B30 MP

B50 MP

B70 MP

D³ugoæ bez wide³ [l₂]

3.025 mm

3.400 mm

3.650 mm

Rozstaw osi [y]

1.875 mm

2.050 mm

2.250 mm

Odleg³oæ czo³a wide³ od osi kó³ [x]

650 mm

700 mm

750 mm

Szerokoæ ca³kowita[b₁]

1.475 mm

1.950 mm

2.250 mm

Przewit ca³kowity [m₂]

250 mm

300 mm

300 mm

Wysokoæ daszka ochronnego [h₆]

2.100 mm

2.450 mm

2.450 mm

Promieñ skrêtu [wₐ]

2.590 mm

2.950 mm

3.450 mm

Podstawowe wymiary

Podstawowe parametry

Udwig / rodek ciê¿koci
Napêd

Model silnika / Moc silnika
Model przek³adni / Typ
Uk³ad kierowniczy

Blok zaworów / Typ
Hamulec zasadniczy

Hamulec postojowy
Maksymalna prêdkoæ
Zdolnoæ pokonywania wzniesieñ
Waga ca³kowita

B30 MP

B50 MP

3 tony/ 500 mm

5 ton / 600 mm

2x4 / 4x4

2x4 / 4x4

PERKINS 404D22 / 51 HP

PERKINS 1204D44T / 84 HP

Linde / Hydrostatyczny
Hydrostatyczny

Linde / Hydrostatyczny
Hydrostatyczny

4 x zawory proporcjonalne
Hamulce mokre
na przedniej osi

4 x zawory proporcjonalne

B70 MP
7 ton / 600 mm
2x4 / 4x4

PERKINS 1204D44T / 100 HP
Linde / Hydrostatyczny
Hydrostatyczny

4 x zawory proporcjonalne

Hamulce mokre
na przedniej osi

Hamulce mokre
na przedniej osi

Hydrauliczny, automatyczny
na przedniej osi

Hydrauliczny, automatyczny
na przedniej osi

Hydrauliczny, automatyczny
na przedniej osi

24 km/h

24 km/h

2X4 30% / 4x4 35%
4.950 Kg

2X4 30% / 4x4 35%
8.250 Kg

WIELOZADANIOWY TERENOWY
WÓZEK WID£OWY

24 km/h
2X4 30% / 4x4 35%
10.450 Kg

Wszelkie informacje i dane techniczne zawarte w ulotce maj¹ charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian, które wynikaj¹ z
podnoszenia jakoci produktów oraz rozwoju technologicznego.
DYSTRYBUTOR W POLSCE:
LTE MATERIAL HANDLING Sp. z o.o.
UL. MODLIÑSKA 4a
05870 B£ONIE
tel. +48 600 732 732
WWW.LTE.COM.PL
email: LTE@LTE.com.pl

MODELE: B30, B50 i B70

BOMAQ

SERIA MP

Jedyny na rynku wielozadaniowy
terenowy wózek wid³owy: perfekcyjne
po³¹czenie najwy¿szej jakoci
podzespo³ów przeznaczonych do pracy
w terenie z niezawodnym
dowiadczeniem konstruktorów.

Najwy¿szej jakoci komponenty top
producentów:
ZF, Perkins, Parker, Linde, Poclain, Grammer.
Wszystkie harmonijnie wspó³pracuj¹ zapewniaj¹c
operatorowi najlepsze rezultaty podczas
wykonywania ka¿dego zadania.

Napêd na 2 lub 4 ko³a?
Masz ma³o miejsca i wózek musi mieæ
ma³y promieñ skrêtu? Wszystkie nasze
wózki maj¹ ten sam promieñ skrêtu
niezale¿nie od tego czy s¹ to wózki z
napêdem na 2 ko³a czy na 4 ko³a.

Zastosowalimy najlepsze rozwi¹zania
sterowania funkcjami hydraulicznymi
Zapewniaj¹ to dwa niezawodne
czterozaworowe joysticki. Steruj¹ hydraulicznie
ka¿d¹ sekcj¹ bloku zaworów.

Najlepszy zespó³ napêdowy ma tylko
jedno imiê: Lindrive. Ten doskona³y
napêd hydrostatyczny firmy Linde
zapewnia precyzyjn¹ kontrolê, ³agodne
ruszanie z miejsca, niski ha³as i
d³ugoletni¹, bezawaryjn¹ pracê.

Wykorzystujemy najlepsze
rozwi¹zania hydrauliczne:

Przegl¹d i konserwacja s¹ tak samo wa¿ne, jak
wietna konstrukcja i podzespo³y. £atwy dostêp
do wszystkich czêci pozwala na przegl¹d i
szybk¹ wymianê zu¿ytych czêci. W wózkach
BOMAQ masz ³atwy dostêp do wszystkich
filtrów.

1. Identyczny promieñ skrêtu w wózkach z napêdem na 2 i 4 ko³a
2. Du¿y i jednolity przewit
3. Najwy¿szej jakoci komponenty
4. Doskona³e wyposa¿enie
5.Najwy¿szej jakoci system filtruj¹cy (filtr powietrza z separatorem cyklonowym)
6. Przek³adnia hydrostatyczna firmy Linde
7. Uk³ad hamulcowy typu mokrego
8. Izolowana i amortyzowana kabina
Elektronika w wózku jest ograniczona do
9. Hydrauliczne zawieszenie zespo³u napêdowego
kontroli niektórych systemów w wózku
10. Wysokowydajny t³umik redukuj¹cy ha³as
takich jak czujnik zabrudzenia filtrów, czujnik
temperatury i wiele innych czujników
11. Regulowana kolumna kierownicy z zespo³em wskaników
s³u¿¹cych do kontroli prawid³owego
12. Dwa joysticki czterozaworowe
dzia³ania wózka.
13. Przyciski zmiany kierunku jazdy w joysticku
14. Izolowana i ogrzewana kabina przystosowana do pracy w bardzo zimnych obszarach
15. wiat³a drogowe i wiat³a robocze w standardowym wyposa¿eniu
16. Pó³kabina w standardowym wyposa¿eniu
17. Brak elementów plastikowych w konstrukcji wózka
18. Uk³ady elektroniczne ograniczone do minimum
19. Dostêpne trzy rodzaje kó³
20. Kompaktowa konstrukcja
21. Analogowy wskanik temperatury oleju hydraulicznego i silnikowego
22. £atwy dostêp do wszystkich filtrów
Bezpieczeñstwo: wysoka wytrzyma³oæ
23. Fotel Grammer z wielofunkcyjn¹ regulacj¹
ramy i kabiny, homologacja FOPS/ROBS,
24. Przednia o firmy ZF z funkcj¹ ograniczonego polizgu
niski rodek ciê¿koci, Naszym celem jest
zapewnienie bezpieczeñstwa w pracy.
25. Silnik Perkinsa najnowszej generacji TIER IV

Wszystkie nasze produkty konstruowane s¹ zgodnie z
Dyrektyw¹ Maszynow¹ 2006/42/WE, Dyrektyw¹
Spalinow¹ 97/68/WE, Dyrektyw¹ Kompatybilnoci
Elektromagnetycznej 2004/108/WE, Dyrektyw¹ dot.
Emisji Ha³asu 2000/14/WE, Dyrektywa: Wózki
jezdniowe, bezpieczeñstwo PNEN 1726 i ANSI B56.6

