LASTARE
3248/A

3248/TA med hytt

Lastaren med system
Vi förstår vad du behöver.
Tillförlitlig

Kraftfull
Tillförlitlig
Helt enkelt övertygande

3248/A

för panoramasikt, se det du lastar

Säker skyddshytt.
Standard utrustning: skyddshytten ger en
säker arbetsmiljö för föraren, ett bekvämt
och justerbart förarsäte med säkerhetsbälte.
(Se även under F i tekniska data)
Manöverutrustning.
Justerbar rattstång flerfunktionell joystick
med vippströmbrytare (3 lägen: FW / N / BW)
för noggrann styrning, inklusive ett internt
låssystem. Standardutrustning även 3-stegs
hydraulikfunktion för lyftarmen med ett
tryckläge såväl som ett neutralläge.
Midjestyrning
Den robusta och stabila konstruktionen med två
styrcylindrar sörjer för en stabil styrning med lång
livslängd, även på ojämna underlag.
De två centralt placerade hydraulcylindrarna
säkerställer en smidig och säker styrning
med en maximal styrningsvinkel vinkel på 55°.
Ytterligare fördelar.

Genomtänkt skydd av alla nyckelkomponenter
på grund av sitt skyddade läge inom ramen.

En mycket stor tippningsvinkel vid maximal
höjd ger enkel tömning av skopan.
En stor styrka för den lilla storleken på 3248,
är att den kan arbeta i små och trånga utrymmen.
Kraftfull transmission med drivaxeln och
planetväxlar i axlarna. Slitagefri lamellbroms i oljebad.

- Längsmonterad 4-cylindrig Yanmar motor med
mycket god åtkomlighet för underhåll.

Vibrationsdämpande system under förarplatsen.
- Sidotiltbart operatörssäte
- Huvudströmbrytare bakom förarplatsen
- Dubbelsidigt motorskydd av ABS/PMMA
- LED arbetsbelysning, 2 framåt och 1 bakåt.
- Tillval: rymlig kabin
-

Flexibel bakaxel
Stabil midjestyrning
med två vridcylindrar
i ramen.

3248/TA

Utnyttja vår fleråriga
erfarenhet
av hjullastare med teleskopbom

Hjullastaren med teleskoplyftarm
3248/TA sätter den nya standarden
i denna kategori.
Bästa viktfördelning och kontroll, även vid
full arbetshöjd på 4620 mm
Teleskopsarmen monteras med slittåliga
glidplattor av hårdplast.
Standardutrustning: flerfunktions joystick
med alla nödvändiga kontroller.
Förarplattform med förbättrad ergonomi för
att underlätta arbetsdagen.
Alternativ: begränsande differentialspärr
(40%) för korrekt hantering och förflyttning
även i sliriga förhållanden.

Vibrationsdämpande system
under förarplatsen
Förarsätet är tiltbart
Plan och rymlig plats för
fötterna.
4-cyl. Yanmar motor på 48 hk.
Huvudbrytare för batteri
bakom förarsätet.
Skivbromsar i oljebad.
Smörjnipplar åtkomliga från
utsidan.
Gjutjärnsmotvikt för en
perfekt viktfördelning,
särskilt för tunga laster.
Hög säkerhet. Även med helt
utsträkt arm.

Längs

Längsmonterad Yanmar
motor för optimalt underhåll

Hytt 3248
Både modellerna 3248/A och 3248/TA finns tillgängliga med hytt!
Den egentillverkade hytten är kraftigt ljuddämpad och en behaglig
utformning och erbjuder en rymlig interiör och en mycket god
runtomsikt.
En spännande arbetsdag i en
rymlig hytt med vibrationsdämpning
och god ljudisolering.
Seriemässiga tillbehör:
- Värmesystem
- Effektivt ventilationssystem
- Två breda helglasade dörrar med
sidofönster. Med en öppningsvinkel
på 180o med gångjärn både på bara
fönstren eller för hela dörren.
- Öppningsbart bakre fönster.
- LED-strålkastare, 2 framåt / 1 bakåt.

Höjd över hytt:
3248/A 2260 mm
3248/TA 2260 mm
Tomvikt med hytt:
3248/A 2700 kg
3248/TA 2800 kg

Tillval: Runtombelysning

Hytten är utrustad med all den utrustning som behövs för arbetet.

Lastaren är naturligtvis utrustad med all den u
LASTARE

Tekniska data
Motor
4-cylindrig Yanmar motor för
3000 varv/min
Slagvolym
Styrhydraulik
Däck
Körbromsar
Parkeringsbroms
Arbetshydraulik
Styrning
Hastighet
Elanläggning
Bränsletank
Hydraultank

3248/A

35,4 kW 48 hk
2190 cm3
Hydrostatisk
10.78-15,3
400/50-15,3
Hydrostatiska
Lamellbromsar i oljebad
51 l / 180 bar
Helhydraulisk midjestyrning
med rörlig bakaxel
20 km/tim
12 V
50 l
40 l

3248/A
Lyftkraft
Tipplast –
skopväxel
horisontell
Tipplast –
gaffelväxel
horisontell

3248/TA

2500 kg
Rak
2200 kg

3248/TA
Teleskoparm Teleskoparm
inne
ute
2500 kg
2200 kg
1200 kg

Vippad

1700 kg

1600 kg

900 kg

Rak

2000 kg

2000 kg

1000 kg

Vippad

1500 kg

1500 kg

700 kg

Lastarvideofilmer under:
http://www.hoflader.com/index.php.Video.html

A
B
C
D
E
F

Total längd med skopa
Total längd utan skopa
Axellängd till pivotaxel
Axelavstånd
Bakre överhäng
Höjd över Rops - Fops
kabintak (Roll-Over

3248/A 3248/TA
4731 mm

5021 mm

3923 mm

4212 mm

592 mm

800 mm

1950 mm

2050 mm

1249 mm

1249 mm

2260 mm

2260 mm

3739 mm

4664 mm

3122 mm

3292/4056
mm

L

Total arbetshöjd
Total höjd över skopans
pivotaxel
Lasthöjd

2950 mm

M

Max tipphöjd

2273 mm

O
P

Grävdjup
Total bredd med
standarddäck
Spårvidd
Hyttbredd
Markfrigång
Max radie
Yttre radie
Inre radie
Svängvinkel
Backningsvinkel vid max
lyfthöjd
Maximal tippvinkel
Backningsvinkel med
sänkt skopa
Framaxelbelastning
Bakaxelbelastning
Tomvikt
Tjänstevikt

45 mm

3142/3897
mm
2508/3272
mm
40 mm

1160 mm

1386 mm

1006 mm

1006 mm

1010 mm

1010 mm

280 mm

280 mm

2694 mm

2574 mm

2382 mm

2967 mm

1150 mm

1257 mm

55

o

55o

44

o

47o

39o

47o

40o

39o

690 kg

800 kg

1900 kg

1900 kg

2600 kg

2700 kg

2900 kg

3000 kg
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Protective Structures) –
(Falling Object Protective
Structures)

