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CRT 48 com comando de alavanca
Alisadoras de condução montada

Conceito de comando inovador para mais
produtividade: CRT 48PS
O CRT 48PS oferece alta produtividade e ao mesmo tempo
os melhores resultados em concreto devido à capacidade de
manobra ótima e uma potência por metro quadrado elevado
com uma razão de peso potência equilibrada. O conceito de
comando eletro-hidráulico permite um comandar exato e
quase sem esforço com ajuda de duas alavancas. Partindo
das deflexões da alavanca, as válvulas do cilindros do
comando hidráulico são comandadas por sinais elétricos.
Para preferências de comando individuais e condições de
obra diferentes o CRT 48PS oferece dois modos de comando.

Conceito de comando eletro-hidráulico●

Muito preciso na aplicação●

É possível uma condução quase sem esforço●

Dois modos de comando seleccionáveis●

Comando inovador de 2 níveis

Modo 1

Adequado para superfícies em concreto grandes e para operadores que tendem para grande movimentos de alavanca. No modo
1 os sinais são filtrados, evitando um distorcer da máquina.
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Modo 2

Adequa-se à aplicação mais estreita e intensiva nas manobras e para operadores com tendência para movimentos de alavanca
em filigrana. O modo 2 permite um comportamento de comando directo e muito preciso.

Dados técnicos

C x L x A 2,566 x 1,295 x 1,473 mm

Peso operacional 635 kg

Dados da pá e alisadora

Diâmetro de alisamento 1,220 mm

Quantidade 10 

Lâminas alisadoras 457 x 152 mm

Lâminas combinadas 457 x 203 mm

Lâminas combinadas 457 x 254 mm

Área de incidência 0 - 25 °

Rotação 25 - 165 1/min

Dados do motor

Motor Motor a diesel de quatro cilindros a quatro tempos refrigerado
a líquido 

Fabricante do motor Kohler 

Cilindrada 1,370 cm³

Potência operacional 26 (35) kW (PS)

Rotação 3,800 1/min

Consumo de combustível 10 l/h

Conteúdo do reservatório 24.6 l

Nota
Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu
país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições
específicas de funcionamento.
Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.
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