RTX250

HANDGESTUURDE SLEUVENGRAVER

OMARM HET TERREIN. Zelfs bij verschillende
en ongunstige soorten ondergrond biedt het hoog
gemonteerde rupsontwerp van de RTX250 een
uitstekende tractie en wordt de grond minimaal
verstoord.

MINIMUM AAN TIJD EN GEREEDSCHAP VOOR
ONDERHOUD.

OPERATOREN, START UW MOTOR! Met

EXTERNE LAGERSTEUN. Deze tool beschermt
de aandrijfkop bij het graven van sleuven in
moeilijke condities, wat de totale operationele
kosten doet dalen.

de Kohler-benzinemotor met elektronische
brandstofinjectie van 25 pk (18,6 kW) kunt u nog
meer besparen op brandstof, terwijl ook de uitstoot
van broeikasgassen gemiddeld 25% lager ligt dan
bij conventionele benzinemotoren. En de kers op
de taart is het feit dat chokekabels voortaan tot
het verleden behoren. Kortom: voortaan start u uw
sleuvengraver net als uw wagen op.

VERMEER.COM

U weet dat het onderhoud van een machine geen
optie kan zijn. Dankzij het ontwerp van de motorkap
zijn alle dagelijkse en wekelijkse servicepunten zo
goed als "werktuigloos" bereikbaar, zodat iedere
onderhoudsbeurt snel uitgevoerd kan worden.

SLANK PROFIEL. Dankzij de breedte van 87,6
cm kan deze machine op smalle plaatsen worden
ingezet en door smalle poortjes.

VZ-BESTURING. In plaats van bijkomende
hendels en stuurwielen te plaatsen, kan
de operator deze machine besturen via de
stuurstangen. Deze stangen bieden ook extra
hefboomkracht bij werkzaamheden op moeilijk
terrein.

RTX250 HANDGESTUURDE SLEUVENGRAVER
ALGEMEEN

HYDRAULISCH SYSTEEM

Lengte: 200,1 cm

Inhoud hydraulische olietank: 30,3 l

Breedte: 87,6 cm

Inhoud hydraulisch systeem: 32,2 l

Hoogte: 121,9 cm

Hulpstuk pomp afblaasdruk: 205 bar

Gewicht: 703 kg

Bodemaandrijving pomp afblaasdruk: 200 bar

SLEUVENGRAVER
Graafdiepte: 121,9 cm
Graafbreedte: 20,3 cm
Diameter boor: 45,7 cm

MOTOR
Merk/model: Kohler Command PRO ECH740

Hulpstuk pomp debiet bij max. motortoerental: 60,9 l/min

BODEMAANDRIJVING
Type bodemaandrijving: hydrostatisch
Max. voorwaartse transportsnelheid: 5,6 km/h
Max. achterwaartse transportsnelheid: 4 km/h
Max. voorwaartse transportsnelheid: VZ besturingssysteem

Totale paardenkracht: 25 pk (18,6 kW)

OPTIES

Cilinderinhoud: 0,747 l

Opvulblad

Type brandstof: gas

Boorhouder

Inhoud brandstoftank: 25,7 l

Sleufreiniger

Koelmiddel: geforceerde luchtkoeling

Uitgebreide garantie

Max. motorbedrijfshoek*: 25°

Speciale verf

*De bedrijfshoeken van de motor geven geen veilige bedrijfshoeken voor de machine aan.

Periodiek onderhoud
Vermeer Confidence Plus® programma voor activabehoud

NOTITIES:

Vermeer Corporation behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder enige kennisgeving wijzigingen aan de techniek, het ontwerp en de specificaties aan te brengen, aanpassingen te doen of de productie stop te zetten.
De weergegeven uitrusting is alleen bedoeld ter informatie en kan optionele toebehoren of componenten omvatten. Neem contact op met uw plaatselijke Vermeer-dealer voor meer informatie over een specifieke machine.
Vermeer, het Vermeer-logo en Equipped to Do More zijn handelsmerken van Vermeer Manufacturing Company in de Verenigde Staten en/of andere landen.
© 2016 Vermeer Corporation. Alle rechten voorbehouden.
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