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NAUJAS TEREX® TLB890
KRAUTUVAS ATVIRKŠTINIU KAUŠU

GREIČIAU,
GILIAU,
AUKŠČIAU
Mūsų našiausias krautuvas
atvirkštiniu kaušu
Sukurtas remiantis ilgesne negu 50 metų
krautuvų atvirkštiniu kaušu gamybos patirtimi,
užtikrinantis ypač didelį našumą, išsiskiriantis
galingais hidraulinio skysčio srautais, leidžiančiais
sutrumpinti operacijų trukmę, ir neprilygstamas
krautuvo ir atvirkštinio kaušo veikimo parametrais –
štai kaip apibūdinamas naujasis Terex® TLB890.
Galingesnis, įvairiapusiškesnis modelis, kuriame
operatoriui, palydinti su kitais modeliais,
užtikrinamas didesnis patogumas, todėl TLB890
modelis yra dar tinkamesnis padidinti jūsų darbo
vietos našumą. Gerokai praplėstas strėlės siekis ir
kasimo gylis naudojant naują išlenktąją strėlę ir dar
iš seniau žinomą didelę kaušo atplėšimo jėgą, kurią
papildo neįsivaizduojama priekinio krautuvo kėlimo
galia, todėl TLB890 yra neprilygstama našumo
užtikrinimo priemonė.
Užtikrinant trumpesnę operacijų atlikimo trukmę
ir didesnį taupymą, taip pat susigrąžinant
didelę liekamąją vertę modelis TLB890 nustato
aukštus reikalavimus šiandieniniams krautuvams
atvirkštiniu kaušu ir taip padeda jums greičiau
susigrąžinti investuotas lėšas.
Nuo šiol jau nustatomas naujas standartas.
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VISŲ SVARBIAUSIA –
NAŠUMAS
Nauja kabina su traktoriui
apvirtus vairuotoją
apsaugančia ir jį nuo
krentančių objektų
apsaugančia konstrukcija
yra gerokai erdvesnė ir
patogesnė operatoriui
Didelio našumo 100 AG (75,4 kW)
oru aušinamas variklis užtikrina
sklandų ir ekonomišką
eksploatavimą

Traktoriaus priekinėje
dalyje sumontuotas
lietasis patvarusis
atsvaras masei
paskirstyti ir traktoriaus
komponentams apsaugoti

Iki galo atverčiamas
variklio gaubtas
nekliudo atlikti
techninė priežiūros
darbus

1,2m3 kaušas

Naujas didesnis cilindras
sumažina vairavimo
pastangas
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Uždaroji pagrindinė
hidraulinė grandinė
su pasirenkamuoju
stūmokliniu siurbliu

Nauja sinchronizuota
transmisija su stiprintuv
užtikrina sklandų
eksploatavimą
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Atidaromos užpakalinės
pasukamosios orlaidės užtikrina
geresnį ventiliavimą ir padidina
kasamo griovio apžvelgiamumą
stačiu kampu

Nauja giliojo
kasimo vidinė
teleskopinė
kasimo kaušą su
strėle jungianti
svirtis

Pradaromas ir visiškai
pakeliamas užpakalinis
langas veiksmingam
ventiliavimui

Nauja išlenktoji
strėlė, leidžianti
krovinį į
sunkvežimį krauti
stovint mažesniu
atstumu nuo
sunkvežimio ir
dirbti pasirinkus
didesnę prošvaisą
nuo kliūties
Nauja strėlės pasukimo
sistema užtikrina didesnį
sukimo momentą atliekant
užpylimo iškastu gruntu
darbus ir sukant strėlę, kai
traktorius stovi įkalniui

Iš išorės reguliuojamos
susidėvinčiosios naujos
krautuvo stabilizatoriaus
atramos lengvai remontuojamos
ir keičiamos
Naujas užpakalinis
tiltas užtikrina
geresnius stabdymo
parametrus
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PATOGUS,
ATITINKANTIS
PASKIRTĮ, NAŠUS
Kvaliﬁkuoti operatoriai dirba dar
veiksmingiau
Naujoje ergonomiškoje kabinoje užtikrinamas
aukštesnis patogumo ir funkcionalumo lygis.
Puikių ergonominių savybių, patogi mechaninės
pakabos kėdė, žemas triukšmo ir vibracijos lygis,
todėl operatorius visą dieną gali našiai dirbti ir
nepavargti.
Padidintų matmenų langas, kurį galima pradaryti
ar visiškai pakelti į viršų, didelio našumo oro
kondicionavimo sistema su pasirenkamuoju oro
kondicionavimo režimu kabinoje sukuria puikias
darbo sąlygas TLB890 operatoriui.
Patogiai išdėstyti rodytuvai ir valdymo įtaisai bet
kokiam operatoriui suteikia galimybę darbą padaryti
greitai ir našiai.

Pagrindinės ypatybės
Puikus apžvelgiamumas, didesnis patogumas vairuotojui ir
našesnis darbas
Sėdynė su mechanine pakaba, atrama juosmeniui ir
pakeliamaisiais porankiais yra įprastas dalykas
Pakreipiamasis ir keičiamo aukščio vairaratis užtikrina
didžiausią vairavimo patogumą
Kabina atitinka traktoriui apvirtus vairuotoją apsaugančios
konstrukcijos ir nuo krentančių objektų apsaugančios
konstrukcijos saugos standartus
Padidintų matmenų pradaromas ar visiškai pakeliamas galinis
langas užtikrina gerą tranšėjos apžvelgiamumą
Atidaromos užpakalinės pasukamosios orlaidės užtikrina
geresnį ventiliavimą ir padidina kasamo griovio apžvelgiamumą
stačiu kampu
„Premium“ sėdynė su pneumatine pakaba ir šildoma sėdynės
pagalvėle ir (arba) atrama yra labai patogi Ši sėdynė yra
pasirenkamoji įranga
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STUMIA
DAUGIAU,
KELIA
AUKŠČIAU
Patikima mašina
TLB890 pristatomas su sumontuotu pasirenkamuoju
ir visiems gerai žinomu 7 funkcijas atliekančiu
priekiniu kaušu, užtikrinančiu galingą atplėšimo
jėgą ir išsiskiriančiu ypatinga keliamąja
galia, leidžiančia krovinį iškelti į 3,5 m aukštį
ir suteikiančiu galimybę lengvai pakrauti
sunkvežimius aukštais bortais. Priekinio su kaupu
pakrauto kaušo krovumo talpa yra 1,2 m3, todėl
padidėja darbo našumas.
Funkcija „nustatyti į kasimo padėtį“ pasirenkama
nuspaudus mygtuką ir mygtukas greitai grąžinamas
į pradinę padėtį. TLB890 išsiskiria ypač didele
stūmimo jėga ir gebėjimu atlikti labai mažo
spindulio posūkius, todėl TLB890 suteikia galimybę
beveik be pastangų atlikti krovos darbus ir
išnaudoti TLB890 manevringumą darbų atlikimo
vietoje.
Kadangi TLB890 modelyje yra vienas kaušo
cilindras, todėl naudojama mažiau komponentų
ir sumažėja atliktinų techninės priežiūros darbų
mastas bei eksploatavimo išlaidos.

Pagrindinės ypatybės
Hidromechaninė kaušo lygiagretumo savaiminio užtikrinimo
sistema apsaugo nuo krovinio barstymo ir leidžia krovinį
išlaikyti bet kokiame aukštyje
Hidraulinio iškrovimo mygtuku reguliuojamas krautuvo kėlimo
greitis ir taip pat gerokai padidinamas mašina atliekamo
stūmimo veiksmingumas
7 operacijų kaušo dvigubo valdymo funkcija suteikia galimybę
vienu metu naudoti greiferio kaušą ir įprastą kaušą
Galimybė rinktis kaušo dantis ar varžtais prisukamą pjovimo
briauną
Greitas tvirtinimas mechaninėmis priemonėmis leidžia naudoti
įvairius prikabinamus padargus Padargai yra pasirenkamoji
įranga
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KASA
GILIAU,
SIEKIA
TOLIAU
Papildoma galia – didesnis
lankstumas
Padidintas pasiekiamumas. Išlenktos konstrukcijos
strėlė užtikrina didesnę prošvaisą, jeigu padargu
tenka siekti per kliūtis, pvz., tvoras, ir suteikia
galimybę sunkvežimius krauti krautuvui stovint
arčiau sunkvežimio. Modelyje TLB890 sumontuoti
didesni cilindrai ir naudojamas aukštesnis
hidraulinės sistemos slėgis, todėl ši mašina yra ypač
veiksminga tranšėjų kasimo priemonė.
Modelio TLB890 kasimo gylis 5,7 m, o jo siekis
žemės paviršiuje 6,95 m, todėl šia mašina įmanoma
atlikti bet kokius darbus.

Pagrindinės ypatybės
Didelė kaušo svirties ir kasimo kaušu jėga leidžia našiai kasti
griovius
2 pagalbinių hidraulinių grandinių pasirinkimas dirbant
padargais
SAE, ISO arba diagonalinės mažai pastangų reikalaujančios
mechaninės valdymo sistemos
Pasirenkamieji ekskavatoriuose naudojami vairasvirtiniai
valdymo įtaisai su teleskopinės kaušo svirties ir pagalbinių
hidraulinių grandinių proporcingo valdymo mygtukais
Iš kabinos valdoma kombinuotoji gabenamo padargo
įtvirtinimo sistema siekiant sumažinti pastangas ir padidinti
saugą
Mechaninio ar hidraulinio sparčiojo tvirtinimo sistema tinkama
pritvirtinant įvairius padargus

Naudojant mūsų naują giliojo kasimo teleskopinę
vidinę kaušo svirtį užtikrinama trumpa darbo
operacijų trukmė ir didelė įtraukimo jėga kaušą
greitai pripildant grunto.
Abiejose hidraulinėse sistemose naudojami
vidurinėje padėtyje uždaryti valdymo vožtuvai, todėl
alyva tolygiai paskirstoma visiems naudojamiems
komponentams.
Šiomis priemonėmis užtikrinamas sklandus,
be didelių pastangų įvairių darbų atlikimas. Du
krumpliaratiniai siurbliai užtikrina įspūdingą 160
l/min hidraulinės alyvos srautą, todėl modeliui
TLB890 suteikiama ypač didelė galia, kurią galite
naudoti bet kada ir bet kokioje jums reikalingoje
vietoje.
Ašinis stūmoklinis siurblys visą laiką užtikrina
būtiną hidraulinę variklio apkrovą, todėl sumažėja
sunaudojamų degalų kiekis.
11

NAUJAS TEREX® TLB890 KRAUTUVAS
ATVIRKŠTINIU KAUŠU

ĮVAIRIOS
PASKIRTIES MAŠINA
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NAŠIAM DARBUI
SUKURTA MAŠINA
Sukurta siekti rezultatų
Krautuvas TLB890 sukurtas naudojant atnaujintą
važiuoklę, kuri yra patikima, saugi ir tvirta.
Traktoriaus priekinėje dalyje sumontuotas lietasis
patvarus atsvaras masei paskirstyti ir traktoriaus
komponentams apsaugoti.

Pagrindinės ypatybės
Naudojant vairo mechanizmą mašina atliekamas, palyginti su
kitomis šios klasės mašinomis, mažiausio spindulio (7,9 m)
posūkis
Pasirenkamas 2 arba 4 ratų stabdymas siekiant padidinti
manevringumą ir sutrumpinti stabdymo kelią

Mašinoje TLB890 sumontuotas pripučiamu oru
aušinamas galingas ir našus 100 AG variklis su
turbokompresoriumi; šis variklis išsiskiria didele
sukimo momento atsarga, todėl stumdant gruntą
ar atliekant krovos darbus užtikrinamas aukštas
našumas.

Mašinai važiuojant 40 km/h greičiu sutrumpėja jos važiavimo
automagistrale trukmė
Naudojant automatinį ar rankinį pavarų perjungimą sutrumpėja
ciklo trukmė ir padidėja apkrova
Sumažinant greitį ar jį padidinant, kai iš pirmosios pavaros

Mašina TLB890 varoma 4 pavarų transmisija su
servovaldymu, įskaitant rankinį jutiklinio valdymo
įtaisą, kuris leidžia sklandžiai keisti važiavimo kryptį
ir padeda užtikrinti didesnį našumą.
Naudojant pasirenkamąją sinchronizuotą
transmisiją su stiprintuvu ir automatiniu perjungimu
su transmisija susiję nuostoliai sumažinami 9%.
Pasirinkus šią sistemą sutaupoma daugiau degalų
ir padidėja traukos jėga, užtikrinanti ypač didelį
krautuvo našumą.

perjungiama antroji pavara ir atvirkščiai, gerokai padidėja
našumas tuo atveju, jeigu naudojamas priekinis krautuvas

Gerokai sutvirtinti
krautuvo rėmo
statramsčiai siekiant
tvirtumo ir standumo

Transmisijoje sumontuoti į alyvą
panardinti diskiniai stabdžiai
užtikrina patikimesnę apsaugą
Užpakalinio tilto
diferencialo blokavimas
(100%) siekiant padidinti
traukos jėgą

Traktoriaus priekinėje
dalyje sumontuotas lietasis
patvarus atsvaras masei
paskirstyti ir traktoriaus
komponentams apsaugoti

Valyti pritaikytas nuimamasis
degalų bakas ir nuimamoji
hidraulinio skysčio talpykla

Stiprumą padidinantys
lovinio proﬁlio šoniniai
apsaugai nuo priekinės
iki užpakalinės dalies
Didelės talpos į alyvą panardinti
stabdžiai siekiant užtikrinti jų
patvarumą.

Saugiai gabenant mašiną
būtinos įmontuotos kėlimo
ąsos ir prikabinimo kabliai

Ilgaamžiškumą ir patogią techninės
priežiūros prieigą užtikrinančios
išorinės planetinės galinės pavaros
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PATOGI PRIEIGA,
LENGVAI
ATLIEKAMI
PATIKRINIMAI
Taupykite pinigus ir negaiškite laiko
Eksploatacinio patikimumo trukmės ilginimas. Iki
galo atidarius variklio gaubtą patogiai pasiekiamos
visos tikrintinos vietos.
Techninės priežiūros reikalingos vietos yra
patogiai išdėstytos ir lengvai pasiekiamos netoli
žemės paviršiaus, todėl galima greitai ir paprastai
atlikti kasdieninius techninės priežiūros darbus ir
operatorius gali našiau dirbti sėdėdamas kabinoje.

Pagrindinės ypatybės
Iš išorės reguliuojamos susidėvinčios stabilizatoriaus atramos
Lengvai reguliuojami giliojo kasimo kaušo svirties susidėvintys
įdėklai
Patogiai prieinami užvedimo iš išorinio energijos šaltinio
nuotoliniai elektros akumuliatoriaus gnybtai
Lengvai valomi nuimamieji alyvos radiatoriai
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PRITAIKOMAS,
PATIKIMAS, PELNINGAS
Išplėskite savo mašinos galimybes
Naudojant „Terex“ gamintojo patvirtintus padargus
padidėja jūsų mašinos našumas ir veiksmingumas,
todėl ja galima atlikti įvairias užduotis bei jums
suteikiama galimybė naudojant mašiną lanksčiau ir
pelningiau atliktus skirtingus darbus. Kitaip tariant,
vykdydami savo veiklą gausite daugiau pelno.

Pagrindinės ypatybės
Patogūs naudoti ir atlikti techninę priežiūrą pritaikyti didelio
našumo padargai
Eksploatavimo visapusiškumas ir darbo operacijų išplėtimas
Mašinos eksploatavimo patikimumo padidinimas ir
didžiausios investicijų grąžos užtikrinimas
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„Terex“ šakinis padėklų
griebtuvas

„Terex“ 7 funkcijų kaušas
Kasimas

Saugus darbinis svoris
2 500 kg, kai sunkio
centras yra 500 mm
aukštyje

Grunto sluoksnio nukasimas

2B klasė 100 mm x 40 mm

Grunto skleidimas ir lyginimas

Masė 228 kg

Griovių kasimas

Grunto stūmimas
Krovos darbai

Kėlimas (kėlimo ąsos ir
(arba) kėlimo šakės); saugus
keliamas svoris yra 1 000 kg

„Terex“ šluojamasis
kaušas
Kaušo talpa 0,58 m3
Didž. plotis 2 750 mm
Didž. srautas 76 l/min
Didž. slėgis 207 bar

Sparčiaiprikabinamas
„Terex“ kastuvas
Jeigu šis kastuvas automatinis, jį gali pritvirtinti kabinoje
sėdintis operatorius
Įmanoma pritvirtinti konkurentų kaušus
Galima rinktis mechaninę šio
kastuvo versiją
Abiejų versijų kastuvai taupo
laiką ir pinigus

žemės ūkio paskirties
„Terex“ šakės ir griebtuvas

Sparčiai prikabinama
„Terex“ krautuvo įranga

Plotis 2 290 mm

Paprasta konstrukcija

Tvarkyti silosą ir mėšlą

Įtvirtinimas mechaninėmis
priemonėmis
Pritaikyta įprastiems
krautuvo kaušams ir 7
funkcijų krautuvo kaušams

Iš didelio aukščio krovinį
išverčiantis „Terex“ kaušas

„Terex„ (TXH1100S)
hidraulinis trupintuvas

Su kaupu prikrauto krovinio
kaušo talpa 0,97 m3

Didelio našumo hidraulinis
trupintuvas

Krovinio išvertimo aukštis
4 100 mm

1 100 džaulių didžiausia
vieno smūgio energija

Masė 840 kg

Smūgių dažnis 550-1100
per minutę
Nesudėtinga techninė
priežiūra
Tinka naudoti su įvairiais
įrankiais

„Terex“ grunto grąžtas
PT1500 ir PT2500 modeliai
tvirtinami prie svirties
ar naudojant sparčiojo
jungimo įrenginį
Galima rinktis grąžtus su
paslinkta atrama
Grunto grąžto matmenys
150–900mm
Didž. abiejų modelių
alybvos srautas yra
95 l/min

„Terex“ sniego valymo
padargas
30° pokrypio kampas į
kairę ir dešinę puses
Prie padargo varžtais prisukama keičiamoji pjovimo
briauna siekiant prailginti
padargo naudojimo trukmę
ir apsaugoti kelio paviršiaus dangą
Veiksmingam sniego
valymui nuo kelių
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TECHNINIAI DUOMENYS
VARIKLIS

TRANSMISIJA

„Perkins“ 1104D-44TA (Tier 3) su turbokompresoriumi su praleidžiamąja sklende; aušinamas
pripučiamu oru
- Sukimo momento didėjimas 38%
- Mechaninis degalų įpurškimas
- Nerūdijančio plieno duslintuvas ir išmetamųjų dujų išleidimo vamzdžiai
- 500 valandų techninio aptarnavimo laikotarpis”
Cilindrai
4
Talpa
4,4 l
Vardinis sūkių dažnis
2 200 sūkių per min
Visa galia varikliui sukantis 2 200 sūkių per min.
dažniu Sert. Nustatyta pagal UN/ECE R120
74,5 (100) kW (AG)
Apskaičiuota grynoji galia varikliui sukantis 2 200 sūkių per minutę
dažniu pagal ISO/80/1269/EC
69,9* (93,7*) kW (AG)
Didžiausias sukimo momentas varikliui sukantis 1 400 sūkių per minutę dažniu
UN/ECE R120
400 Nm
ISO 80/1269/EC
377 Nm
*Vardinės nesertiﬁkuotos vertės

ELEKTROS ĮRANGA
Elektros instaliacija ir jungtys atitinka IP69 standartą
Techninės priežiūros nereikalinga akumuliatorių baterija
12 voltų neigiamas įžeminimas
Elektros akumuliatoriaus skyriklis
Užvedimo nuo išorinio energijos šaltinio gnybtai
100 amp. generatorius
Plokštieji lydieji saugikliai
100 A/val. vienas elektros akumuliatorius (atitinkantis 830 CCA - EN standartą)
140 A/val. dvigubas elektros akumuliatorius (atitinkantis 1260 CCA - EN standartą)

TALPOS

Ltrs

Degalų bakas
Variklio aušalas
Variklio alyva (įskaitant ﬁltrą)
„Synchro Shuttle“ transmisija
Sinchronizuota transmisija su stiprintuvu
Užpakalinis tiltas (įskaitant galines pavaras)
Priekinis tiltas (įskaitant galines pavaras)
Hidraulinio skysčio talpykla

135
16,0
8,5
15,0
15,0
15,5
9,5
92,0

TILTAI IR STABDŽIAI
Patogią techninės priežiūros prieigą užtikrinančios išorinės planetinės galinės pavaros
Koja valdomas diferencialo blokavimo mechanizmas (100% blokavimas)
Priekinio tilto svyravimas 16° siekiant išlaikyti didžiausią sąlytį su žemės paviršiumi ir traukos jėgą
Didelės galios į alyvą panardinti išoriniai diskiniai stabdžiai
Savaiminio reguliavimo ir išsilyginimo vidinis į alyvą panardintas stovėjimo stabdys
Pasirenkamasis 2 ar 4 ratų stabdymas
Vardinės tiltų vertės
Didž. statinė apkrova
Didž. dinaminė apkrova
Priekinis, kN
225
90
Užpakalinis, kN
187,5
75

EKSPLOATACINĖS MASĖS
Bazinė mašinos masė 8 150 kg
Padidinti/Sumažinti
7 funkcijų universalios paskirties kaušas (1,m3)
7 funkcijų įvairios paskirties šakių rinkinys
Giliojo kasimo kaušo svirtis
Traktoriui apvirtus vairuotoją apsaugančios konstrukcijos rėmas

+ 337 kg
+ 150 kg
+ 235 kg
- 150 kg

Į bazinę masę įtraukiama kabinos, krautuvo įprasto kaušo, standartinės kaušo svirties, 600 mm kaušo,
pripilto degalų bako masė ir 75 kg operatoriaus masė.

20

-

4 pavarų transmisija „Synchro Shuttle“
Moduliuotieji priekinės ir atbulinės eigos sankabų paketai užtikrina sklandų eigos krypties keitimą
Pavarų perjungimo svirtyje sumontuotas sankabos atjungimo mygtukas
Važiavimo krypties kontrolė automatiškai blokuojant neutralę
Vienos pakopos hidrotransformatorius su 3,01:1 stabdymo santykiu
Priekinės:
16 x 20
16 x 20
16 x 20
Padangos
Užpakalinės:
18,4 x 26
16,9 x 28
16,9 x 30
Važiavimo greičiai
Priekinė eiga ir (arba) atbulinė eiga
1 pavara
km/val
5,7
5,7
5,9
2 pavara
km/val
9,2
9,1
9,6
3 pavara
km/val
20,3
20,0
21,0
4 pavara
km/val
40,5
40,0
41,0
- 4 pavarų transmisija „Synchro Shuttle“
- Automatinis ir rankinis visų 4 pavarų perjungimas
- 1-os pavaros perjungimas į 2-ą pavarą nuspaudus mygtuką ir atvirkštinis 2-os pavaros
perjungimas į 1-ą pavarą
- Automatinis perjungimas iš 4-os pavaros į 3-ą pavarą ir atvirkščiai
- Vienos pakopos hidrotransformatorius su 3,01:1 stabdymo santykiu
Priekinės:
16 x 20
16 x 20
16 x 20
Padangos
Užpakalinės:
18,4 x 26
16,9 x 28
16,9 x 30
Važiavimo greičiai
Į priekį
1 pavara
km/val
5,7
5,7
5,9
2 pavara
km/val
9,2
9,1
9,6
3 pavara
km/val
20,3
20,0
21,0
4 pavara
km/val
40,5
40,0
41,0
Atbulinė eiga
1 pavara
km/val
5,7
5,7
5,9
2 pavara
km/val
9,2
9,1
9,6
3-čia pavara
km/val
20,3
20,0
21,0

POSŪKIO SPINDULYS
Be stabdžių
Su stabdžiais
Atsižvelgiant į padangos dydį

m
m

Pagal padangas
7,9
7,0

Pagal kaušą
10,6
9,7

PADANGOS
Priekinės
Užpakalinės
Priekinės
Užpakalinės
Priekinės
Užpakalinės
Priekinės
Užpakalinės
Priekinės
Užpakalinės

6/70 – 20 14PR
16.9 – 30 14PR
405/70 20 14PR
18.4 – 26 12PR
400/70-20 TL 149A8
420/80-30 TL 155A8
400/70-20 TL 149A8
480/80-26 TL 160A8
400/70-20 TL 149A8
440/80-28 TL 156A8

Iš dalies pramoninės paskirties
Iš dalies pramoninės paskirties
Iš dalies žemės ūkio paskirties
Iš dalies žemės ūkio paskirties
Universalios paskirties
Universalios paskirties
Universalios paskirties
Universalios paskirties
Universalios paskirties
Universalios paskirties

840/890
840/890
840/890
840/890
840/890

HIDRAULINĖ SISTEMA
Sudvejinti krumpliaratiniai siurbliai su apkrovos mažinimo vožtuvu ir mechanine ekskavatoriaus
valdymo sistema
- Ekskavatoriaus servovaldymo sistemos kintamo našumo siurblys
- Vidurinėje padėtyje uždaryti valdymo vožtuvai
- Automatiškai arba operatoriaus įjungiamas siurblio srautas
- Galios padidinimas atsižvelgiant į kasimui būtiną galią ir kasimo greitį
- Keičiamasis alyvos lygio rodytuvas
- Keičiamasis alyvos aušintuvas
- Įsiurbimo ﬁltras (sietelio akių dydis 125 mikronai)
- Grąžinamosios linijos ﬁltras (sietelio akių dydis 10 mikronų)
Pagrindinio siurblio srautas varikliui sukantis 2 200 sūkių per min. dažniu l/min
80
Pagalbinio siurblio srautas varikliui sukantis 2 200 sūkių per min. dažniu l/min
80
Vienas keičiamo našumo stūmoklinis siurblys varikliui sukantis 2 200 sūkių per min. dažniu l/min 152
Pagrindinės apsauginės sistemos nustatymas baras
250
Apkrovos mažinimo vožtuvo nustatymas (tik stūmoklinis siurblys)
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NAUJAS TEREX® TLB890
KRAUTUVAS ATVIRKŠTINIU KAUŠU
KRAUTUVO MATMENYS
Įprastas 7 funkcijų kaušas
mm
N. Krovinio iškrovimo aukštis -

esant 45°

2850

O. Iškrovimo aukštis

3369

P. Lankstinio piršto aukštis

3615

Q. Priekinė iškyša iki kaiščio

315

R. Siekis prie grunto paviršiaus

1451

S. Ilgiausias siekis didžiausiame aukštyje

1186

T. Siekis didžiausiame aukštyje -

esant 45°

731

U. Kasimo gylis
Kaušo atlenkimas atgal prie grunto paviršiaus
Krovinio išvertimo iš kaušo didžiausias kampas kaušą
pakėlus į didž. aukštį

156
50°

V. Bendras darbinis aukštis

4682

406
2051

2135

20°

1953

6139

47°

C
F

2823

3750

D

Q
T

E

S

V P O N

R

2386
U

A

ATVIRKŠTINIO KAUŠO MATMENYS

B

Įprasta kaušo svirtis - mm

Giliojo kasimo kaušo svirtis - mm
Įtraukta

Ištiesta

A. Kasimo gylis

Didžiausias pagal SAE
2 pėdų plokščio dugno pagal SAE
B. Siekis – nuo grunto paviršiaus iki kaušo sukimo

4498
4448
5877

4498
4448
5877

5698
5612
6950

C. Siekis pakraunant krovinį

2274

2274

3293

D. Darbinis aukštis

5509

5509

6143

E. Pakrovimo aukštis pagal SAE
Didžiausias krovinio išvertimo aukštis
F. Kaušo pasukimo kampas (laipsniais) greitasis pasukimas
su kroviniu
Visas šoninis poslinkis

3855
3791
197
166
1178

3855
3791
197
166
1178

4489
4424
197
166
1178

2115

2115

2115

8

8

8

Stabilizatoriaus praskleidimo atstumas
Didž. išlyginimo kampas, laipsniais
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TECHNINIAI DUOMENYS
ATVIRKŠTINIO KAUŠO EKSPLOATACINIAI PARAMETRAI
Standartinė kaušo svirtis

Giliojo kasimo kaušo svirtis
Įtraukta

Standartinis
kaušas
Didžiausias sukimo momentas sukant strėlę kNm
Kasimo svirties atplėšimo jėga (pagal standartą SAE J49)
Kaušo atplėšimo jėga kN (pagal standartą SAE J49) Greitasis kasimas
Kasimas naudojant didelę jėgą

41,1
60,3
67,8

41,1
60,3
-

27,8
41,1
60,3
-

KRAUTUVO EKSPLOATACINIAI
PARAMETRAI

Ištiesta

7 funkcijų kaušas
53,7
47,8
3166

3966

3629

29
60,3
67,8

Plotis mm

Talpa I

Masė kg

305
450
600
750
900
305
450
600
750
900
1500
1800
1200

74
120
177
236
296
84
140
203
266
330
262
317
258

99
114
136
157
178
112
128
152
174
198
180
204
146

Įprastas griovių
kasimas

Skirtas didelei
apkrovai

Standartiniai 7 funkcijų kaušai)

Grioviams valyti
Trapecijos formos

mm
mm
kg
mm
mm
mm
kg

29
60,3
-

HD kaušas
27,8

Krautuvo techniniai duomenys nurodyti pagal standartą ISO 14397 ir EN474 4 dalį.

Šakių ilgis
Sekcijos plotis
Sąrankos plotis
Didž. darbinis aukštis
Siekis prie grunto paviršiaus
Ilgiausias siekis didžiausiame
aukštyje
Saugi darbinė apkrova Sunkio
centras yra 500 mm aukštyje

41,1
60,3
67,8

27,8

Kaušas

55,4
51,1
3503

PADĖKLŲ KĖLIMO ŠAKĖS

HD kaušas

Standartinis
kaušas

ATVIRKŠTINIAI KAUŠAI

Standartinis kaušas
Kaušo atplėšimo jėga kN
Strėlės atplėšimo jėga kN
Vardinė keliamoji galia (ISO 14397) kg
Hidraulinės sistemos keliamoji galia keliant
į didžiausią aukštį

HD kaušas

Standartinis
kaušas

1067
80
153
3097
2660
2251
1000

KRAUTUVO KAUŠAI
Plotis
Talpa
Masė

ATVIRKŠTINIS Į ŠONĄ
PASLENKAMAS KAUŠAS

Ištraukiamosios kaušo svirties, su kuria naudojamas strėlės kėlimo cilindras, apkrovos pasiskirstymo
schema

Standartinis kaušas

7 funkcijų kaušas

2386
1,2
430

2386
1,2
767

mm
m3
kg

Standartinės kaušo svirties, su kuria naudojamas strėlės kėlimo cilindras, apkrovos pasiskirstymo
schema

L

L

W

W
W kg

L

3,2 m

4,1 m

4,7 m

5,2 m

5,8 m

6,1 m

1106

1033

931

846

743

1038

578

417

334

442

213

127

83

W kg

L

3,2 m

3,8 m

4,3 m

4,6 m

5,0 m

717

1368

1366

1221

1126

1052

265

255

1214

820

658

576

524

50

48

614

414

327

284

262

Atvirkštinio kaušo konﬁgūracija (iš viršaus į apačią)

Pastaba

• Į vidurinę galinę padėtį nustatytos strėlės keliamoji galia (ne toliau negu 45° abiejose mašinos
vidurinės linijos pusėse

• Sumontuotas įprastas 600 mm kaušas; jeigu kaušas didesnis, iš nurodytos keliamosios galios
atimamas masės skirtumas

• Keliamoji galia visame sukimo diapazone (strėlė nustatyta į vidurinę padėtį)

• Nurodyti skaičiai yra vardinės vertės; jos yra mažesnės negu vardinės hidraulinės keliamosios galios
arba vardinės krovinio išvertimo apkrovos vertės

• Keliamoji galia visame sukimo diapazone (strėlė nustatyta į kraštinę padėtį)

• Paryškintuoju šriftu išspausdinti skaičiai žymi nuolat apribotus rodiklius
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NAUJAS TEREX® TLB890
KRAUTUVAS ATVIRKŠTINIU KAUŠU

STANDARTINĖ IR PASIRENKAMOJI ĮRANGA
VARIKLIS
Perkins 1104D-44TA (Tier 3)
Su turbokompresoriumi su praleidžiamąja sklende; aušinamas
pripučiamu oru
Elektrinis degalų siurblys
Mechaninis degalų įpurškimas
4 prieš įjungiant variklį naudojamos kaitinimo žvakės
Horizontalusis alyvos ﬁltro sukimasis
Pirminis degalų ﬁltras su vandens skirtuvu
Antrinis degalų ﬁltras su vertikaliuoju elementu
Techninis patikrinimas kas 500 val.
Vandeniu aušinamas alyvos aušintuvas
Variklio tinkamumas mašinai įveikiant nuolydžius (aukštyn,
žemyn ir į šoną) 30°
Mašinos eksploatavimo temperatūra naudojant antifrizą -37° C
Aušalo plėtimosi talpykla
Generatoriaus ir ventiliatoriaus pavara - dvigubas trapecinis
diržas
Mechanine pavara varomas vandens siurblys
9 menčių ištraukiamasis aušinimo ventiliatorius
Dvigubas oro ﬁltras „Powercore“
Nerūdijančio plieno duslintuvas ir išmetamųjų dujų šalinimo
vamzdžiai
PASIRINKTIS: Ventiliatoriaus apsaugas

TRANSMISIJA
„Synchro Shuttle“ transmisija (4 priekinės eigos ir 4 atbulinės
eigos pavaros)
Važiavimo krypties kontrolė automatiškai blokuojant neutralę
Transmisijos sankabos atjungimo įtaisas pavarų ir krautuvo
valdymo įtaisuose
Sinchronizuota transmisija su stiprintuvu (4 priekinės eigos ir
3 atbulinės eigos pavaros)
Prie kolonėlės pritvirtinta sukamoji valdymo svirtis
Automatinis aukštesnės ir žemesnės pavaros įjungimas
Automatinis perjungimas iš 4-os pavaros į 3-ą pavarą ir
atvirkščiai
2-os pavaros perjungimas į 1-ą pavarą ir 1-os pavaros
perjungimas į 2-ą pavarą
Hidrotransformatorius su 3,01:1 stabdymo santykiu
Lengvai valomas pavarų dėžės alyvos aušintuvas
Vertikalusis alyvos ﬁltro elementas
Diferencialo elektrohidraulinio blokavimo kojinis valdymas
Užpakalinių tiltų išorinė planetinė pavara
Didelės galios į alyvą panardinti išoriniai diskiniai stabdžiai
• 2 kevlaro frikciniai diskai (289 mm) kiekvienoje pusėje
• Bendrasis trinties plotas kiekvienoje pusėje 1238 cm2
Savaiminio reguliavimo ir savaiminio išsilyginimo stabdžiai
Kombinuotojo ir pavienio naudojimo du stabdžių pedalai
Vidinis diskinis į alyvą panardintas stovėjimo stabdys
• Didžiausias stovėjimo nuolydis (be krovinio) 1:2
• Didžiausias stovėjimo nuolydis (su kroviniu) 1:2,5
Hidrostatinis vairo mechanizmas su avariniu rankiniu valdymu.
4 varantieji ratai, standartinis tiltas
Pasirenkamasis 2 ar 4 ratų stabdymas įjungus bet kokią
pavarą
Pasirenkami 2 ir 4 varantieji ratai

KABINA
Traktoriui apvirtus vairuotoją apsauganti konstrukcija ir nuo
krentančių objektų apsauganti konstrukcija (pagal standartą
ISO 3471)
Išsivalanti pakoja ir platūs turėklai
Vidinis galinio vaizdo veidrodis
Užlenkiami išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai
2 indelių dėtuvės
Kablys drabužiams pasikabinti
Reguliuojamo pokrypio kampo ir aukščio vairaratis
Priekinis ir galinis garso signalų įtaisas
Sėdynės dėklė operatoriaus vadovui pasidėti
51 mm įtraukiamasis saugos diržas
3 pagalbiniai lizdai (12 voltų)
Kabina dvejomis durimis
Dalinio durų blokavimo įtaisas
Atidaromos iš kabinos reguliuojamos užpakalinės
pasukamosios orlaidės
Pradaromas ar visiškai pakeliamas padidintų matmenų
užpakalinis langas
Laminuotas priekinis langas
Spalvotas saugusis stiklas
Priekinio ir užpakalinio lango valikliai bei apliejikliai
Standartinė audeklu dengta sėdynė su mechanine pakaba
Šildytuvas (7,37 kW)
Rakinama šaldoma dėžė produktams laikyti
Skaitmeninis laikrodis
Mobiliojo telefono laikiklis su maitinimo lizdu
Įmontuotas laidas radijo aparatui
Vidinio triukšmo lygis 78 dB(A)
12 garsinių ir regimųjų įspėjimo lempučių
Variklio darbo valandų skaitiklis
4 užpakaliniai darbo žibintai
Variklio alyvos temperatūros, degalų ir variklio sūkių dažnio
indikatoriai
2 išoriniai maitinimo lizdai sūkiajam švyturėliui
KABINOS PASIRINKTYS:
• Oro kondicionavimo sistema (aušinimas, 7,6 kW)
• Automatinis temperatūros reguliavimas
•„Premium“ sėdynė su atrama, šildoma su pneumatine pakaba
• 3 colių pločio saugos diržas
• Spidometras

KRAUTUVO
Hidromechaninė savaiminio išlyginimo sistema
Valdymo svirtis su transmisijos ir siurblio atjungimo mygtukais
Vienas kaušo cilindras
Kaušo cilindro slinkimo greičio mažinimas
Grįžimas į kasimo būseną
Paslankioji padėtis su aktyviąja atrama
Degalų lygio indikatorius
Kaušo lygio rodytuvas
Standartinis 1,2 m3 kaušas su kėlimo ąsa
7 funkcijų 1,2 m3 kaušas su kėlimo ąsa
Kaušo dantys ar varžtais prisukama pjovimo briauna
7 funkcijų kaušo valdymo svirtis (dvigubo valdymo)
PASIRINKTYS:
• Padėklų kėlimo šakės; saugus keliamas svoris yra 1 000 kg
• 3-ioji hidraulinė linija su standartiniu kaušu
• Apsauginiai vožtuvai trūkus žarnai
• Važiavimo kontrolė
• Kaušo danties apsaugas
• Spartusis mechaninis pritvirtinimas

ATVIRKŠTINIS KAUŠAS
Išlenktoji strėlė
Standartinė kaušo svirtis
Vidinė teleskopinė giliojo kasimo kaušo svirtis
Iš išorės reguliuojamos išorinės netepamos susidėvinčios
atramos (8)
Elektroninis ir hidraulinis padargo blokavimo važiuojant įtaisas
Iš išorės reguliuojamos susidėvinčios stabilizatoriaus atramos
2 diagonalinės valdymo svirtys SAE, ISO
Standartiniai griovių kasimo kaušai su keičiamaisiais šoniniais
pjovimo įtaisais
PASIRINKTYS:
• Stabilizatoriaus įtvirtinimo vožtuvai
• Apsauginiai vožtuvai trūkus strėlės ar kaušo svirties žarnai
• Spartusis mechaninis ir hidraulinis pritvirtinimo įtaisas
• Dvi pagalbinės vienpusio ar dvipusio veikimo grandinės
• HD kaušai su galios ir greičio padėtimis
• Objektų apdirbimo rinkinys
• Sparčiai nuimami guminiai įdėklai važiuojant gatve

TEPIMO TAŠKAI
Didelei apkrovai pritaikyta važiuoklės konstrukcija
Uždaroma šone pritvirtinama įrankių dėžė
Iki galo atlošiamas variklio gaubtas
Priekinis lietinis atsvaras
Kėlimo ąsos ir prikabinimo kabliai (2 priekyje ir gale)
Hidraulinė sistema su sudvejintais krumpliaratiniais siurbliais ir
mechaniniais atvirkštinio kaušo valdymo įtaisais
Keičiamo srauto hidraulinė sistema su atvirkštinio kaušo
servovaldymo elementais
PASIRINKTYS:
• Įspėjamasis atbulinės eigos signalas
• Priekiniai purvasaugiai
•„Premium“ klasės padangos

PASTABA: Įprasta ir standartinė įranga
kiekvienoje valstybėje gali skirtis
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www.terexconstruction.com
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