RTX550

TREKKER MET BESTUURDERSZITPLAATS

ZINVOL SLEUVEN GRAVEN.

ALLE GEGEVENS OP DE DISPLAY.

VLOTTE BEDIENING. De centrale besturing
die bij alle RTX-modellen standaard is voorzien,
helpt de operator om efficiënter en productiever
te worden.

BANDENOPTIES. De RTX550 is verkrijgbaar met

ERVAAR HET VERSCHIL. Wanneer de RTX550

EEN HULPSTUK VOOR IEDERE OPDRACHT.

Wanneer u bij het graven van een sleuf met een probleem
geconfronteerd wordt waardoor het toerental van de
motor plots daalt, zorgt AutoCreep automatisch voor een
onderbreking en verwijdert de trekker zich enigszins van
de voorwaartse sleufwand om te voorkomen dat de motor
stilvalt. Zodra het vooraf ingestelde toerental van de motor
en de sleuvengraver gereset wordt, wordt de AutoCreep
voorwaartse beweging hervat. De TrenchSense™
elektronische besturingssequentie wordt enkele seconden
later opgestart en vereist geen aanpassing van de
besturingselementen door de operator.

standaardbanden van 78,7 cm. Voor extra flotatie
kiest u de banden van 88,9 cm.
Aanvullend kan de trekker met
bestuurderszitplaats ook voorzien worden van
quad-rupsbanden, die dan weer ideaal zijn voor
oneffen terrein.

VERMEER.COM

Hierdoor kan de operator makkelijk wisselen
tussen diagnostische machinegegevens en prestatiegegevens. De meertalige display kan volgens
de keuze van de operator in verschillende talen
bekeken worden.

met het innovatieve quad-rupsbandensysteem
is uitgerust, biedt hij een superieure flotatie,
minder grondverstoring, een verbeterde tractie
en een grotere stabiliteit. Zowel vierwiel- als
krabbesturing zijn mogelijk met dit systeem.

De RTX550 beschikt over een heel arsenaal aan
hulpstukken voor diverse toepassingen waaronder
wielen voor op rotsgrond, ploegen, combinatietools
en sleuvengravers.

RTX550 TREKKER MET BESTUURDERSZITPLAATS
ALGEMENE GEGEVENS: GEWICHT EN AFMETINGEN

MOTOR OPTIE TWEE

Gewicht (basistrekker, banden 78,7 cm): 2540,1 kg

Merk/model: Cummins B3.3

Gewicht (basistrekker, banden 88,9 cm): 2662,6 kg

Totale paardenkracht fabrikant: 65 pk (48,5 kW)

Gewicht (basistrekker, quad-rupsbanden): 3538 kg

Max. koppel: 214,2 Nm

Lengte (basistrekker, banden 78,7 cm): 3,1 m

Aantal cilinders: 4

Lengte (basistrekker, banden 88,9 cm): 3,2 m

Koelmiddel: vloeistof

Lengte (basistrekker, quad-rupsbanden): 3,3 m

Type brandstof: diesel

Breedte (basistrekker, banden 78,7 cm): 183,9 cm

EPA-certificering: Tier 4i (EU Stage IIIB)

Breedte (basistrekker, banden 88,9 cm): 197,1 cm

CE-goedkeuring: ja

Breedte (basistrekker, quad-rupsbanden): 192,5 cm
Hoogte (basistrekker, banden 78,7 cm): 245,9 cm

CAPACITEITSGEGEVENS

Hoogte (basistrekker, banden 88,9 cm): 249,4 cm

Brandstoftank: 102,2 l

Hoogte (basistrekker, quad-rupsbanden): 254,5 cm

Hydraulische vloeistoftank: 68,1 l

Vrije hoogte (basistrekker, banden 78,7 cm): 22,6 cm

Hydraulisch systeem: 75,7 l

Vrije hoogte (basistrekker, banden 88,9 cm): 25,9 cm

Koelmiddel: 11,4 l of 11,7 l

Vrije hoogte (basistrekker, rupsbanden): 31 cm
Oploophoek (basistrekker, banden 78,7 cm): 20°

BODEMAANDRIJVING - RUBBEREN BANDEN OPTIE EEN

Oploophoek (basistrekker, banden 88,9 cm): 23°

Max. transportsnelheid: 9 km/h

Oploophoek (basistrekker, rupsbanden): 30°

Bandenmaat: 78,7 cm x 39,4 cm

Kantelbeveiliging (ROPS 2 stijlen): 7711,1 kg

BODEMAANDRIJVING - RUBBEREN BANDEN OPTIE TWEE
Max. transportsnelheid: 9,8 km/h

MOTOR OPTIE EEN
Merk/model: Deutz TD2.9
Totale paardenkracht fabrikant: 67 pk (50 kW)
Max. koppel: 234,6 Nm
Aantal cilinders: 4
Koelmiddel: vloeistof
Type brandstof: diesel
EPA-certificering: Tier 4 Final
CE-goedkeuring: ja

Bandenmaat: 88,9 cm x 48,3 cm

BODEMAANDRIJVING - RUPSBANDEN
Max. transportsnelheid: 6,6 km/h
Breedte rupsbanden: 38,1 cm
Gronddruk (alleen basistrekker): 20,7 kPa

ASOPTIES
Type vooras: stuurbare planetaire as
Type achteras: stuurbare planetaire as met versnellingsbak
Externe draaicirkel (banden 78,7 cm, voor- en achtersturing): 5,7 m
Externe draaicirkel (banden 88,9 cm, voor- en achtersturing): 6 m
Externe draaicirkel (rupsbanden, voor- en achtersturing): 6,1 m

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, Equipped to Do More en TrenchSense zijn handelsmerken van Vermeer Manufacturing Company in de Verenigde Staten en/of andere landen. Deutz is een handelsmerk van Deutz AG.
Cummins is een handelsmerk van Cummins Inc.
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