Norcar a7750
Stage V
Norcar a7750 přináší novou techniku a výkon do mininakladačů, a7750
používá dieselový motor Stage V o výkonu 50 k, který zvyšuje výkon
v tahové síle, rychlosti a hydraulickém výkonu. Nový rám s nízkým
bodem těžiště poskytuje stabilitu pro práci s plnou zdvihací silou
bez přidání dalších protizávaží.
Norcar 7750 přichází také s vylepšeným
prostředím řidiče, díky nové kabině
s ochranným ramen při převrácení,
bezpečné pracoviště se snadným
přístupem, dobrou viditelností a vynikající ergonomií.
Norcar a7750 pokračuje konstrukcí a designem Norcar Heavy Duty, má středový zvedací rameno, svařovaný
rám a kovovou kapotu motoru a kryty. A7750 je nový Norcar, který je přidán se silou navrch.

Rozměry

Specifikace
Motor
Značka
Model
Válce
Typ paliva
Obsah válců

Kubota
D 1803-CR-T E5B
3
Diesel
Elektrický systém
1826
Baterie V-Ah
Alternátor A

Výkon motor
Výkon dle SAEkW/hp
Max točivý moment Nm
Při otáčkách motoru ot/min
Max otáčky motoru
bez nákladu ot/min
Provozní kapaliny
Chladící systém l
Motorový olej l
Palivová nádrž l
Hydraulická nádrž l
Celkový objem hyd. systému l

37/49,6
150
1600

12-77
70

2700

Hydraulický systém
Pracovní hyd. l/min
Pracovní tlak bar
Pohonná hyd. l/min
Max tlak poh. hyd. bar

7
7
27
56
61

Časy jednotlivých funkcí
Zvednutí ramene s
3,6
Spuštění ramene s
2,2
Záběr naběrače s
2,5
Naklopení naběrače s 2,2
Otáčky volantu L/P ot 4/5

70
240
124
400

Pracovní výkon
Hydraulický zdvih kg
Tlačná síla 50 cm kg
Max zatížení, přímý směr kg
Max zatížení, v natočení kg
Provozní hmotnost kg
Rychlost nízká km/h
Rychlost vysoká km/h
Tažná síla Vysoká kg
Tažná síla nízká kg

2100
1500
1500+
900+
2100
0 - 14
0 - 28
1550
800

Standardní vybavení
Příčný stabilizátor ROPS/FOPS, Bezpečnostní pás, Přední pracovní LED světla (střešní)
Elektricky ovládaná parkovací brzda / Automatický bezpečnostní systém, Plovoucí režim na zvedacím ramenu
Ruční plyn / nožní plyn
Digitální display 4,5” informace palubní desky
Odpružené sedadlo s loketní opěrkou
Nastavitelný volant
Rychloupínací spojka MultiFaster Quick
usnadňuje a urychluje výměnu hydraulického nářadí. Všechna hydraulická
připojení jsou prováděna jednoduchým pohybem ruky a
brání křížení spojení. Tlak se automaticky uvolní a neunikne
žádný olej.

Teleskopické výsuvné rameno
750mm teleskopické rameno přináší dobrou výšku a
rozsah zdvihu. Ovládané elektronicky pomocí joysticku
zvedacího ramene.

Paralelní vyrovnávač
Udržuje zařízení ve stanovené poloze bez ohledu na pohyby
ramene. Zvyšuje bezpečnost a přesnost zdvihu, zejména
při práci s paletovými vidlicemi.

Ovládání trakce
Poskytuje lepší trakci na kluzkých nebo nerovných površích.
Trakce je garantována na kolech téže strany.

Velkokapacitní hydraulika
Hydraulická čerpadla s duálním provozem zajišťují
volitelný průtok (70 l/min) pro hydraulické výstupy.
Teleskopické výsuvné rameno a externí hydraulika pracují
nezávisle na sobě, bez ohledu na pohyby ramene.
Systém upozornění na zatížení
Systém upozornění na zatížení poskytuje dobrý přehled
o hmotnosti břemen a upozorňuje na riziko převrácení.
Upozornění na zatížení lze jednoduše kalibrovat na různé
alternativy protizávaží.
Dva rychlostní rozsahy
Lze přepínat mezi tažnou silou a rychlostí. Nízký převod:
0 - 14 km/hod, tažná síla 1550 kg
Vysoký převod: 0 - 28 km/ hod, tažná síla 800 kg.
Ochranná stříška FOPS
Ocelová stříška, která chrání obsluhu před padajícími
předměty.

Nadstandartní vybavení a7750

Pneu

320/55 - 15 TR
Standard

320/55 - 55 GR

27 x 8,5 - 15 IN

320/60 - 12 TR

400/45 - 15,5 IN

Funkce

Vynikající výhled ve všech polohách ramene.

Snadné ovládání zadní hydraulikých
vývodů. Jako možnost - vývod 7-p přívěsu
a 3-p kontrolní výstup pro ovládání
elektrického ventilu.

Rukojeť pro bezpečný a snadný přístup k sedadlu řidiče. Úložné
boxy na obou stranách pro nářadí, telefon a příslušenství. 12 V
a USB zásuvky.

Deska se smyčkou pro bezpečné
uchycení nakladače při transportu. 3xM10
na desce pro upevnění příslušenství.

Dobrý přístup při servisu a každodenní údržbě.

