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() Ф Е V Т А

Булдозер PR 756

Собствено тегло:
• От 36 264 кг.

Мощност на двигателя
• 250 KW/340 к с

Обем на греблото
• 11,8 м3 

Задвижване:

Безстепенно хидростатично задвижване

LIEBHERR

За : От



независимо задвижване на веригите 
Двигател:
Двигател LIEBHERR -  D 946 -  А7. допустими норми за изгорелите газове 
съответващи на 97/68/EG. 2004/26/EG Степен IV, EPA'CARB Tier 4f 
6 цилиндров редови с водно охлаждане 
Номинална мощност по ISO: 9249 250kW/340 к.с.
Номинална мощност по SAE J 1349 250kW/336 к.с 
Номинални обороти 1600 об.мин 
Обем на двигателя 12 л
Директно впръскване Common Rail, електронен контрол 
Кабина на водача:
Еластично окачена
Затворено вентилиране под високо налягане
Накланяща се под ъгъл 40‘ с помощта на ръчна помпа
Интегрирана защита срещу преобръщане ROPS. според ISO 3471
Интегрирана защита от падащи камъни FOpS. според ISO 3449
Седалка на водача -  индивидуално регулируема, с въздушно демпфериране и
настройка според теглото на водача
Дисплей със сензорен контрол
Работна хидравлика:
Хидравлична система -  Load -  Sensing -  управление при необходимост 
Максимален дебит - 256 л/мин 
Максимално работно налягане -  260 bar
Управление -  единичен управляващ лост за всички движения на греблото 
Основни данни на булдозер PR 756

• Основна машина PR 756 Litromc

Базово оборудване:
• Comfort -  седалка за водача

• Вериги D8N едноребордни 711 мм

• Кабина с климатик

• Ходова част -  уплътнена и смазана

• Копиращо терена окачване на спорните ролки

• Сателитна система за пренос на данни LIDAT -  безппатна за една година

• Inch -  спирачен педал

• Подготовка за радио

• Заключващ се резервоар за ad blue

• Комбиниран радиатор за охлаждане

• Реверсивен ход за перката за охлаждане на радиаторите

• Халогенен фар на кабината

• Акустичен сигнал при заден ход



• I ермометър

• Плъзгащ се ляв прозорец

• Въздухочистител. прахоуловитер- автоматичен ■

• Чистачи на вездочките

• Допълнителни фарове на работните цилиндри

• Допълнителен въздушен филтър TOP Air

• Защитен пръстен на лайфтайма на крайното задвижване 

Оборудване отпред:

• Рама на булдозерно U-образно гребло

• U-образно булдозерно гребло с прав нож 4281 х 1700 мм, капацитет 11.8 m 3

• Акустичен сигнал при заден ход 

Документация:

• 1 бр. CD (Инструкция за експлоатация на немски и български език/
Книга за резервни части на немски и английски)

• 1 бр. напечатана инструкция за експлоатация на български език
• 1 бр напечатана инструкция за експлоатация на немски и английски език

Цена за 1 бр. машина DAP България:____________EUR 427 800.--

Всички цени са без ДДС 

Страна на произход : Австрия

Стандартна гаранция : 1 година или 2000 м.ч , което от двете бъде постигнато 
първо.но не повече от 15 месеца след спедицията на машината от завода

С уважение

АЛКИ-Л ЕООД

Красимира Цане


