D23x30 S3 NAVIGATOR

®

HORIZONTAAL GESTUURDE BOORMACHINE

HET NIEUWE GERUISLOOS. Met een
gegarandeerd geluidsniveau van 99 dB(A) en een
door de operator waarneembaar geluidsniveau
van 78,7 dB(A) zorgt de D23x30 S3 voor een stille
werkomgeving, waardoor er minder hinder is voor de
buurt en de arbeiders makkelijker onderling kunnen
communiceren.

VEREISTE SNELHEID. Met een onderstelsnelheid
van 62,8 m/min en een rotatiesnelheid van 219
omw/min helpt de D23x30 S3 aannemers om meer
afstand per dag af te werken, wat de productiviteit en
efficiëntie op de werkplaats verhoogt.

VERMEER.COM

COMPACT MAAR KRACHTIG. De D23x30 S3
mag dan al kort en smal zijn, de 100 pk (75 kW) van
de Deutz-motor biedt het vermogen dat operatoren
vereisen bij werkzaamheden in harde ondergrond.

MAXIMALE PRODUCTIVITEIT. Met een duw-/

SNELLER AAN HET WERK. De D23x30 S3 kan

CENTRALE BESTURING. Ter optimalisering van de
efficiëntie en opleiding van de operator beschikt de
D23x30 S3 over de twee joysticks en het centrale
besturingspaneel dat we bij de hele Navigator-reeks
terugvinden. Via minder bedrading en zekeringen
streeft dit systeemontwerp naar een grotere
betrouwbaarheid.

een snelheid tot 5,3 km/h halen zodat de operatoren
sneller klaar zijn voor de volgende boring. Maar ook
hellingen beklimmen en scherpe bochten maken
wordt hierdoor makkelijker.

trekkracht van 106,8 kN en een rotatiekoppel van
4067,5 Nm is de D23x30 S3 heel wat krachtiger
dan zijn voorganger, de D20x22 Series II. Dat levert
maximale productiviteit op voor zowel de machine als
op de werkplaats.

D23x30 S3 NAVIGATOR

®

HORIZONTAAL GESTUURDE BOORMACHINE

ALGEMENE GEGEVENS: GEWICHT EN AFMETINGEN

VLOEISTOFCAPACITEITEN

Min. transportlengte: 5,3 m

Brandstoftank: 132,3 l

Min. transportbreedte: 133,4 cm

Inhoud antivriestank: 9,45 l

Min. transporthoogte: 190,5 cm

Optionele on-board watertank: 94,5 l

Gewicht: 6386,6 kg

MOTOR OPTIE EEN
Merk en model: Deutz TCD3.6L4
Type brandstof: ultra-zwavelarme diesel
Max. motortoerental: 2000 omw/min
Totale paardenkracht: 100 pk (75 kW)
Cilinderinhoud: 3,6 l
Koelproces: vloeistof
Aanzuiging: turbo
EPA-certificering: Tier 4 Final (EU Stage IV)

BOORVLOEISTOFSYSTEEM
Max. debiet: 132,3 l/min
Max. druk: 89,6 bar

KENMERKEN
Breakout-systeem: standaard hydraulische klem
Boorlampen: optie
Debiet-indicator: standaard
Stakedown-systeem: standaard
Slagalarm: standaard
Lock-out op afstand: standaard

MOTOR OPTIE TWEE
Merk en model: Deutz TCD3.6L4
Type brandstof: diesel < 2000 ppm zwavelgehalte
Max. motortoerental: 2000 omw/min
Totale paardenkracht: 100 pk (75 kW)
Cilinderinhoud: 3,6 l
Koelproces: vloeistof
Aanzuiging: turbo
EPA-certificering: Tier 3 (EU Stage IIIB)

BEDRIJFSGEGEVENS
Duw-/trekkracht: 106,8 kN
Max. onderstelsnelheid bij max. motortoerental: 62,8 m/min
Max. spilkoppel [laag bij max. motortoerental - 5,2 cm
boorstang]: 3525,1 Nm
Max. spilkoppel [laag bij max. motortoerental - 6 cm boorstang]:
4067,5 Nm

BOORPIJP OPTIE EEN
Type: Firestick® boorstang
Lengte: 3 m
Stangdiameter: 5,2 cm
Gewicht: 28,1 kg
Buigradius: 31,3 m
On-board capaciteit: 146,3 m

BOORPIJP OPTIE TWEE
Type: Firestick® boorstang
Lengte: 3 m
Stangdiameter: 6 cm
Gewicht: 33,1 kg
Buigradius: 33 m
On-board capaciteit: 121,9 m

Max. spiltoerental bij max. motortoerental: 219 omw/min
Min. boorgatdiameter: 10,2 cm
Max. rijsnelheid bij max. motortoerental (vooruit): 5,3 km/h
Door operator waarneembaar geluidsniveau: 78,7 dB(A)
Hoek boorrek: 12 - 18° (21,3 - 32,5 %)
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