Minijeřáby

Maeda MC 305
Přesvědčí svou vynikající kvalitou a dlouhou životností

MC 305-2 CRM (Diesel)

eralimporte
Gen
ur

∟ ∟Art.-Nr.: 101983

MC 305-2 CRM-E (Diesel-Elektro)
∟ ∟Art.-Nr.: 101047

Deu

tschland

T E C H N I C K Á D ATA
Nosnost
Pracovní
oblast

max. 2,98 t x 2,5 m
max. 12,16 m x 260 kg

Výška zdvihu
Rozměry
Hmotnost

max. 12,52 m x 790 kg
max. 4.285 x 1.280 x 1.695 mm
MC 305 CRM: 3.900 kg, MC
305 CRME: 4.080 kg

Hák

rychlost: max. 13,5 m / min (4 x prolanování, 4 vrstvy),
kladnice s hákem: 30 kg

Rychlost lana.
Nosné lano
Teleskopický
systém

max. 54,0 m / min, (4 vrstvy)
IWRC 6 x WS (26) Ø 8 mm x 73 m
délka výložníku: 3,695 m – 12,485 m
rychlost: 8,79 m / 26 s
typ výložníku: plně automatický, 5-stupňový teleskopický pětiboký výložník

Zdvihací systém úhel výložníku: 0º - 80º, rychlost: 14,5 s
Otáčecí
úhel otáčení: 360º nekonečný, rychlost: 2,4 ot./min
systém
Opěrné nohy

»» nosnost max. 2.980 kg
»» max. výška zdvihu 12,52 m
»» systém úspory energie
»» ochrana snopů ve výložníku
»» variabilní dopravní rychlost (rychle/pomalu)
»» programovatelný omezovač momentu zatížení
»» hydrostatický pohon
»» centrální ovládání
»» 4 x / 2 x kladnice s hákem

»» automatické uložení hákového bloku
»» alarm proti překlopení
»» výkonný naviják se 2 rychlostmi a
hydraulickou kotoučovou brzdou
»» kabelové dálkové ovládání s
integrovaným digitálním indikátorem zatížení
»» aretační systém opěrných nohou
»» na přání fixní hák 300 /850 kg
»» zařízení pro registraci dat

Poháněcí
systém

Model: Yanmar 3TNV76
typ: 3-válec, vodou chlazený dieselový motor
jmenovitý výkon: 15,2 kW, 2.500 ot./min
startér: elektrický
nádrž: nafta / 40 L
Elektromotor
typ: zcela uzavřený, ventilátorem chlazený
elektromotor
výkon: 5,5 kW, 4 P, 380 V
Omezovač mo- Speciálně vyvinutý pro jeřáby Maeda s plně programentu zatížení movatelnou pracovní oblastí.

Položky
na přání

www.uplifter.cz

Diagram pracovní oblasti znázorňuje celkovou jmenovitou
zátěž včetně dosahu výložníku.

Dieselový
motor

Sériová
výbava
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typ: rozpatkování a zasouvání opěr pomocí hydraulických válců
hydraulické válce s uzavíracími ventily:
(D) 4.888 mm x (Př.Š) 4.504 mm x (ZŠ) 4.396 mm
dopravní rychlost: hydrostatická, plynulá, vpřed
/ vzad
dopravní rychlost: 0 – 2,8 km/h
stoupavost: 23º
d x š na podlaze: 1.750x300 mm (rozměry pásu)
Podlahová zátěž (tlak): 0,37 kgf / cm² (0,38 kgf /
cm² CRME)

12,5

ochrana proti přetočení lana, hydraulické pojistné
ventily, zařízení pro registraci dat, nivelační ukazatel, alarm proti překlopení, nouzový vypínač, páčka
zámku pojezdu, aretační systém opěrných nohou,
omezovač momentu zatížení, provozní výstražné
světlo, počítadlo provozních hodin, 4 x / 2 x kladnice s hákem, černé gumové pásy, kabelové dálkové ovládání s integrovaným digitálním indikátorem
zatížení
bezdrátové dálkové ovládání, bílé gumové pásy,
1 x kladnice s hákem, 300 / 800 kg fixní hák, omezovač otáček (brzda) pro otočný věnec, předehřívání motoru, předehřívání hydrauliky, lapač jisker,
plastová kapota
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