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Specificatieblad

MRT 3255 PRIVILEGE PLUS

Roterende verreikers



Capaciteit Metrisch Imperiaal

Max. capaciteit 5500 kg 12125 lbs

Max. hefhoogte 31.60 m 103 ft 7 in

Max. bereik 27.20 m 89 ft 2 in

Afmetingen

l2 - Lengte tot de hiel van de vork 8.50 m 27 ft 10 in

l1 - Totale lengte 9.70 m 31 ft 10 in

b1 - Totale breedte machine 2.50 m 8 ft 2 in

b7 - Totale breedte uitgeschoven stabilisatoren 7.10 m 23 ft 2 in

h17 - Totale hoogte 3.20 m 10 ft 5 in

Wa3 - Draaistraal buitenkant chassis 5.56 m 18 ft 4 in

m4 - Bodemvrijheid machine 0.42 m 1 ft 4 in

a4 - Graafhoek 12 ° 12 °

a5 - Storthoek 105 ° 105 °

Standaardbanden Lucht Lucht

Gewicht 23986 kg 52880 lbs

Stabilisatoren

Type Telescopisch Triplex Telescopisch Triplex

Commando’s Individueel of gelijktijdig Individueel of gelijktijdig

Motor

Merk Mercedes Mercedes

Milieunormen OM 934 LA.E4-1 OM 934 LA.E4-1

Vermogen 231 ch / 170 kW 231 hp / 170 kW

Max. koppel 900 Nm op 1600 rpm 664 ft.lbs op 1600 rpm

Aantal cilinders / Cilinderinhoud 4 - 5130 cm³ 4 - 3.11 in³

Injectie Direct Direct

Afkoeling Water Water

Transmissie

Type CVT CVT

Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke
reglementering) 40 km/h 24.80 mph

Trekkracht 10500 daN 23604 lbf

Handrem Automatische negatieve
parkeerrem

Automatische negatieve
parkeerrem

Bedrijfsrem Multischijven in oliebad op voor-
en achteras

Multischijven in oliebad op voor-
en achteras

Hydraulische

Pomptype Variabel debiet Variabel debiet

Hydraulisch debiet 210 l/min 55 gpm

Druk 350 bar 5076 psi

Reservoirs

Hydraulische olie 297 l 78 US gal.

Brandstof 361 l 95 US gal.

Dieseluitlaatvloeistof (DEF) van het type AdBlue 54 l 14 US gal.

Lawaai & trillingen

Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA) 80 dB(A) 80 dB(A)

Lawaai in de omgeving (Lwa) 106 dB(A) 106 dB(A)

Trillingen op het geheel handen/armen <2.50 m/s² <8.2 ft/s²
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Andere gegevens Metrisch Imperiaal

l12 - Totale lengte aan de stabilisators 6.49 m 21 ft 4 in

b7 - Totale breedte uitgeschoven stabilisatoren 7.10 m 23 ft 2 in

b4 - Totale breedte cabine 0.99 m 3 ft 4 in

l14 - Lengte chassis 6.57 m 21 ft 8 in

y - Wielbasis 3.75 m 12 ft 4 in

a9 - Hellingcorrector 8 ° 8 °

Frame Levelling Longitudinal +/- 3 ° 3 °

a4 - Graafhoek 12 ° 12 °

a5 - Storthoek 105 ° 105 °

a7 - Verplaatsing tegengewicht (bovenwagen 90°) 3.80 m 12 ft 7 in

b10 - Spoorbreedte (midden wielen) vooraan 2.06 m 6 ft 11 in

Wa1 - Buitenste draaicirkel (met vorken) 5.56 m 18 ft 4 in

b15- Rayon de braquage intérieur 1.90 m 6 ft 4 in
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Rotation on lowered stabilisers with forks - CoG 600 mm Rotation on lowered stabilisers with winch 5000 kg

Rotation on lowered stabilisers with winch 7000 kg Rotation on lowered stabilisers with 365/1000 kg platform



Rotation on lowered stabilisers with 3D positive / negative Rotation on lowered stabilisers with 1500 kg jib
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