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Green Machines Σειρά 636 Τεχνικά χάράκΤηριΣΤικά

TM

636

ΔιασΤασΕισ – ΛΕιΤΟυργια σαρωσησ (ΒΟυρΤσΕσ σΕ συΜπΤυξη)
Μεγ. Πλάτος – Λειτουργία Σάρωσης 
(απ’ άκρη σ’ άκρη βούρτσας)
Πλάτος αμαξώματος
Μεγ. Μήκος (μαζί με τις βούρτσες) 
Μήκος αμαξώματος
Μεγ. Ύψος (χωρίς τον προειδοποιητικό φάρο)
Μεταξόνιο
ελαχ. Πλάτος Σάρωσης

ΔιασΤασΕισ – ΛΕιΤΟυργια σαρωσησ (ΒΟυρΤσΕσ σΕ ΕκΤαση)
Μεγ. Πλάτος (άπ’ άκρη σ’ άκρη της βούρτσας)  
Μεγ. Μήκος   
Μεγ. Ύψος (χωρίς τον προειδοποιητικό φάρο)  
Μεταξόνιο   
Μεγ. Ύψος κάδου άπορριμμάτων (χωρίς φορτίο)  

ΔιασΤασΕισ – ΛΕιΤΟυργια κιΝησησ (ΕΜπρ. αξΟΝασ σΕ ΕκΤαση)
Μεγ. Πλάτος (εμπρ. άξονας σε έκταση)   
Μεγ.Μήκος (μαζί με τις βούρτσες)   
Μεγ. ‘Ύψος (χωρίς τον προειδοποιητικό φάρο)  
Μεταξόνιο

ΕξωΤΕρικΟ και ΕσωΤΕρικΟ ΜΕΤαΤρΟχιΟ    
Οπίσθιο εσωτερικό Μετατρόχιο
(από τροχό σε τροχό εσωτερικά)  
Οπίσθιο Μετατρόχιο
(από τροχό σε τροχό κεντρικά)  
εμπρόσθιο εσωτερικό Μετατρόχιο
(από τροχό σε τροχό εσωτερικά)  
εμπρόσθιο Μετατρόχιο
(από τροχό σε τροχό κεντρικά) 

ΒαρΟσ ΟχηΜαΤΟσ      
εμπρ. Άξονας χωρίς φορτίο   
Μεγ. Βάρος εμπρ. Άξονα   
Οπίσθ. Άξονας χωρίς φορτίο    
Μεγ. Βάρος Οπίσθ. Άξονα  
Μεγ. επιτρεπτό Βάρος (Μικτό)   

ΤαχυΤηΤα
εμπροσθοπορεία (κίνηση)   
Οπισθοπορεία   
εμπροσθοπορεία (Λειτουργία Σάρωσης 2)   
Οπισθοπορεία   
εμπροσθοπορεία (Λειτουργία Σάρωσης 1)   
Οπισθοπορεία   
ελαχ. ταχύτητα ενεργοποίησης συστήματος 
μεταβολής εμπρόσθιου άξονα   
ελαχ. όριο για σύμπτυξη του εμπρόσθιου άξονα  
ελαχ. όριο για έκταση του εμπρόσθιου άξονα

ΜΕγισΤη κΛιση αΝαρριχησησ
21%

ΕΛαχισΤη ακΤιΝα κυκΛΟυ σΤρΟφησ    
Στις βούρτσες – Λειτουργία Σάρωσης  
Στους εμπρόσθιους τροχούς – Λειτουργία Σάρωσης  
Στο εσωτερικό των οπίσθιων τροχών

καΔΟσ      
χωρητικότητα   
Λόγος συμπίεσης   
ελάχιστη απόσταση εκκένωσης   
      
σΤαθΜη θΟρυΒΟυ      
εσωτερικό καμπίνας   
εξωτερικά
σύμφωνα με τις προδιαγραφές θορύβου στην καμπίνα i.a.w. 98/37/ec 
μέτρηση θορύβου 107 dBLwa. Σύμφωνα με 2000/14/ec 

κραΔασΜΟι σΕ ΟΛΟκΛηρΟ ΤΟ σωΜα    
Βραχίονας   
κορμός  
επίπεδα σύμφωνα με την Οδηγία άσφάλειας Μηχανημάτων 98/37/ec

κιΝηΤηρασ      
Τύπος   

χωρητικότητα   
ισχύς   
Μεγ. ροπή   
ρελαντί   
Μεγ. Στροφές  

χρήση βιοντήζελ   

κατανάλωση σε συνήθη λειτουργία    
Λιπαντικό κινητήρα   

Ποσότητα λιπαντικού κινητήρα
Ψυκτικό υγρό
    
Ποσότητα ψυκτικού υγρού 
(συνολικά στο σύστημα)   
ισχύς εναλλάκτη   
χωρητικότητα δοχείου καυσίμου   
εκπομπές καυσαερίων

 1,050  mm
 1,130 mm
 3,580  mm
 3,200  mm
 1,980  mm
 1,400  mm
 1,300  mm

 2,050 mm
 3,580  mm
 1,980  mm
 1,400  mm  
 1,400  mm

 1,370 mm
 3,580 mm
 1,980 mm
 1,400 mm

 794  mm 
  
 940 mm 
 1,075 mm 
με τον άξονα σε έκταση
 1,220  mm
με τον άξονα σε έκταση

 1,060 kg
 1,250 kg 
 800  kg
 1,350 kg 
 2,450 kg

 32 km/h max
 6   km/h max  
 16 km/h max 
 6   km/h max  
 13 km/h max  
 6   km/h max
 
 5   km/h min    
 8   km/h max   
 12 km/h max   

  
  4,100  mm 
  3,250  mm    
  1,700  mm

   1,500 lit Mικτό / 1,000 lit καθαρό 
  2:1 
  1,400  mm 

  80 dB(a)   
  82 dB(a)

  0.48 m/s2 (Όριο 2.5   m/s2) 
  0.14 m/s2 (Όριο 0.5   m/s2)

  Kubota V1505Te 
  (Turbo diesel με έλεγχο εκπομπών αιθάλης) 
  1.498   cc  
  31.4  kw (42 hP)  
  118   nm στις 2000 rpm 
  1100   rpm  
  2800   rpm (λειτουργία σάρωσης) 
  3000   rpm (λειτουργία κίνησης) 
  5% σύμφωνα με τα πρότυπα 
  ε.ε. en14214 & en590
  4 lit/hour  
       15w40 aPi ce/sG - acea 2 (european) 
  ή υψηλότερο  
  6 lit 
  50/50 νερό/αντιψυκτικό
  (ethylene Glycol Permanent)
  13.5  lit 
  
  12ve/60amp (90amp για a/c)
  55 l it 
  Σύμφωνα με τους κανονισμούς  
  eU 2004/26/ec 
  stage 3a & Usa ePa interim Tier 4
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Σεπτέμβριος 2018 | Τα Τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
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ΠεριΒάΛΛΟνΤικη άξιά ΤεΛΟυΣ ΖωηΣ       
Μικτό άνακυκλώσιμων = 1,707 kg, άπόβαρο = 1,950 kg  Συνεπώς ανακυκλώσιμα % = 95% (75 kg αφαιρούνται για το βάρος του χειριστή)

Προαιρετικός εξοπλισμός:   
 κάμερα πίσω       
 χειροκίνητος αγωγός αναρρόφησης 
 κλιματισμός     
 Μεγάλο στόμιο αναρρόφησης       
 κάθισμα με πνευματική ανάρτηση         
 Δείκτες πορείας με LeD         
 κεντρική Λίπανση        
 Μαχαίρι εκχιονισμού        
 Βούρτσα εκχιονισμού        
 Οπίσθια αλατιέρα      
 εξάρτημα Οδικού καθαρισμού       

ΕΓΓΥΗΣΗ
Για πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο 
Green Machines. 
www.greenmachines.com

υΔραυΛικα      
Τύπος λαδιού   

χωρητικότητα δοχείου λαδιού  
Φτερωτή αναρρόφησης – μεγ. στροφές   
Βούρτσα σάρωσης – μεγ. στροφές   
Μεγ. Πίεση Μετάδοσης
     
φΤΕρωΤη αΝαρρΟφησησ    
Μέγιστη Παροχή    
Μέγιστη Πίεση 
  
φρΕΝα        
Οπίσθια Φρένα   

εμπρόσθια Φρένα   

ΕΛασΤικα      
Μέγεθος   
Μεγ. Φορτίο   
Πίεση   
Φορτίο στην επιφάνεια 
επαφής     

συσΤηΜα ΝΕρΟυ     
Ποσότητα Συνολικά   
Μέγιστη Πίεση   
Παροχή νέφωσης      
 
πΛυσΤικΟ υψηΛησ πιΕσησ (ΜΕ ΜαΝικα)   
Παροχή νερού   
Μέγιστη Πίεση      
 
πΛυσΤικΟ ΔρΟΜΟυ      
Μέγιστη Παροχή νερού   
Μέγιστη Πίεση

Green Machines Σειρά 636 Τεχνικά χάράκΤηριΣΤικά

15w40 aPi ce/sG – acea 2
  (european) ή υψηλότερο 
  35 lit 
  2800 rpm 
  105 rpm 
  275 bar (4043 psi)

  7200 m3/h (2 m3/sec) 
  48 mbar 

  Knott 230x50 hydro servo   
  ρυθμιζόμενα χειροκίνητα
  Knott 200x30 hydro simplex  
  ρυθμιζόμενα χειροκίνητα 

155/70 r12c – 8 Λινά – Τροχοί πλάτους 4.5 ιντσών 
750 kg   
6.5  bar (94 psi)  
3.5 kg/cm2 (για Μέγιστο Μικτό Βάρος)

195   lit  
8     bar   
15 lit/hr

13 lit/min
90 bar (1323 psi)

17 lit/min  
100 bar (1470 psi)    


