
MLB 625 T



bezkonkurenční dosah …



Díky teleskopickému výložníku dosáhnete více jak 5m do výšky a 3m před stroj
Tyto hodnoty zajišťují bezkonkurenční dosah v kategorii rypadlonakladačů 

  Dosah přes výkop      Manipulace s paletami                             Nakládka aut 

 Nakládka přes překážku

Další možnosti ...

 Údržba hrází 

         



 Blesková výměna adaptérů …

 Kartáč                                       Lžíce                Lžíce s přidržovačem      Drapák na seno         Míchačka betonu 



Manihoe je osazeno rychloupínacím systémem Manitou, stejným jaký používá více než 100000 vyrobených
 strojů této značky. Paletizační vidle, lžíce, drapáky a mnoho dalších 

 adaptérů může být vyměněno během pár okamžiků a rozšířit tak možnosti nasazení stroje.
 

 Výborný výhled z kabiny - vpřed i vzad

       sundání lžíce                            nasazení paletizačních vidlí

5 sekund       25 sekund 45 sekund

            zajištění



 Rychlost, síla, odolnost…



      MANIHOE je konstruováno jako plnohodnotný zemní stroj, zvládající i takové činnosti
jako manipulaci s kameny nebo skrývku zeminy.

 Motor, převodovka, nápravy - vše je uzpůsobeno k dosažení maximální tažné síly 8200 daN.

Rozvor náprav 2770 mm zajišťuje mimořádnou
podélnou stabilitu a stabilitu při vysokých rychlostech

 
   
  

 typ podkopu ...............................standard ......prodloužený

Max. hloubka kopání (m) ..................4.98 .............6.15
Max. dosah
od zadní nápravy (m)..........................7.19 .............8.27
od pivotu (m)          .........................5.90 .............6.95
Dosah v max. výšce
od pivotu (m)          .........................2.50 .............3.60
Max. pracovní výška (m) ...................5.79 .............6.42
Nakládací výška (m)  ........................3.80 .............4.43
Úhel otočení podkopu (°) ................160/204.......160/204
Nosnost  (kg)          .........................2100.............1440
Vylamovací síla na lžíci (daN)     ...........6400.............6400
Vylamovací síla na násadě (daN)..........4620..............3200
Stranový posun       ....................+/- 620 .........+/- 620

Doporučené šířky lopat:
Šířky ...................od 300 do 1500 mm



Maximální pohodlí a ergonomie

Dlouhé servisní intervaly - 
minimální prostoje

Komfort souvisí s produktivitou,
proto nabízí MANIHOE zvláště
prostornou a ergonomickou kabinu.
Všechna okna mohou být  z důvodů   
optimální ventilace otevřena.

Bezproblémový přístup k motoru
a všem servisním místům, 
výběr kvalitních komponentů
renomovaných výrobců,
to vše zajišťuje bezproblémový
provoz a nízké náklady na provoz
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Nosnost...........................................2500 kg

Výškový dosah ..................................5.22 m

Motor
Model........................Perkins Turbo 1104C44 T
Výkon .....................................(ISO TR14396)
........................  100 k/74.5 kW à 2200 ot/mn
Točivý moment: .............412 Nm à 1400 ot/mn
Chlazení.................................................voda

Převodové ústrojí
Typ .................................. momentový měnič
Převodové stupně vpřed/vzad     ................4/4
Spojka..............................Elektro-hydraulická
Pojezdová rychlost.............................35 km/h
Samosvorný diferenciál na obou nápravách

Brzdy
Typ ....... vícediskové v olejové lázni

Pneumatiky
Typ. ...........................................440/70 R 24

Hydraulika
Počet čerpadel ............................................2
Typ .................................................. zubové
Průtok.............................................184 l/mn
Tlak ................................................ 270 Bar 
 

Pohotovostní hmotnost 
Hmotnost s vidlemi ............................8860 kg

Objemy kapalin
Chlazení..................................................21 l.
Motorový olej ..........................................8.5 l.
Nafta..................................................138.5 l.
Hydraulický olej .....................................134 l.
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A 1200
B 2770
C 1416
C1 1350
D 5753
E 6953
F 1920
F1 1920
G 475
G1 430
G2 445
I 1567
K 1040
K1 2450
L 40
N 2105 a  2145
O 125
P2 42°
P3 21°
T 4224
U1 2915
U2 3965
V 5300
V2 4111
V3 4875
V4 5100
W 2493
W1 2372
Y 10°
Z 151°

mm



Profesionální 
servisní zázemí 
ve více jak 
100 zemích
 

Manitou, 
svŊtovĨ leader
v ter®nn² manipulaci 
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