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ELITE SK 5.0 pentru Mercedes-Benz Sprinter
Date tehnice
Şasiu
Tip
Ampatament
Dimensiuni
Vehicul
Caroserie
Suprafaţă de încărcare
Treaptă / banc de lucru
Compartimente de depozitare
Primul compartiment
Al doilea compartiment
Compartiment orizontal
Compartiment spate stânga
Sarcină utilă
Macara de încărcare model 3203i
Capacitate maximă de sarcină
Rază maximă de acţiune
Rotaţie
Rază de lucru recomandată
Braţe macara
Sistem de comandă
Compresor
Motor
Presiune
Debit de aspiraţie
Capacitate de umplere
Agregat de sudură
Motor
Element de sudură curent continuu
Proiector / lampă de lucru
Sursă de iluminat
Mod de funcţionare
Telecomandă radio

Sprinter 515 CDI
3665 mm
Lungime 6,40 m
Lungime 3,36 m
Lungime 3,35 m
Lăţime 1,90 m

Lăţime 2,12 m
Lăţime 2,12 m
Lăţime 1,23 m
Adâncime 0,45 m

Înălţime 2,30 m
Înălţime 1,12 m
Înălţime 0,53 m

Înălţime 1,12 m
Înălţime 1,12 m
Înălţime 0,53 m
Înălţime 1,12 m
1450 kg

Lăţime 0,74 m
Lăţime 0,74 m
Lăţime 1,13 m
Lăţime 0,71 m

Adâncime 0,36 m
Adâncime 0,36 m
Adâncime 0,36 m
Adâncime 0,36 m

1810 kg
4,50 m
360°
322°
1 hidraulic, 1 manual
Telecomandă radio
Motor pe benzină
15 bari
500 l/min
400 l/min
Motor Diesel, 4 timpi, răcire cu aer
Reglare fără trepte, 20-210 A
Bec halogen H1, 55 Watt
Două motoreductoare
100 m rază de acţiune

Vehiculele ilustrate aici sunt parţial dotate cu echipamente suplimentare disponibile contra cost. Parametrii de greutate sunt conform Directivei 97/27/CE. Greutăţile indicate se
raportează la produsele de serie, fără echipamente opţionale/accesorii speciale destinate Sprinter 515, conform ofertei standard. Toate valorile pot varia cu +/- 5% în baza
toleranţelor de fabricaţie.

