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Změny technických údajů mohou být prováděny bez předchozího upozornění - Obrázky zařízení Bobcat mohou zobrazovat jiné než standardní vybavení

Technické údaje stroje
Bod přetížení (ISO 14397-1)  915 kg
Jmenovitá provozní nosnost (ISO 14397-1)  457 kg
Výkon čerpadla  36.00 L/min
Výstupní tlak na rychlospojkách  20.7 MPa
Max. rychlost pojezdu 2 (ovládání SJC)  13.4 km/h
Max. rychlost pojezdu 1 (manuální ovládání)  8.2 km/h

Motor
Výrobce / model  Kubota / V1505-T4F-ST5
Chlazení  Kapalina
Maximální výkon při 2300 ot./min (ISO 14396)  18.2 kW
Kroutící moment při 1600 ot/min (ISO 9249) Hrubý  86.4 Nm
Počet válců  4
Zdvihový objem  1498 cm3

Palivová nádrž  45.00 L

Hmotnosti
Provozní hmotnost (s pneumatikami pro velké zatížení a
50palcovou lžící C/I)

 1860 kg

Přepravní hmotnost (s pneumatikami pro velké zatížení, bez
lžíce)

 1693 kg

Provozní hmotnost (s PLNÝMI pneumatikami a 50palcovou
lžící C/I)

 2149 kg

Přepravní hmotnost (s PLNÝMI pneumatikami, bez lžíce)  2074 kg

Ovládací prvky
Řízení vozidla  Směr a rychlost se ovládá dvěma ovládacími pákami
Hydraulické zvedání a naklápění  Samostatné nožní pedály
Přední přídavná hydraulika (standardní vybavení)  Boční pohyb pravé ovládací páky

Pohon
Převodovka  Plynule regulovatelná tandemová hydrostatická pístová

čerpadla pohánějící dva plně reverzní hydrostatické motory

Standardní vybavení
Bezpečnostní systém Bobcat (BICS)
Ruční a nožní ovládání
Kabina obsluhy Deluxe  1
Standardní sedadlo
Bezpečnostní pás
Bezpečnostní rám
Rám systému Bob-Tach™
27 x 8.50-15, 6 vložek, pneumatiky Bobcat heavy duty
Přídavná hydraulika: proměnlivý průtok/maximální průtok

 Pracovní světla, přední a zadní
Podpěra ramen zdvihu
Parkovací brzda
Tlumič výfuku s lapačem jisker
Vypnutí systému motoru/hydrauliky
Automaticky aktivované žhavicí svíčky
Přístrojové vybavení
Záruka: 24 měsíců nebo 2 000 hodin (podle toho, co
nastane dříve)

1. Ochranná konstrukce proti převrácení (ROPS) – splňuje požadavky SAE-J1040 a ISO 3471; Ochranná konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS) - splňuje
požadavky SAE-J1043 a ISO 3449, úroveň I. Kabina Deluxe obsahuje vnitřní pěnové obložení kabiny, stropní a zadní okna, elektroinstalaci Deluxe, osvětlení
interiéru a elektrickou zásuvku.

Možnosti
Volitelné ovládání joystickem (SJC)
Dvourychlostní s tříbodovým bezpečnostním pásem
Kabina obsluhy Deluxe s topením
Látkové odpružené sedadlo
Vinylové odpružené sedadlo
Startování bez klíčku s možností hesla

 Hydraulicky ovládaný systém Bob-Tach™
Hydraulické nastavení lžíce (včetně tlačítka vyp./zap.)
Výstražný signál při couvání
28x9-15 Pevné pneumatiky pro velkou zátěž
Silniční sada
Maják

Prostředí
Hladina hluku LpA (Směrnice EU 2006/42/EC)  86 dB(A)
Obsluha LpA odchylky  2 dB(A)
Hladina hluku LWA (Směrnice EU 2000/14/EC)  96 dB(A)
Úroveň hluku LWA, odchylky  
Vibrace na rukou / pažích, odchylky  

Rozměry

(A) 3306.0 mm
(B) 1878.0 mm
(C) 25.0°
(D) 167.0 mm
(E) 818.0 mm
(F) 2262.0 mm
(G) 2800.0 mm
(H) 26.0°
(I) 2084.0 mm

 (J) 2633.0 mm
(K) 412.0 mm
(L) 43.0°
(M) 95.0°
(N) 1270.0 mm
(O) 1731.0 mm
(P) 967.0 mm
(Q) 1167.0 mm

Příslušenství
Bourací kladiva
Drapáky, Průmyslové
Dumpry
Křovinořez
Kultivátory
Lžíce na kameny
Lžíce na nečistoty
Lžíce pro stavebnictví /
průmyslové lžíce
Lžíce s nízkým profilem
Pozemní plošiny
Příslušenství hydraulického
kladiva
Příslušenství - Paletizační
vidle

 Příslušenství vrtáku
Sekačky
Sněhové radlice
Srovnávače půdy
Škrabky
Úhlová košťata
Univerzální lžíce (GP)
Univerzální vidle
Vidle na balíky
Vidle s drapákem
Zametací stroje
Zemní vrtáky


