3427 mm

Bucher XPowa V120t road

1871 mm

1370 mm

4300 mm
8900 mm
9659 mm

Dimensioner

Motorpakke

Ydeevne

Længde

8900 mm

Højkapacitetsblæser

Bredde

2550 mm

Effekt

Højde

3427 mm

Moment

Akselafstand

4300 mm

Brændstofforbrug*

Max. fejebredde (simultanfejning)

3500 mm

Arbejdshastighed*

129 kW @ 2050 rpm

Transporthastighed

690 Nm

0.5 - 12 km/h
0 - 90 km/h
*Afhænger af gearkassen

5 - 20 l/h*
*Normal fejetilstand 7.5 l/h

Volvo crawler gears

Chassis
Volvo

4 cylinder - 129 kW

FM 460 6x2

Crawler gear 1 (udveksling)

32:1

Bruttovægt

26000 kg

Crawler gear 2 (udveksling) 19:1 DD* / 17:1 OD*

Egenvægt

16800 kg

Bakgear (udveksling)

Lasteevne

8400 kg

37:1

*DD: Direct-drive / OD: Overdrive

Designet til de mest krævende rengøringsbehov.

Højkapacitetsblæser
Høj yde- & lasteevne. Lavt brændstofforbrug og støjniveau.

Sideforskydeligt fejeudstyr
Få større rækkevidde ved at skyde
kosteudstyret ud hydraulisk.

Total kontrol
Juster dit fejeudstyr med det
ergonomiske, indbyggede panel.

Bredsug
Optimal overfladerengøring med
minimalt vandspil.

Bucher XPowa V120t road
Fejeudstyr
Vi tilbyder den optimale børsteopsætning
designet til at modstå de hårdeste forhold
og tilpasset dine applikationsbehov.

Beholderstørrelse

Midterkost

Vandkapacitet med bredsug

12 m³
3320 L

Tip vinkel

Sidekost

Dobbelt, sideforskydelig
og simultanfejning

Bagkost

Bag sugemundstykke

40°

Vandtank
Bucher XPowa V120t road har to vandtanke
placeret på hver side af beholderen for
optimal vægtdistribution og balance. En
ekstra vandtank er tilføjet bag førerhuset
for yderligere 1500 liter.
Motorpakke
Højkapacitetsblæseren gør det muligt
at arbejde ved lave omdrejninger og
optimalt moment, hvilket resulterer i et
lavt brændstofforbrug og et meget lavt
støjniveau.
Styring
Juster hver del af dit udstyr med det indbyggede og ergonomiske placerede kontrol
panel i førerkabinen.

Fast / sideforskydelig

Højtryksvandsystem
Højtrykssystem

200 bar @ 106 l/min

Spraybom
V-dyser, højre side
Bag standard sugemundstykke
Spraybom
På fejeudstyret

4 V-dyser, højre side

Bredsug / Rotordyser
Bredsuget leverer en optimal overfladerensning og øger overfladefriktionsniveauer, for at sikre kørselsforholdene.
Side-sug minimerer vandspil. Som ekstraudstyr tilbyder vi rotordyser for overbevisende resultater i dybrensning.

Optioner
– Sideforskydelig frontbørste 750 mm
– Varmeveksler (Norden) for standard
højtryksvandsystem
- Frontmonteret spraybom for standard
højtryksvandsystem
- 4 højtryksdyser til rengøring af beholder
- Spraybom foran bredsug med roterende
dyser
- Spraybom bag standard sugemundstykke
med V-dyser, venstre side
- Spraybom på fejeudstyret med 4 V-dyser,
venstre side
– Værktøjskasse
– Centralsmøring
– Separat brændstoftank til hjælpemotor

Kontakt os for mere information.
Vi forbeholder os retten til ændringer i
forbindelse med produkt udvikling, lovændringer o.l. der måtte have indflydelse
på udformningen af vore anlæg.

Bucher Municipal A/S
Lillehøjvej 15
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8682 1211
info.dk@buchermunicipal.com
www.buchermunicipal.dk
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Beholder
Hver beholder består af tre hoveddele:
Motorrum, skidtrum og integreret
vandtanke.

