D10x15 S3 NAVIGATOR

®

HORIZONTAAL GESTUURDE BOORMACHINE

MEER METERS PER DAG. Doordat de

SNELLER OP DE WERKPLEK. De D10x15 S3

SMALLE BOUW. Door de geringe breedte van

boormotor van deze boormachine 11% sneller
beweegt dan haar voorganger, de D9x13 S3, biedt
ze snelle cyclustijden en een geoptimaliseerde
productiviteit.

heeft een rijsnelheid van maximaal 5.3 km/u —
waardoor het opstellen en verlaten van de boorsite
vlot verloopt.

112 cm is het gemakkelijk manouvreren op de
boorsite en is er op de trailer nog ruimte naast de
boormachine voor een mixer.

COMPACT MAAR KRACHTIG. De D10x15 S3

GELUIDSREDUCTIE. De D10x15 S3 zorgt voor

ONDERHOUDSVRIENDELIJK. De smeer- en

valt op door zijn compacte ontwerp en lage
gewicht. Maar met zijn 44,5 kN duw- en
trekkracht en zijn 2034 Nm koppel heeft hij wel
de power voor het boren en ruimen in zware
grondcondities.

minder lawaai, waardoor er minder hinder is voor
de buurt en de boorploeg makkelijker onderling
kan communiceren.

servicepunten zijn vlot bereikbaar door het openen
van de duurzame, scharnierende motorkap uit
één stuk.
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D10x15 S3 NAVIGATOR

®

HORIZONTAAL GESTUURDE BOORMACHINE

GEWICHT EN AFMETINGEN

UITRUSTING

Min. transport lengte: 389 cm

Breakout systeem: Standaard hydraulisch

Min. transport breedte: 111.8 cm

Flow indicator: Standaard

Min. transport hoogte: 167.6 cm

Verankeringsysteem: Standaard

Gewicht: 3265.9 kg

Strike alert: Standaard

MOTOR
Merk en model: Deutz TD2.9
Type brandstof: diesel

Remote lockout: Standaard

BOORSTANG
Type: Vermeer 1.66" Firestick® #200

Max. toerental: 2300 omw/min

Lengte: 1.8 m

Max. vermogen: 60 pk (45 kW)

Diameter: 4.3 cm

Uitvoering met turbocompressor EPA certificering:
Tier 4 Final (Stage IV)

Gewicht: 11.8 kg

PRESTATIES

Onboard capaciteit: 91.4 m

Buigradius: 29.1 m

Duw-/trekkracht: 44.5 kN
Max. boorsledesnelheid bij max motortoerental: 63.4 m/min
Max. spilkoppel (laag spiltoerental bij max. motortoerental):
2034 Nm
Max. spiltoerental bij max. motortoerental: 220 omw/min
Min. boorgat diameter: 6.4 cm
Max. rijsnelheid bij max. motortoerental (vooruit/achteruit): 5,3 km/h
Hoek boormast: 14°–17° (24.9%–30.6%)

TANKINHOUD
Brandstoftank: 68 liter
Hydraulisch systeem: 95 liter

BENTONIETPOMP
Max. flow: 56.8 l/min
Max. druk: 69 bar

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 illustratie en kan optionele toebehoren of componenten omvatten die nodig zijn in de betreffende regio. Neem contact op met uw plaatselijke
Vermeer-dealer voor meer informatie over de machine specificaties. Vermeer, het Vermeer-logo, Equipped to Do More, Firestick en Navigator zijn handelsmerken van Vermeer Manufacturing Company in de
Verenigde Staten en/of andere landen. Deutz is een gedeponeerd handelsmerk van DEUTZ AG.
©2018 Vermeer Corporation. Alle rechten voorbehouden.
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