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3001
Dumpers de quatro rodas: carga útil < 5 t

Conforto do operador para produtividade elevada: 3001
Este dumper de tamanho médio inclui de série uma carga útil de 6600 lb (3 toneladas métricas), manuseio rotativo de material e
uma tracção integral permanente hidrostática. O sistema de tracção hidrostática oferece controlos fáceis de usar, eliminando a
necessidade de mudar de velocidade. O 3001 garante um desempenho superior, o sistema de tracção fornece automaticamente
binário quando e onde é preciso. Sem embreagem ou engrenagem para desgastar, a tracção hidrostática elimina os custos
associados a muitas partes e trabalhos com a substituição desses componentes. Estão disponíveis cabines com ROPS e
aquecimento.

A estação do operador é de fácil acesso de ambos os lados, para uma conveniência acrescida.●

A caçamba rotativa permite que material seja descarregado de qualquer lado da unidade, para uma versatilidade suprema.●

A tracção às quatro rodas garante a tracção perfeita em terrenos difíceis. A direcção articulada com guia de mangueira central●

permite raios de viragens apertados e protecção das mangueiras.
O painel de instrumentos apresenta vários manómetros/luzes indicadoras, tais como o indicador do combustível, aviso de●

combustível reduzido e luz de travão de estacionamento para a conveniência do operador.
A cobertura do motor eleva-se bem alto, dando um acesso excelente a todos os pontos de serviço●
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Dados técnicos

Dados de funcionamento

Carga útil 3.000 kg

Peso próprio 2.530 kg

Capacidade do balde - água 916 l

Capacidade do balde - removido 1,3 m³

Capacidade do balde - enchido 1,8 m³

Dados do motor

Fabricante do motor Yanmar 

Tipo de motor 3TNV88 

Motor Diesel 

Potência do motor segundo ISO 3046/1 24,4 kW

Cilindrada 1.642 cm³

Velocidade de marcha 22 km/h

Ângulos de ruptura 37 °

Ângulo pendular 15 °

Raio de viragem 3.650 mm

Capacidade de subida 50 %

C x L x A 4,140 x 1,785 x 2,670 mm

Nota
Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu
país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições
específicas de funcionamento.
Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.
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