kol 2 x 70 kg, čelní odnímatelné litinové závaží 14 x 40 kg, pracovní světlomety (zadní) 4x, pracovní světlomety (čelní) 4x, výstražný maják oranžové barvy,
autorádio se vstupem USB

25+56
standard
II
4.500
4
nezávislý
540/1.000
4.610
1.938
2.400
2.880
426
4.060
7.000

