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WL32
Kolový nakladač

Všestranný a výkonný nosič zařízení

Kolový nakladač WL32 je ideálním partnerem pro zvládání 
nejrůznějších pracovních úkolů. Je vhodný pro přepravu 
materiálu, údržbu zelených ploch pomocí mulčovačů a sekaček a 
především pro zimní údržbu. Díky svým kompaktním rozměrům, 
zejména úzké šířce stroje, může například na chodnících používat 
i sněhovou radlici. S hydraulickým výkonem až {100 l/min} dokáže 
efektivně provozovat náročná přídavná zařízení, jako je například 
sněhová fréza.

Technické údaje

■ Hydraulika

Pracovní tlak hydrauliky 210,0 bar

Dopravované množství 56,0 l/min

Objem nádrže 35,0 l

■ mechanické údaje o výkonu

Jízdní rychlost 0,0 - 20,0 km/h

Rychlost jízdy Stupeň 1 0,0 - 7,0 km/h

Rychlost jízdy Stupeň 2 0,0 - 20,0 km/h

■ mechanické údaje

Provozní hmotnost 3.400,0 kg

Objem lopaty 0,45 m3

■ Spalovací motor

Chlazení Vodní chlazení

Válce 4,0

Zdvihový objem 2.216,0 cm3

Objem nádrže 65,0 l

Provozní výkon 36,3 KW

Jmenovité otáčky 2.800,0 1/min

Napětí spouštěcí baterie 12,0 V

Kapacita baterie(jmen.hodnota) 95,0 Ah

Označení motoru Perkins

Označení motoru 404 D-22

■ Enviromentální parametry

Hladina zvuku LpA 82,0 dB(A)

■ Provozní látky

Množství hydraulického oleje 35,0 l

■ Podvozek

Max. natočení kol 45

brzda Hydraulická brzda

Náprava Planetová náprava

Pohon pojezdu Hydrostatická

Hydraulické čerpadlo regulační čerpadlo

Pracovní tlak hydrauliky 450,0 bar

Dopravované množství 56,0 l/min
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Hlavní přednosti
■ Vysoký hydraulický výkon

■ Vysoce kvalitní práškový lak

■ Možnost zapojení 100 % uzávěrky diferenciálu

■ Kolový nakladač jako nosič nářadí

■ Hydraulické přípojky vzadu
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A Celková délka 4.715 mm

B Celková délka bez lžíce 4.022 mm

C Výška čepu lopaty (po střed nápravy) 675 mm

D Rozvor kol 1.952 mm

E Přesah zadní části 1.290 mm

F Výška s ochrannou stříškou řidiče (pevná) 2.351 mm

Výška s kabinou 2.351 mm

H Výška sedadla 1.354 mm

J Celková pracovní výška 3.948 mm

K Výška čepu lopaty(max. výška zdvihu) 3.208 mm

L Nakládací výška 2.890 mm

M Výsypná výška 2.300 mm

N Dosah (uM) 265 mm

O Seřezávací hloubka 123 mm

P Celková šířka 1.414 mm

Q Šířka pásů 1.014 mm

S Světlá výška 275 mm

T Maximální poloměr 3.447 mm

U Poloměr na vnějším okraji 3.171 mm

V Vnitřní poloměr 1.731 mm

W Úhel ohybu 45 °

X Úhel zpětného sklopení při max. výšce zdvihu 56 °

Y Úhel vyklopení 37 °

Z Úhel zpětného sklopení na zemi 46 °
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Rozměry
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