D 70SL

As imagens presentes são meramente ilustrativas e podem conter acessórios opcionais.

DUMPER SYSTEM
Máquina ideal para trabalhos de transporte de materiais onde são fundamentais
a reversibilidade de guia e a combinação de características de performance como
dimensões reduzidas, visibilidade e manobrabilidade em segurança. É a máquina
mais compacta de sua categoria com uma capacidade de carga de 7.000 kg e com
descarga frontal. Os Dumpers da FIORI não só asseguram uma perfeita tração e
manobrabilidade em terrenos difíceis, mas permitem uma operação segura, flexível
e amigável ao operador em ambas as direçoes, a frente e para trás.
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D 70SL

MOTOR DIESEL

FREIOS

ABASTECIMENTOS

PERKINS serie 1.104 turbo
Controlo mecânico de injecção direta
Potência máx. 74,5 kW - (101 Hp)
Potência reg. 70 kW (95 Hp) a 2.200 rpm
Torque máx. 392 Nm a 1.400 rpm
Diâmetro / curso: 105/127 mm
Cilindros n°4 - cilindrada 4.400 cc
arrefecimento a água, filtro de ar a seco
Directiva 2004/26/CE - Stage III A

De serviço e de emergência com discos internos em banho de óleo que atua nas 4 rodas,
accionamento com bomba em duplo circuito
independente.
De estacionamento de tipo negativo com
discos internos em banho de óleo na ponte
dianteira, desbloqueio com comando eletro-hidráulico.

Tanque de combustível em polietileno reticulado (PER) .........................................90 litros
Capacidade total do sistema hidráulico 90 litros
Óleo motor ...........................................9 litros

DIREÇÃO
Alternador .................................... 12 V - 55 A
Bateria ....... 12 V capacidade 132 Ah (600 A)
Sistema de iluminação rodoviária.

TRANSMISSÃO INTEGRAL 4X4
Transmissão hidrostática “automotiva” com
bomba hidráulica e motor de fluxo variável
com comando eletro-hidráulico, com inversão
de velocidade no volante. Câmbio de velocidade mecânico para “velocidade” de operação e transporte com comando mecânico.
VELOCIDADE
4 para frente
4 para trás
I°
0 - 3,5 Km/h 0 - 3,5 Km/h
II°
0 - 7,6 Km/h 0 - 7,6 Km/h
III° 0 - 10,4 Km/h 0 - 10,4 Km/h
IV° 0 - 25,0 Km/h 0 - 25,0 Km/h
Relação tracção / peso ...........................40%

Assistido mediante direção assistida hidraulicamente em 4 rodas de direção; dispositivo de
selecção da direção per: 2 rodas de direção, 4
rodas de direção - direção caranguejo.
Válido a partir de 03/2014. Todas as especificações são indicativas e podem ser modificadas sem pré-aviso.

ELÉCTRICA

PESOS
Peso operacional ...............................4.450 kg
Peso máximo ...................................11.450 kg
Peso líquido .......................................7.000 kg

SISTEMA HIDRÁULICO
Bomba de engrenagem
Vazão máx . .....................................45 lit/min
Pressão máx. .....................................180 bar
Distribuidor com um elemento.
Permutador em alumínio para arrefecimento
do óleo hidráulico.
Aspiração em circuito fechado pressurizado
com filtro de óleo de troca rápida externa.

CAIXA
Caixa reforçada com basculamento através
de 2 macacos de dupla acção.
Capacidade cheia até a borda ......3.000 litros
Capacidade muito cheia SAE .......4.000 litros

EIXOS E RODAS
Dianteiro, oscilante (± 7°) de direção com reduções epicicloidais nos cubos das rodas.
Traseiro, de direção com reduções epicicloidais nos cubos das rodas e caixa de velocidade flangeada.
Pneumáticos .......................... 12.5-18 16PR

Conforme Directiva 2006/42/CE

DUMPER SYSTEM

CABINA
Cabina fechada com aquecimento projectada
de acordo com os critérios ROPS FOPS.
Torre de condução giratória em 180°. Assento
anatômico com suspensão elástica com regulagem de altura e cinto de segurança.
Comandos de condução e serviços com disposição ergonómica.
Display TV LCD com videocâmara para visibilidade traseira.
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