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DT08
Dumpers de esteiras

O profissional de aluguer: DT08.
O todo terreno de lagartas DT08 da Wacker Neuson é manobrável até ao centímetro devido às suas medidas compactas e à
condução exacta. Com a sua carga útil de 800 kg com apenas 79 cm de largura da máquina o DT08 é a adição ideal para
qualquer parque de aluguer.

Operação simples e confortável devido ao motor completamente hidrostático, motores potentes (a gasolina ou diesel).●

Construção da unidade robusta baseada na longevidade e desgaste reduzido.●

Relação óptima entre o peso próprio e a carga útil máxima.●

Medidas compactas (79 cm), ideal para condições estreitas e passagens por portas padrão; grande liberdade de solo.●

O rasto em borracha e uma ótima distribuição de peso diminuem a pressão do solo e evitam danos em solos sensíveis; O●

sistema de refrigeração otimamente talhado para a máquina garante a aplicação em terrenos com temperaturas elevadas.

Dados técnicos

 Frontkippmulde Hochkippmulde

Dados de funcionamento
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 Frontkippmulde Hochkippmulde

Peso de transporte Gasolina
kg

520 580

Peso de transporte  kg 590 0

Peso de transporte Diesel kg 560 625

Peso de transporte  kg 630 0

Carga útil máx. kg 800 800

Capacidade do balde
removido l

334 240

Capacidade do balde
enchido* l

387 280

C x L x A * mm 1,660 x 790 x 1,203 1,545 x 790 x 1,240

Dados do motor
Potência do motor Gasolina
kW

6.7 6.7

Potência do motor Diesel kW 6.8 6.8

à rotação  1/min 3,600 3,600

Velocidade de marcha máx.
km/h

4 4

Capacidade de subida  % 36 36

* Versão balde frontal
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Dimensões

Front tip skip High tip skip

A    Comprimento (sem plataforma de apoio para os pés) mm 1,660 1,545

B    Comprimento com equipamento de auto-carregamento (sem plataforma de apoio para os
pés) mm

2,132 0

C    Comprimento de plataforma de apoio para os pés mm 388 387

D    Altura sobre plataforma de apoio para os pés mm 235 234

E    Largura Superestrutura mm 790 790

F    Largura de balde mm 830 764

G    Comprimento do balde mm 1,320 1,134

H    Largura com equipamento de auto-carregamento mm 830 0

I    Largura da corrente Lagartas mm 180 180

J    Comprimento Lagartas mm 753 753

K    Altura sobre painel de controlo mm 1,240 1,240
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L    Altura sobre proteção manual da caçamba mm 1,313 0

P    Altura de borda dianteira de caçamba (quando levantada) mm 750 964

Q    Altura de enchimento mm 420 757

R    Altura of skip front edge when raised mm 0 1,646

S    Altura de enchimento of high-tipping skip when raised mm 0 1,426

T    Altura Máx., caçamba levantada mm 1,845 1,898

U    Altura Max., high-tipping skip raised mm 0 2,570

V    Ângulo de despejo Caçamba de descarga ° 72 82

W    Ângulo de retorno Recolha de plataforma de apoio para os pés ° 14 13

Y    Área de solo livre mm 110 110

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.
Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.


