MEMÓRIA DESCRITIVA
CILINDRO DE DOIS ROLOS JCB CT260-120

Fotografia meramente ilustrativa

MOTOR
Motor diesel, 3 cilindros em linha, arrefecido por água, filtro de ar de 2 elementos.
Marca e modelo

Kubota D1703
3

Cilindrada

cm

Potência@2200 rpm

Kw/hp

Reservatório de combustível

Lt

1647
18.2/24.4
46

Novo reservatório de combustível em plástico. Reduz a condensação de água resultante do arrefecimento
noturno, evita os problemas de corrosão e protege a bomba injetora.
PESOS
Peso em operação (CECE)

Kg

2560

Peso nominal

Kg

2420

Distribuição do peso por eixo

%

50/50
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VIBRAÇÃO
Vibração produzida através de excitador circular de veio único
com acionamento direto.
Vibração simultânea nos dois rolos ou isolada em apenas um
deles, rolo dianteiro ou rolo traseiro.
Sistema “AVC” de controlo automático para evitar o arranque da vibração com a máquina parada, permitindo
que se inicie apenas em movimento.
Carga estática operacional (frente|traseira)

kg/cm

Frequência de vibração

Hz

Amplitude Nominal

10.5

10.9

50

66

mm

Força centrífuga (em cada rolo)

kN

0.51
23.6

41.1

DESLOCAÇÃO/DIREÇÃO
Transmissão hidrostática nos dois rolos. Velocidade infinitamente variável em ambos os sentidos
Velocidade de deslocação

Km/h

0...10

Pendente máxima admissível
(dependendo das condições do solo)

º (%)

Com vibração: 17 (30)

º (%)

Sem vibração: 22 (40)

Travão de serviço controlado pelo comando de deslocação
Travão de estacionamento acionado por molas, com desengate hidráulico

Direção por articulação central do chassis, servo-assistida, com oscilação ± 8º.
Lubrificação permanente, sem manutenção, sem preocupações.
Deslocamento lateral manual do rolo de 60mm (offset), ângulo de
articulação/direção ±33º, raio interno de viragem 2375mm.
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CHASSIS/POSTO DE OPERAÇÃO
Novo chassis com configuração tipo “ampulheta”. Maior visibilidade sobre os rolos
Chassis articulado de conceção robusta, autoportante, constituído pelo chassis dianteiro e pelo chassis
traseiro, ligados pela articulação central.
Degraus de acesso em ambos os lados. Melhor acesso ao posto de operação.

Fotografia meramente ilustrativa

Novo posto de operação confortável, com mais espaço para as pernas. Assento de suspensão com regulação
do peso do operador, posição e inclinação. Montado sobre o chassis com apoios anti-vibração para maior
conforto do operador.

Novo painel de instrumentos que
inclui cobertura antivandalismo para
maior proteção

Tubos hidráulicos protegidos pelo
suporte dos rolos, menos sujeitos a
danos
Estrutura de proteção ROPS
rebatível para facilitar o
transporte
Fotografias meramente ilustrativas
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Ligações elétricas tipo IP67/69. O posto de
operação pode ser lavado com jato de água, tal
como o resto da máquina.

Capot do motor com uma abertura de 60º,
oferecendo um excelente acesso para manutenção.

SISTEMA DE REGA

Sistema sob pressão, composto por um reservatório para
água com capacidade de 197L
Três níveis de filtragem: Filtro de rede na aspiração do
depósito, filtro montado a montante da bomba e filtro de rede
nos aspersores.
Controlo mais simples com 3 modos de operação:
Sistema
Sistema
Modo
Caudal
ligado
desligado
1
Baixo
5 segundos
10 segundos
2
Médio
8 segundos
8 segundos
3
Alto
Permanente
---Tubos dos pulverizadores em inox com 4 aspersores cada (substituíveis)
montados virados para cima para prevenir entupimentos.

4 raspadores, dois por cada rolo, rebatíveis (evita o desgaste
quando não é necessária a sua utilização) e com ajuste
automático por mola (sem necessidade de afinação manual para
compensar o desgaste).
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DIMENSÕES

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K

Distância entre eixos
Largura total
Diâmetro dos rolos
Altura de transporte
Altura de deslocação
Distância livre ao solo
Altura máxima do lancil
Comprimento total
Espessura da chapa dos rolos
Largura de trabalho

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

1790
1295
700
1755
2510
270
560
2490
12
1200

SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO REMOTA JCB LIVELINK (GPS)

É o sistema de monitorização remota da máquina que permite obter
através do computador as seguintes informações da máquina:
Localização atual e histórico de localizações
Controlo de horas de trabalho: Diário, total e horas até à próxima revisão
Relatórios de desempenho e receber mensagens de alerta através de e-mail
Gratuito durante 5 anos.
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