Emelőerő diagram T5625 CX 80
Emelőerő (daN) munkanyomás 210 bar

Forgáspont: szerszámbefogatás
Földkanál: súlypont a kanál közepén
Raklapvilla: 500 mm a villa hátoldalától
Emelőerő
Az emelőerő diagram a maximális emelőerőt mutatja a rakodó
emelőkar D forgáspontjának különböző pozícióinál. Az értékek a
konstrukció, a rakodó emelőkar, az egész hidraulikus rendszer és
az elülső kocsi erejének irányértéke. Az emelőerő meghatározása
a DIN 24094-en alapul.
Emelőerő diagram T5625 CX 80
Emelőerő (daN) munkanyomás 210 bar

Szakítóerő
A szakítóerő diagram a maximális szakítóerőt (szakítóerők)
mutatja a kanál csúcsának különböző pozícióinál. Az értékek
a billentő henger és a rakodód emelőkar kinematika méretezés
erejének irányértékei. Figyelem: minél kisebb a távolság a D
forgáspont és a kanál csúcsa között, annál nagyobb a szakítóerő. Az emelőerő meghatározása a DIN 24086-on alapul.

Minden adat normál üzemi feltételek mellett tesztelt alapmodellekre érvényes. További részletek a kezelési utasításban találhatók. Biztonsági okokból javasoljuk, hogy a felhasználás szempontjából illetékes szakma törvényes előírásait és Weidemann utasításait feltétlenül tartsuk be.
Ezek az adatok az adott járművel és ennek teljesítményével kapcsolatban kedvező benyomást
keltenek, de egyes esetekben előfordulhatnak kivételek. A bemutatott tartozékok területenként
eltérhetnek. A műszaki változtatások joga előzetes bejelentés nélkül fenntartva

T5625 CX 80 teleszkópos rakodó
Igényes technikával jó magasra

Magasra fel – optimális emelési
és billentési magasság tökéletes
teleszkóp kinematikával

Méretek (mm)

Tökéletes koncepció
• Permanens összkerékhajtás
• Meghajtás kétfokozatú hidrosztatikus hajtással
• 56 kW-os, 4 hengeres Deutz motor
• Nagy tolóerő és jó trakció
• 0-20 km/h végsebesség
• Alapkivitelben elöl és hátul ki-be kapcsolható differenciálzár

A teljes hosszúság raklapvillával

5136

B teljes hosszúság raklapvilla nélkül

4038

C tengelyközép a kanál csapszegig

830

D tengelytávolság
E hátoldal túlnyúlása

A fülke modern kialakítása biztonságot nyújt
• Zajszegény fülke
• Nagyszerű kilátás körben a vezető számára
• A leengedett vagy kitolt teleszkópos kar
nem akadályozza a kilátást
• A nagy fülkeajtón keresztül könnyű beszállni
• A külön nyitható ajtóablakokon és hátsó ablakon
keresztül sok friss levegő áramlik be
• A fűtés a fülke szellőztetetésének részét képezi
• A vezetőülés állítható
• Opcióként légkondicionáló berendezés

Minden igényt kielégítő technika
• Precíz tengelycsonk-kormányzás háromféle
kormányzási móddal
• Párhuzamosan vezetett munkaeszközök
• A munkahidraulika elővezérelőszelepe a nehéz terhek legprecízebb
távirányítását garantálja.
• Játszi könnyedséggel kezelhető

F magasság a fülkénél
G ülésmagasság

2560
545
1984
930

H teljes munkavégzési magasság

6303

K kanál forg. pont. maximális magassága

5405

L átrakási mag.

5141

L1 átrakási mag. behúzott teleszkóppal

3694

L2 átrakási mag. kitolt teleszkóppal

5209

M max. kiöntési magasság

4283

N hatótávolság M-nél

1070

O markolási mélység

68

P teljes szélesség

1800

Q nyomtávolság

1483

S szabad talajmagasság

340

T max. fordulási sugár

4469

U fordulási sugár a külső szélen

3509

V belső sugár

1362

Y max. kanál lebillentési szög

55°

Z visszagördülési szög a talajon

46°

A tágra nyitható
motorháztetőnek
köszönhetően egyszerű
a karbantartás: minden
alkotórész könnyen
hozzáférhető.

Motor

1240 CX35 LP

Motor típusa

4-henger Deutz
dízelmotor

Maximális teéjesítmény

56 kW

fordulat/percnél

2300

Max. menetsebesség

0 - 20 km/h

Üzemi súly

5260 kg

Teljes szélesség / hossz.

5136 / 1800 mm

Magasság a fülkénél

1984 mm

Telj. munkavégzési magasság 6303 mm
Emelési magasság a kanál
forgáspontjában

5405 mm

Belső sugár

1362 mm

Emelőerő

2300 kg

* Hasznos teher (betolt/kitolt) 2300 kg / 825 kg
** Határteher (betolt / kitolt)

2300 kg / 934 kg

Kanál befogadóképessége

0,80 m3 - 1,01 m3

Szakítóerő

3374 daN

* A hasznos teher az a gyártó által engedélyezett terhelés, amellyel a kanál
mozoghat.
** A határteher, vagy megengedett teher
az a gyártó által engedélyezett terhelés,
amellyel a raklapvilla mozoghat.

Ergonómikus Cockpit
• A kezelőelemek kényelmesen elérhetők
• A műszerek jól áttekinthetők
• A multifunkcionális karnak köszönhetően a
teleszkópos rakodó kezelése egyszerű

A T5625 CX80-nál a nagy teljesítmény rendkívüli stabilitással és fordulékonysággal párosul.
A robusztus, merev keret, és a stabil felfüggesztés biztosítják a teleszkópos kar megbízható és
biztonságos vezetését. A T5625 CX80 emelési magassága 5,40 m. Az 55˚-os kibillentési szög
és a 46˚-os visszagördülési szög ebben a kategóriában csúcsértéknek számít. A nem egészen
2 méteres magassággal bárhol ide-oda járhatunk.
A rakodó a komplett tartozék palettával is felszerelhető; a hidraulikus gyorscsatlakozó rendszer
segítségével a szerszámok gyorsan és kényelmesen kicserélhetők, és ennek köszönhetően
a rakodó számos ágazatban hasznos segítőtárs.

A munkavégzés újfajta módja
- egyszerű kezelés jó közérzettel

Időfaktor betanulás
Sok munkaeszköz nagy idő- és költségráfordítást igényel. Takarékoskodjon és használjon
egy olyan rakodógépet, mely azt a lehetőséget
kínálja Önnek, hogy valamennyi feladatot biztosan és a legrövidebb időn belül végezzen el.
Kezdve a nehéz súlyok mozgatásával és azok
biztonságos pozicionálásával. A T5625 CX 80
használata a legrövidebb időn belül lehetővé teszi a biztonságos és gyors munkavégzést.

Időfaktor karbantartás és szervíz
Egy rendszer, mely már jól bevált. Éppen a
legnehezebb munkavégzés alkalmával nagyon
fontos, hogy bármikor egyszerűen hozzá lehessen férni a fő egységekhez. Egy fogással
felbillenthető a motorháztető és ezáltal azonnal
hozzáférhet minden gépegységhez. Nincs már
szükség a fedél és csavarok körülményes eltávolítására, takarítson meg időt és idegeskedést
az egyszerű hozzáférhetőség által.

A T5625 CX80 teleszkópos rakodó a teljesen átdolgozott új designnal nyer meg mindenkit. A kényelmes kabin kívül és belül a modern formatervezést kínál egy kellemes munkakörnyezettel. Valamennyi kezelőelem elhelyezése áttekinthető és a vezetőnek olyan érzete van, mintha egy egyedülálló
kapcsolóközpontban tevékenykedne. Nincs bonyolult kezelés eredményezte motivációcsökkenés,
mely minden újoncnál azonnali munkavégzési koncentráció csökkenést okoz.
Ennél a gépnél garantált a flexibilitás. Fordulékonyság, alacsony konstrukció és a kis gépszélesség
biztosítják az elegendő szabad teret minden munkakörnyezetben.

