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Technische fiche

MLA 4-50 H
Knikladers



Capaciteit Metrisch

Static tipping load with bucket (straight) 1839 kg

Static tipping load with bucket (full turn) 1205 kg

Static tipping load with forks (straight) 1480 kg

Static tipping load with forks (full turn) 971 kg

h35 - Max. height of bucket pivot point 3.01 m

h3 - Max. lifting height (below forks) 2.77 m

Lostrekkracht aan de bak 2412 daN

Gewicht en afmetingen

Unladen weight (with forks) with 2-post canopy 2740 kg

Unladen weight (with forks) with 4-post canopy 2790 kg

m4 - Bodemvrijheid 0.25 m

l2 - Overall length to carriage (with hitch) 3.55 m

y - Wielbasis 1.62 m

b21 - Overall width of 2 posts canopy 1.01 m

b22 - Overall width of 4 posts canopy 1.02 m

b1 - Overall width (over tyres) 1.33 m

h36 - Overall height with FOPS removed and ROPS folded 1.84 m

h37 - Overall heigth with 2 posts canopy 2.54 m

h38 - Overall heigth with 4 posts canopy 2.32 m

h17 - Overall heigth with cab 2.32 m

a4 - Graafhoek 45 °

a5 - Storthoek 53 °

Wa1 - Draaistraal (buitenkant wielen) 2.64 m

Articulation angle 45 °

Standaardbanden Mitas - 15.0x55-17 TR-07

Motor

Merk Yanmar

Antivervuilingsnormen Stage 3A

Model 4TNV88

Aantal cilinders / Cilinderinhoud 4 - 2200 cm³

Vermogen 47 ch / 35 kW

Max. koppel 137.40 Nm op 1680 rpm

Transmissie

Type Hydrostatisch

Number of Gears (Forward) with standard speed 2

Number of Gears (Reverse) with standard speed 2

Number of Gears (Forward) with max. speed 2

Number of Gears (Reverse) with max. speed 2

Max. travel speed 20 km/h

Differentieelblokkering Beperkt slipdifferentieel op de voor- en
achteras

Handrem Handrem

Hydraulische

Pomptype Tandwielpomp

Hydraulisch debiet - Druk 57 l/min - 207 bar

Drive hydraulic system pressure 410 bar

Reservoirs

Hydraulische olie 42 l

Brandstof 68 l

Lawaai & trillingen

Trillingen op het geheel handen/armen 2.5 m/s²

Diversen

Veiligheid Cabine ROPS - FOPS Level 1



Opties / afwerkingen
S: Serie / O: Optie/ - : Niet beschikbaar

Essential Classic Premium Elite

Algemeen

Air prefilter S - - -

Hand throttle S - - -

Comfort

Mechanical seat S - - -

Air suspension seat O - - -

Canopy S - - -

Adjustable steering column S - - -

Hydraulische

Hydraulische vergrendeling hulpstuk O - - -

Easy Connect System (ECS) S - - -

Continue stroomhydrauliek S - - -

Attachment hydraulic line S - - -

Elektriciteit / Veiligheid

Complete wegverlichting O - - -

Zwaailicht O - - -

Luzes de trabalho dianteiras e traseira (x4: 2 dianteiras + 2 traseiras) S - - -
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Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure
kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te
wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de
producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo’s, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden
gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto’s en schema’s in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.
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