CIĘŻAR ROBOCZY

2,500 - 3,200 kg

MOC SILNIKA

18.5 kW (25 KM)

POJEMNOŚĆ ŁYŻKI

0.34 - 0.7 m3

AR 320

BO LICZY SIĘ
PIERWSZE WRAŻENIE!
Ładowarki kołowe weycor to więcej niż suma ich części.
Odzwierciedlają prawdziwą pasję, fascynację technologią i jakość
„Made in Germany”. Nowa generacja ładowarek kołowych została
opracowana dzięki innowacyjnemu duchowi naszych ludzi, ich
oddaniu szczegółom i ich pasji do wydajnej technologii silników.

2,500

* KG

18.5
0.34
Dane techniczne

Pojemność łyżki

0.34 m3

Rozstaw kół

1,070 mm

Promień zawracania przez zewnętrzną krawędź łyżki 3,242 mm
Siła wyrywająca

2,430 daN

Siła poprzeczna

2,300 daN

Ciężar wywrotu przy wyprostowaniu

1,512 kg

Ciężar wywrotu przy załamaniu

1,336 kg

Siła podnoszenia, pozycja na podłożu
Ciężar roboczy

2,100 daN
2,500 kg

CIĘŻAR ROBOCZY

KW (25 HP)
MOC SILNIKA

M3
POJEMNOŚĆ ŁYŻKI

Specyfikacja

Ważne informacje o rozmiarach łyżek oraz ładowanych materiałów:

Inne dane przy wykorzystaniu wideł paletowych
(500 mm odstępu punktu ciężkości obciążenia)*

łyżek weycor, o których mowa w odpowiednim katalogu, wraz z powiązanymi

Statystyczny ciężar wywrotu przy skręcie
Siła podnoszenia

Szczegóły zawarte w tej broszurze odnoszą się wyłącznie do standardowych

1,114 kg
1,600 daN

Udźwig użyteczny 80% teren równy**

891 kg

Udźwig użyteczny 60% teren nierówny***

668 kg

parametrami technicznymi i konfiguracjami, dla których została wydana
aprobata CE dla urządzenia. Objętość używanej łopaty zależy od specyficznych
dla materiału mas nasypowych (t/m3) zawartości łopaty, które można przyjąć
jako przybliżenie z tabeli danych TABELA WAG SZCZEGÓŁOWYCH W t/m3.
Niezależnie od tego nie można przekroczyć dopuszczalnej masy roboczej
ładowarki kołowej ani dopuszczalnych obciążeń wywracających. Jeśli
ładowarka kołowa jest wyposażona w łopaty, które nie są produkowane i
licencjonowane przez Atlas Weyhausen GmbH, kupujący i / lub operator

Poziom hałasu

ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność z odpowiednimi przepisami

Uśredniony poziom hałasu LWA(1)
Gwarantowany poziom hałasuLWA

(2)

Poziom hałasu LPA(3)
Wibracje - ręce / ramiona / całe ciało(4)

100.1 dB(A)

ustawowymi i wymogami licencyjnymi - szczególnie tymi dotyczącymi ruchu

101.0 dB(A)

drogowego i prawo ruchu drogowego.

83.0 dB(A)
< 2.5/0.5 m/s2

* Ciężar roboczy może się różnić w zależności od wyposażenia.
Wszystkie informacje techniczne dotyczą wyłącznie standardowego urządzenia.

* Przemieszczanie ciężarów dozwolone tylko blisko ziemi. ** Zgodnie z ISO 8313 i EN 474-3. *** Zgodnie z ISO 14396, EU RL97/68/EC.
(1) Zgodnie z 2000/14/EG & załączniki. (2) Zgodnie z 2000/14/EG & załączniki. (3) Zgodnie z ISO 6396. (4) Zgodnie z ISO 8041.
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AR 320
Komfortowa kabina

SZCZEGÓŁY,
KTÓRE ROBIĄ
WRAŻENIE

Oprócz doskonałej widoczności w
ładowarce kołowej, przejrzyście
rozmieszczono elementy sterujące i
zapewniono ergonomiczną konstrukcję.

Łatwa obsługa
Szybka, łatwa konserwacja i
pielęgnacja poprzez centralnie
zagregowane i łatwo dostępne
punkty serwisowe.

Mocny napęd
Ładowarki kołowe weycor są
wyposażone w najnowocześniejsze
silniki, które łączą wysokie rezerwy
mocy do trudnych operacji z
najnowszymi wartościami niskiej
emisji.

Koniecznym jest spełniania nowych wymagań prawnych
dotyczących emisji spalin. Za to wyzwaniem jest zapewnienie
namacalnych korzyści naszym klientom. Jesteśmy dumni, że
osiągnęliśmy zarówno rozwój obecnej generacji ładowarek
kołowych: więcej mocy - mniejsze zużycie energii, jak
również szereg innych innowacji, które naprawdę robią
różnice na trudnych placach budowy.

Najnowocześniejsza kinematyka
Sprawdzona i wytrzymała kinematyka
weycor zapewnia działanie dużych sił
zrywania i doskonałą wysokość
podnoszenia.

Szybkozłącze hydrauliczne

Przegub wahadłowy

Niski środek ciężkości

Pozwala w ciągu kilku sekund na zmianę

W ładowarkach kołowych weycor używamy

Dzięki niskiemu środkowi ciężkości ładowarki

odczepianego narzędzia i sprawia, że

wytrzymałych, nie wymagających konserwacji

kołowe weycor są zabezpieczone przed

ładowarka kołowa jest wszechstronna.

przegubowo-obrotowych połączeń niemal

wywróceniem, nawet w ekstremalnych

wyłącznie w połączeniu ze sztywnymi osiami. Dzięki

okolicznościach.

oscylacji ±12° iw tylnym wózku i kącie przegubu
40°, zapewniają one wyjątkową mobilność w
terenie, chronią podłoże i zapewniają wyjątkową
zwrotność. Dzięki nisko położonemu środkowi
ciężkości ładowarki kołowe weycor charakteryzują
się wysoką stabilnością przechyłu nawet w
ekstremalnych warunkach.
Technologia
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AR 320

INNOWACYJNA
TECHNOLOGIA SILNIKA
Yanmar 3TNV 76 – inteligentnie wydajny

Potężna moc

Te silniki przekonują elektronicznym sterowaniem silnika z

18.5 kW at a maximum of 3,000 rpm

inteligentnym podłączeniem do zarządzania napędem. To
zapewnia lepszą pracę silnika przy mniejszym zużyciu paliwa.

Spełnione normy emisji
EU Stufe IV, no EPA

Niezawodny i trwały
Silniki TNV zapewniają długą żywotność dzięki wydajnemu chłodzeniu silnika, niższym drganiom i zastosowaniu
zoptymalizowanych komponentów o drobnych tolerancjach.

Technologia
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DANE TECHNICZNE
Silnik
Model

Yanmar 3TNV 76

Cechy konstrukcyjne

chłodzenie wodą

Moc

18.5 kW (25 HP) at 3,000 rpm

Max. moment obrot.

96 Nm at 1,800 rpm

Pojemność skokowa

1,116 cm3

Liczba cylindrów

3 in line

Instalacja elektryczna
Napięcie robocze

12 V

Akumulator

12 V / 66 Ah

Generator

14 V / 40 A

Rozrusznik

12 V / 1,1 kW

Napęd jezdny
Hydrostatyczny napęd jezdny z regulacją ograniczającą obciążenie, z
odcinanym ciśnieniem oraz zamkniętym obiegiem działa na Zakresy
jazdy dla standardowych opon:
Bieg roboczy 0–6.5 km/h
Bieg szybki 0–19 km/h
1 i 2 bieg hydrauliczny przełączany pod obciążeniem, jazda do
przodu / do tyłu przełączana pod obciążeniem. Obsługa jazdy do
przodu / do tyłu oraz regulacja prędkości za pośrednictwem joysticka
weycor. Sterowanie napędu jezdnego za pośrednictwem pedału
przyspieszenia i osobnego pedału impulsowego w celu optymalnego
rozłożenia hydraulicznej mocy na siły przesuwu i siły podnoszenia.

Hamulce
Hamulec roboczy: Hamulec bębnowy na przedniej osi działała na wszystkie 4
koła poprzez przegub krzyżakowy. Dodatkowe funkcje hamulca za sprawą
biegu roboczego i napędu hydrostatycznego działającego na wszystkie 4 koła.
Hamulec postojowy: Hamulec bębnowy za pośrednictwem połączenia
linowego działa na wszystkie 4 koła przy wyłączonym silniku.

Ogumienie (Specjalne ogumienie na zapytanie)

Wyposażenie - seryjne

Wyposażenie - opcjonalne

Standard: 10.0/75-15.3 MPT – uniwersalne, na podłoża piaszczyste,
żwirowe, grunty leśne, drogi

Kabina ze wzmocnionym zadaszeniem weycor

Czwarty obwód hydrauliczny z przodu lub z tyłu

Aktywacja wszystkich funkcji poprzez joystick weycor

Główny wyłącznik akumulatora

Ogumienie specjalne: 11.5/80-15.3 MPT – uniwersalne, na podłoża
piaszczyste, żwirowe, grunty leśne, drogi

Wyświetlacz zakresu jazdy, jazda do przodu / wstecz

Specjalny lakier i oleje

Oświetlenie pojazdu zgodne z kodeksem ruchu drogowego

Cyklonowy separator pyłu

Indywidualnie regulowany fotel kierowcy z regulacją prawego podłokietnika
Kontrolki ostrzegawcze ciśnienia oleju silnikowego, przegrzania silnika,
tempratury oleju hydraulicznego, ładowania akumulatora, hamulca
postojowego, kontroli filtra powietrza

Sprzęg przyczepy

Centralna deska rozdzielcza ze wskaźnikami nagrzewania świec, zapasu paliwa
i licznikiem roboczogodzin

Ogrzewanie ciepłej wody z wymianą ciepła i 3-stopniowym wentylatorem

12-16.5 MT – do maszyn budowlanych do miękkich powierzchni, dróg
zwykłych, asfaltowych, ogrodowych do kształtowania krajobrazu
31x15.5 15E – uniwersalne, do robót ziemnych, szczególnie przyjazne
powierzchniom
15.5/55 R18 – uniwersalne, do robót ziemnych, szczególnie przyjazne
powierzchniom, do dróg ogrodowych i do kształtowania krajobrazu

Lewe zawiasowe okno regulowane, prawe okno do otwarcia można
zatrzymać

Wentylacja przedniej szyby, zmienna moc
Składane lusterka wsteczne
Dźwiękochłonna kabina ROPS

Układ hydrauliczny
Hydraulika robocza i układ kierowniczy sterowany przez pompę zębatą
Priorytet zasilania ma zawsze system hydrauliczny

Wycieraczka i spryskiwacz przedniej szyby z przodu i z tyłu
Osłona przeciwsłoneczna, lampa sufitowa, schowek
Przeszklenie chroniące przed ciepłem z dużymi przyciemnionymi ekranami

Trzeci obwód hydrauliczny sterowany hydrauliką roboczą
poprzez joystick weycor z pozycją pływającą

Urządzenie antykradzieżowe z kodem

Ciśnienie robocze 230 bar, wydajność 33 l/min

Radio
Światło ostrzegawcze "kogut"
Przednie i tylne światła robocze

Pojemności
Paliwo

58 Liter

Olej hydrauliczny

28 Liter

Olej silnikowy

3 Liter

Oś przednia

4 Liter

Oś tylna

3.5 Liter

Przekładnia

0.65 Liter

Ciecz chłodząca

6 Liter

Dodatkowa przeciwwaga

Urządzenie ładujące
Mocna i solidna kinematyka "Z" z dużą siłą wyrywającą
Szybkozłącze hydrauliczne
Obsługa wszystkich funkcji za pomocą joysticka weycor

Osie

Prowadzenie równoległe przy pracy z widłami paletowymi

Sztywne osie z planetarnymi przekładniami redukcyjnymi w piastach
kół. Blokada dyferencjału w przedniej osi w 27%.

Funkcja automatycznego powrotu łyżki
Automatyczna pozycja środkowa joysticka
Blokada hydrauliki roboczej zgodna z kodeksem ruchu drogowego

Układ kierowniczy
W pełni hydrauliczny centralny przegubowy układ kierowniczy
Przednie i tylne koła pracują w jednym śladzie

Unoszenie

5.0 s

Opuszczanie

3.5 s

Wysypywanie

1.0 s

Kąt wyboczenia obustronny 40°, ruch wahliwy ±12° z
tyłu ładowarki
Ciśnienie robocze hydrauliki układu kierowniczego 145 bar
Właściwość kierowania awaryjnego

Dane techniczne
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DANE TECHNICZNE

E

45°

E1
E2

E

AR 320 ze standardową łyżką

AR 320 z widłami paletowymi

A

4,240 mm

4,730 mm

B

2,366 mm

2,366 mm

B1

1,630 mm

1,630 mm

B2

2,340 mm*

2,340 mm*

C

3,340 mm

3,010 mm

C1

2,800 mm

2,550 mm

C2

2,300 mm

1,130 mm

D

55 mm

145 mm

E

595 mm

300 mm

E1

-

1,010 mm

E2

-

680 mm

F

350 mm

350 mm

G

1,580 mm

1,580 mm

H

1,350 mm

1,350 mm

I

1,350 mm

1,030 mm

R

1,495 mm

1,495 mm

R1

2,872 mm

2,872 mm

B

C2
B1

Przemysł

48°

30°

30°

F

F

D

G

D

G

A

A

I

I

R

R

40°

40°

H

H

R1

R1

Z widłami paletowymi

Ogrodnictwo, kształtowanie
krajobrazu i rolnictwo
Płody rolne (np. buraki) 0.7

Beton

1.9

Piasek (mokry)

2.1

Popiół

Ziemia (sucha)

1.5

Piaskowiec

2.4

Brykiety (węgiel brunatny) 0.8

Zboże

0.6

Ziemia (mokra)

2.0

Łupek

2.2

Żelazo

7.8

Siano

0.3

Skała (skruszona)

2.4

Muł

2.1

Ruda żelaza

2.3

Potaż

1.1

Granit

1.8

Tłuczeń

1.5

Tłuczone szkło

1.9

Kompost

1.0

Wapień

1.6

Sól do posypywania

1.3

Koks gazowniczy

0.4

Mąka

0.5

Żwir (suchy)

1.9

Ił

1.6

Drewno

0.8

Margiel (mokry)

2.3

Żwir (mokry)

2.1

Cement

1.7

Węgiel

1.2

Mąka tomasowa

2.2

Glina

1.7

Cegła (w stosie)

1.8

Papier

0.9

Torf (mokry)

1.1

0.7

B
B1

Ze standardową łyżką

Gospodarka budowlana

C
C1

C2

*Wersja z kabiną

Tabela ciężarów właściwych (t/m3)

C
C1

Zaprawa

2.2

Żużel piaszczysty

1.0

Torf (suchy)

0.4

Piasek (suchy)

1.9

Żużel stały

2.7

Nawóz wieloskładnikowy

1.0

Dane techniczne
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DEALER weycor w POLSCE
ATLAS POLAND SP. Z O.O.
ul. Towarowa 31, 84-230 Rumia
tel.: +48 58 736 20 63 · fax: +48 58 736 29 63
e-mail: info@atlas-poland.pl · www.atlas-poland.pl

weycor jest marką ATLAS WEYHAUSEN GMBH.

ATLAS WEYHAUSEN GMBH · D - 27793 Wildeshausen
Phone +49 (0) 44 31 - 98 10 · info@weycor.de · www.weycor.de

Zgodnie z naszą polityką ciągłego doskonalenia, zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji i projektu bez uprzedniego
powiadomienia, spodziewamy się błędów. Dane techniczne odnoszą się tylko do wersji standardowej, ilustracje niekoniecznie
pokazują standardową wersję urządzenia. Nie wszystkie produkty są dostępne na wszystkich rynkach.

Możesz znaleźć nasze produkty na: www.weycor.de
lub na stronie naszego polskiego dealera: www.atlas-poland.pl

