MİNİ DAMPER

C12R-B
1100 kg

Motor
2TE67L-FW3
Net Güç
10.2 HP / 2800 rpm
Taşıma Kapasitesi
1150 kg
Boşaltma Mekanizması
3 taraflı

KOMPAKTLIK
C12R-B
Yanmar C12R-B her türlü arazide kullanım için idealdir.
Çok yönlülük ve üretkenlik sunar.

Tasarım özellikleri
> Kompakt ebatlar:
• Toplam genișliğin 960 mm'ye düșürülmesi sayesinde
makine 1000 mm'lik aralıklardan geçebilmektedir.
Yeni levye tasarımı makinenin genișliği ile
bütünleștirilmiștir.
• Makina uzunluğu sadece 2650 mm'dir.
• Dönüș çapının küçüklüğü (1810 mm) en dar
alanlarda dahi çalıșma imkanı tanır.
> Alçak ağırlık merkezi makineyi daha dengeli hale getirir.
Makine 30 dereceye kadar dik eğimlerde kullanılabilir.

Boșaltma
> Bu kadar kompakt bir makine için, damper kapasitesi
oldukça yüksektir (0,52 m3 yığın); bu sayede
șantiyelerdeki git-gel sayısı azalır.
> Üç yönlü devirme; kanal boyunca daha etkili
boșaltma sağlar (daha az alan kullanılır).
> Aletsiz olarak kolaylıkla sökülebilen iki pim sayesinde,
yan boșaltma açıklığının konumu değiștirilebilir. Yeni kol
tasarımı sayesinde her kapak hızlıca açılabilir.
> Geniș boșaltma açısı (yanlarda 58° - arkada 56°); tek
taraftan boșaltma yapılırken güvenliği artırır.

Damper boșaltma
yönü konum
ayar pimi

YÜKSEK PERFORMANS
C12R-B
YANMAR teknolojisi uzun yıllara dayanan deneyim ve rakipsiz
uzmanlığı bir araya getirerek çevre dostu performans ve
yüksek verimlilik sağlar.

TE nesil YANMAR motor
> En yeni tasarım, gürültü ve çevre
standartlarına uygundur.
> 2 silindirli su soğutmalı dizel motor.
> Düșük gürültü seviyesi (LwA: sadece 99 dBA).
Yüksek operatör konforu. Kentsel alanlar
için uygundur.

Tüm arazilerde etkili
> Yumușak ve bataklık alanlarda performanstan ödün vermez.
> Kauçuk paletler sayesinde zemin basıncı daha düșük ve ağırlık dağılımı mükemmeldir. Zemin hasarı sınırlıdır;
C12R-B, Lastik tekerlekli yükleyicilere bir alternatiftir.
> Kauçuk paletler asfalta zarar vermez ve yumușak zeminlerde mükemmel tutunma sağlar.
> Farklı zemin seviyelerini kompanse etmek için yürüyüș takımı sarkaç tipi desteklere sahip makaralarla donatılmıștır.

KONFOR
C12R-B
Kullanım kolaylığı ve çalıșma verimliliği sağlayan mükemmel konfor

Manevra kolaylığı

Ergonomik operatör platformu

> Yürüyüș rahatlığı sağlayan șanzuman.
> Kolayca erișilebilen levye sayesinde yürüyüș yönü
hızlı ve güvenli șekilde değiștirilir.
> Paletli yürüyüș sistemi; 2 yürüyüș kolu hassas
ve güvenli hareket sağlar.
> Yürüyüș hızı seçme kolu (yürüyüș pedalını kumanda eder):
• Yüksek hız konumu; düz ve düzgün zeminlerde
yürüyüș içindir.
• Düșük hız konumu; zorlayıcı zeminlerde (bataklık,
çamur) veya çok daha yüksek güç (daha yüksek
çekiș gücü) gerektiren eğimli zeminlerde
yürüyüș içindir.

> Ferah ayak bölmesi.
> Kumanda kollarına erișim ve kullanım kolaylığı
gün sonunda operatör daha az yorulmuș olur.
> Operatör koltuğuna her iki taraftan erișim
> El freni görevi gören kilitlenebilir fren pedalı.

Yürüyüș pedalı

Fren pedalı

Yürüyüș yönü seçme kolu

GÜVENLİK
C12R-B

Katlanır ROPS platform yapısı
> Devrilme durumunda operatörü koruyan ROPS yapı standart donanımdır.
> Alete ihtiyaç duyulmadan, 2 pim çıkarılarak hızlıca katlanabilir; böylece alçak
konumlu üst engellerin altından geçmek mümkün olur.

Operatör güvenliği
> Eğimli zeminlerde operatöre güvenlik sağlayan,
ön panel üstü güvenlik demiri.
> Emniyet kemerli koltuk.
> Islak çok diskli frenler; güvenilirlik ve dayanıklılık.
> Geri vites alarmı.

> Boșaltma kolundaki güvenlik
sistemi; yürüyüș sırasında
kasayı kilitler.

BAKIM
C12R-B

Ağır hizmet için tasarlanmıș kasa
Kapak kolları

Dayanıklı yürüyüș takımı
> Uzun yürüyüș takımı sayesinde denge arttırılmıștır.
> Takviyeli 5 makara (taraf bașına) sayesinde mükemmel
ağırlık dağılımı elde edilir.
> Küçük metal takviyelere sahip kısa aralıklı lastik paletler,
sessiz yürüyüș ve daha az așınma sağlar.
> Paletler sert zeminlerde (kaplamalı yollarda) yeterli
esnekliği sağlayacak șekilde ve daha uzun ömür için
tasarlanmıștır.
> Palet gerginliği bir ayar civatasıyla kolaylıkla ayarlanabilir.

Kolay bakım
> Geniș kaput açıklığı motorun ana aksamına kolayca
erișim imkanı tanır.
> Günlük kontrol noktaları (su, motor yağı, filtreler, fan
kayıșı vs.) bakım ișlemlerini kolaylaștıracak șekilde
konumlandırılmıștır.

> Tüm yapının tasarımı, makinenin ağır
koșullarda çalıșmasına imkan tanır ve
makine ömrünü uzatır:
• Taban sacı kalınlığı: 4,5 mm.
• Kapak direk kalınlığı: 3,2 mm.
> Dayanıklı kapak kolları.
> Bakım amaçlı kasa kilitleme çubuğu:
• Gresleme noktaları.
• Hidrolik yağ seviye göstergesi.
> Arka güvenlik barı.

TEKNİK ÖZELLİKLER
C12R-B
Çalıșma ağırlığı +-%2 (AB Standartları):
> 1100 kg

Nakliye ağırlığı +-%2 (AB Standartları):
> 1025 kg

Tașıma kapasitesi:
> 1150 kg
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Teknik değișikliklere tabidir. Ebatlar mm cinsindendir.

Motor
Yanmar Dizel 2 silindirli ......................................................................................................................... 2TE67L-FW3
Anma Gücü ................................................................................................................. 7,5 kw / 10,2 HP / 2800 devir
Hacim ...........................................................................................................................................................507 cm3
Azami tork ............................................................................................................................... 30.8 N.m. / 2200 devir

Performans
Boșaltma açısı (arka / yan) ...........................................................................................................................56° / 58°
Kasa ebatları (U x G x Y) .........................................................................................................1470 x 860 x 315 mm
Boșaltma mekanizması ................................................................................................................................. 3 taraflı
Kasa kapasitesi (silme / yığın) ............................................................................................................... 0.4 / 0.52 m3
Boșaltma mesafesi ...................................................................................................................................... 325 mm
Tırmanma kabiliyeti .............................................................................................................................................. 30°
Azami yürüyüș hızı (ileri / geri) ...................................................................................................................... 5.5 km/h
Min. dönüș çapı .........................................................................................................................................1810 mm

Yürüyüș Takımı
Palet genișliği ............................................................................................................................................... 230 mm
Yerden yükseklik ......................................................................................................................................... 150 mm
Zemin basıncı (yüksüz / yüklü) ......................................................................................................0.20 / 0.41 kg/cm2

Diğer
Hidrolik tank kapasitesi......................................................................................................................................16.5 l
Boșaltma pompası (dișli tip) .......................................................................................................11.5 l/dak x 160 bar
Yakıt tank kapasitesi..........................................................................................................................................14.5 l
Hidrolik sistem kapasitesi ................................................................................................................................... 2.0 l
Gürültü Seviyesi LwA (2000/14/EC & 2005/88/EC) ....................................................................................... 99 dBA
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