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Ficha técnica

MRT 1840 EASY T4 S2 360

Manipuladores Telescópicos Rotativos



Capacidades Métrico

Capacidade máx. 4000 kg

Altura de elevação máx. 17.90 m

Alcance máx. 15.10 m

Dimensões

l2 - Comprimento ao talão dos garfos 5.54 m

l1 - Comprimento total 6.74 m

b1 - Largura total da máquina 2.40 m

b7 - Largura total com estabilizadores acionados 3.98 m

h17 - Altura total 2.97 m

Wa3 - Raio de viragem exterior chassis 3.90 m

m4 - Distância ao solo da máquina 0.34 m

a4 - Ângulo de inclinação 12 °

a5 - Ângulo de descarga 105 °

Pneus standard Insufláveis

Garfos standard 1200x150x50

Peso 13670 kg

Estabilizadores

Tipo Tipo Asa

Comandos Individual ou simultâneo

Motor

Marca Perkins

Normas ambientais 854 E-E 34 TA

Potência 74 ch / 55 kW

Binário máx. 424 Nm em 1200 tr/min

Número de cilindros - Cilindrada 4 - 3400 cm³

Injeção Direto

Arrefecimento Água

Transmissão

Tipo Hidrostático

Velocidade de deslocamento máx. (pode variar segundo a regulamentação aplicável) 25 km/h

Esforço de tração 8600 daN

Travão de estacionamento Automático negativo

Travão de serviço Hidráulicos

Hidráulica

Tipo de bomba Bomba de engrenagens

Débito hidráulico 115 l/min

Pressão 270 bar

Depósitos

Óleo hidráulico 150 l

Carburante 130 l

Ruído e vibrações

Ruído no posto de condução (LpA) 79.70 dB(A)

Ruído ambiente (Lwa) 104 dB(A)

Vibração em mãos e braços <2.50 m/s²
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Outros dados Métrico

l12 - Comprimento total nos estabilizadores 4.13 m

b7 - Largura total com estabilizadores acionados 3.98 m

b4 - Largura total da cabina 0.95 m

l14 - Comprimento chassis 4.35 m

y - Distância entre eixos das rodas 2.32 m

a4 - Ângulo de inclinação 12 °

a5 - Ângulo de descarga 105 °

a7 - Desvio contrapesos (torreta 90°) 2.49 m

b10 - Via (meio das rodas) dianteira 1.93 m

b11 - Via (meio das rodas) traseira 1.93 m

Wa1 - Raio de viragem exterior (com garfos) 3.90 m

b15- Raio de viragem interior 1.30 m
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Máquina sobre pneus com garfos Rotation on lowered stabilisers with forks

Rotation on lowered stabilisers with winch 5000 kg Rotation on lowered stabilisers with 1500 kg jib



Rotation on lowered stabilisers with 365/1000 kg platform Rotation on lowered stabilisers with 3D positive / negative
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