WILLE

Komunālā mašīna pilsētas teritorijas vides apsaimniekošanai un uzturēšanai

WILLE ir ļoti spēcīga un manevrēt spējīga mašīna, ar plaša
pielietojuma iespējām. Tā paredzēta darbam visos četros
gadalaikos, bet it īpaši ziemā, kad teritorijas uzkopšana un
apsaimniekošana ir īpaši svarīga.
Kopumā ir pieejami četri darba modeļi, kuru darba svars variē
no 2,0 līdz 5,8 tonnām. Salīdzinot ar citiem riteņiekrāvējiem šajā
pašā svara kategorijā, WILLE motors nodrošina par aptuveni
60% lielāku jaudu, kas tiek izmantota darbinot dažādus
hidrauliskos darba piederumus un aprīkojumu. Atkarībā no
modeļa veida, mašīnas pārvietošanās ātrumus sasniedz
36 līdz 50 km/stundā.
Galvenā WILLE komunālo mašīnu priekšrocība ir to plašais
un daudzveidīgais pieejamo darba piederumu un aprīkojuma
klāsts. Rīki ir viegli maināmi un to savstarpējā saderība ir izcila,
kas veicina efektīvu un drošu darbu visa gada garumā.

PRIEKŠROCĪBAS:
Plašas pielietojuma
iespējas
Daudzveidīgs
aprīkojuma klāsts
Īpaši jaudīgs
motors
Piemērota darbam
jebkuros apstākļos

Wille Optim darba aprīkojums

Citi darba aprīkojumi

Izvēloties kādu no Wille Optim speciāli
konstruētajiem un ražotajiem aprīkojumiem,
vai tos kombinējot, tiek iegūta universāla
komunālā mašīna teritorijas uzkopšanai
un apsaimniekošanai visiem četriem
gada laikiem.

Ja nepieciešams kāds speciāls darba rīks vai
aprīkojums, kas nav pieejams Wille Optim
klāstā, ir iespējams izmantot arī citu ražotāju
WILLE modeļiem pielāgotu darba aprīkojumu.
Tādejādi, WILLE izmantošana tiek padarīta
vēl daudzpusīgāka.

Wille Optim
aprīkojumi

Citi
aprīkojumi

Paceļama darba platforma 9m
Hidrauliska platforma / kravas kaste
Lapu savākšanas kauss
Lapu savākšanas iekārta (ar uzkrāšanas bunkuru)
Slaucīšanas un savākšanas iekārta
Augstspiediena mazgāšanas iekārta
Slaucīšanas birste
Ūdens smidzināšanas iekārta
Ledus, sniega tīrīšanas lāpstas
Mehāniska aizmugurējā lāpsta
Hidrauliska aizmugurējā lāpsta
Smilts kaisīšanas iekārta
Sāls, presasalšanas šķidrumu izsmidzināšanas iekārta
Multifunkcionāls kauss
Sniega kauss
Standarta kauss
Augstās izbēršanas kauss

Nogāžu, ceļu apmaļu pļaušanas iekārta
Pļaušanas iekāera
Mulčeri un koksnes šķeldotāji
Vibroblietes
Sniega pūtēji

36 kW/ 48 hp

Kohler KDI
2504 TCR
55 kW/ 75 hp

Kohler KDI
3404 TCR-SCR
100 kW/ 134 hp

12 / 13 kN

7.4 / 17.7 kN

11.6 / 24.7 kN

30.2 / 41 kN

705 mm

2735 mm

2800 mm

3380 mm

90 l/min

90 l/min

132 l/min

200 l/min

235/75 - 15
31x10.5 - 15
31x15.5 - 15
1200 / 1300 mm
3255 mm
1990 mm

31x11.5 - 15

305/70 R16
380/60 R15

420/65 R24
350/80 R20

1420 mm
3824 mm
2080 mm

1655 mm
4270 mm
2175 mm

1750mm
5115 mm
2340 mm

3000 mm

3290 mm

3750 mm

4340 mm

1900 kg
0 - 36 km/h

2630 kg
0 - 36 km/h

3420 kg
0 - 40 km/h

5920 kg
0 - 50 km/h

Dzinējs

CAT C2.2

CAT C2.2

Jauda
Pacelšanas spēks
apakšējā/augšējā pozīcijā
Pacelšanas augstums
Maksimālā hidraulikas
plūsma

36 kW/ 48 hp

Riepas
Platums
Garums
Augstums
Ārējais griešanās
radiuss
Svars
Braukšanas ātrums

