
TECHNICKÉ ÚDAJE    TY254 s kabínou WEIFANG AGROMASTER

MOTOR

Označenie KM385BT

Počet valcov 3

Objem 1530

Max. Výkon  - kW 18,4

Menovité otáčky motora - ot/min 2300

Typ vertikálny 4 taktný

Palivo motorová nafta

Chladenie Kvapalinou

Regulácia motora mechanická

Vzduchový filter mokrý s bezpečnostnou vložkou

Tlmič a výfuk s horizontálnym výfukom na pravej strane

Objem palivovej nádrže - litrov 25

PREVODOVKA

Hlavná spojka mechanicky ovládaná 1alebo 2 stupňová

Reverzácia mechanická

5 rýchlostná synchronizovaná x 2 8 vpred / 2 vzad

Maximálna rýchlosť - km/h 29

Uzávierka zadného diferenciálu mechanicky ovládaná

BRZDY A RIADENIE

Brzdný účinok hlavná prevodovka

Brzdy prívesu pneumatické

Riadenie hydrostatické

Vytáčací uhol 55° 

PREDNÁ NÁPRAVA

Zopnutie pohonu prednej nápravy mechanicky ovládané

Zopnutie uzávierky diferenciálu mechanicky ovládané

Predné závažie - kg Max 100

ZADNÝ VÝVODOVÝ HRIADEĽ

Spojka Suchá spojka

Otáčky - ot/min 540 / 1000 

Ovládanie kardanu mechanické ovládanie

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Zadný trojbodobý záves mechanická regulácia

Maximálna zdvižná sila - kg 3000

Výkon hydraulického čerpadla – lit./min 40

Počet hydraulických okruhov 1 / 2 / 3 voliteľné

Zadné ramená guľové upínanie

MIESTO VODIČA

Ochrana kabína



Prístrojový panel analógový

Sedadlo vodiča mechanicky nastavované

ROZMERY A HMOTNOSTI 

ROZMERY  * rozmery predných / zadných pneumatík R14 / R20 *

Rázvor – mm 1700

Dĺžka bez spodných ramien - mm 2700

Výška s kabínou - mm 2150

Maximálna šírka - mm 1450

Svetlá výška - mm 270

HMOTNOSTI – Pohotovostná hmotnosť 

Na prednej náprave - kg 450

Na zadnej náprave - kg 900

Pohotovostná hmotnosť spolu - kg 1350

HMOTNOSTI – Maximálna povolená hmotnosť

Na prednej náprave - kg 1000

Na zadnej náprave - kg 1800

Celková povolená hmotnosť - kg 3400

Rozchod zadnej nápravy - mm 1100

Rozchod prednej nápravy - mm 1200

Polomer otáčania - mm 2,4

OSTATNÉ

Akumulátor 12V / 100AH

Osvetlenie predné parkovacie, stretávacie, diaľkové, smerové

Osvetlenie zadné obrysové, brzdové, smerové

Osvetlenie pracovné predné, zadné 

Osvetlenie výstražné mechanický odnímateľný maják - oranžový

NÁPRAVY

Druh kolies diskové

Počet náprav 2

Poháňaných náprav 2

Rozmer diskov a pneumatík na prednej náprave 6 R14

Rozmer diskov a pneumatík na zadnej náprave 9,5 R20

Povolené rozmery diskov a pneumatík predná náprava 6 R16

Povolené rozmery diskov a pneumatík zadná náprava 9,5 R24

PRIPOJENIE VLEKU

Záves polohovateľný

Uchytenie horizontálny a vertikálny kolík

Maximálna záťaž na záves - kg 3000

Maximálna hmotnosť v ťahu - kg 5000 

Pripojenie vzduchu rýchlospojka 

Pripojenie hydrauliky rýchlospojka 




