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Preço sem IVA 
Motor Deutz D 2.9 L04 (4 cilindros)

50 Cv / 36kW

Stage IIIA

Peso em Operação
1 5.600 kg

Capacidade de levantamento 
2 veja na tabela

Carga de tombamento 
2 veja na tabela

Altura máxima do pino da balde  
2 3'400 mm

Comprimento total sem balde 4'796 mm

Largura em pneus padrão. 1'800 mm

Transmissão

Tracção hidrostática nas 4 rodas com controle automotivo  Eixos de 

16 toneladas equipado com bloqueio 100% nos dois eixos 

eletricamente selecionável nos dois eixos. Transmissão final 

planetária pesada.

Hidráulicos de andamento Bosch Rexroth 150 ltr/min (480 bar)

Hidráulicos da operação Bomba LoadSensing 80 ltr/min (250 bar)

Pneus padrão 405/70-20 16PR MPT-01 AS (Largura Total 180 cm)

Velocidade em andamento  25 km/h 

Versão padrão
ROPS/FOPS cabina incl. 2 x farois na frente, 2 farois atrás, espelhos 

esq. + dir, radio e aquecimento.

Válvula AD na frente (80ltr/min, 250 bar) comandado electricamente 

proportionalmente no joystick (passagem do débito com fixação na 

memória)

ECO drive ( Max. binário com rotação optimal)

Gerência das potências ( Possibilidade de distribuir os débitos 

hidráulicos de forma optimal entre as diferentes funções no 

andamento e nas operações.

Bloco de válvulas LoadSensing  para distribuição do débito 

independentmente da pressão.

2 ou mais funções simultâneamente controlaveis (flowsharing )

Assento de luxo com suspenção mêcanico, estofado com tecido, 

joystick integrado no apoio do braço.

Z-Kinematico singular com 2 cilíndros de elevação e 1 cilíndro de 

descarga

Posição flutuante nos cilindros de elevação.

Eixo traseiro pêndulo.

Anti-roubo por meio de codigo de entrada. (não certificada)

Maxíla de engate

Orbitrol de segurança

2 filtros de retorno-sucção para maxima filtração

Resfriador de óleo

Travão de mão Freio de disco hydrúlico SAHR

Cor Giant amarelo/ Giant cinza/preto

Engate Giant engate hidráulico LARGO

Acessórios e Alfaias Não incluídos
1 Medido com balde.
2 Medido no ponto de dobra, na posição endireita, equipado com pneus padrão
As imagens fotográficas nem sempre mostram exactamente a versão padrão.  
As informações e os preços são válidos durante o ano 2017, salvo por alteração ou erro tipográfico.

Versão padrão, cabine ROPS-FOPS


