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| Siirrettävät ilmakompressorit

Vankan luotettavuuden perinne jatkuu
25/330 Doosan Portable Power -kompressorit jatkavat omassa luokassaan. Niissä on helppohuoltoiset jäähdyttimet, jotka
takaavat korkean suorituskyvyn vaativissa olosuhteissa, sekä kylmäkotelon suunnittelu, joka pidentää komponenttien käyttöikää
poistamalla pitkät jäähdytysajat. Siirrettävät kompressorimme on valmistettu pitkäaikaiseen käyttöön ja mahdollisimman korkeaa
tuottavuutta varten. Kaikissa tuotteissamme on galvanoidut metallipinnat, jotka suojaavat tehokkaasti ruosteelta ja syöpymiseltä.
Doosan Portable Power -tuotteen hankinta ei tarkoita ainoastaan laitteen ostoa. Investoit Doosan Portable Power -yhtiön ja sen
henkilökunnan vahvuuteen ja asiantuntemukseen. Olemme sitoutuneet auttamaan sinua maksimiarvon toteutuksessa – työ työltä
ja päivä toisensa jälkeen. Hankinnassasi sinua tukevat insinöörit, tehtaan teknikot, kenttäedustajat ja jälleenmyyjäsi. Missä ikinä
näetkin Doosan Portable Power -laitteen, tiedät koko tiimimme vastaavan siitä.

Lisävarusteet
• Jälkijäähdytin vedenerottimella
• Kylmäkäynnistyspaketti, johon sisältyvät moottorilohkon, moottorin
öljypohjan ja akun lämmittimet
• IQ System® -jälkijäähdytin sekä hiukkas- ja saostussuodattimet patentoidulla
lauhteen poistojärjestelmällä puhtaampaa instrumenttilaatuista ilmaa varten
• Moottorin/öljyn automaattinen täyttöjärjestelmä
• Automaattinen käynnistys/pysäytysohjain etäkäynnistyksellä
• Hätäpysäytys
• Versio ilman pyöräalustaa sisältää vaimennustuet kuorma-autoon,
perävaunuun tai kiinteälle tasolle asennukseen
• Alhaisen ympäristölämpötilan järjestelmä, johon sisältyy jälkijäähdyttimen
ulospuhallus, ilmavirtauksen
ohjaus ja suuttimien
lämmittimet käyttöön kaikissa
lämpötiloissa
25/330 valinnaisella korkean
nopeuden tandemakselilla ja
varustettuna valinnaisella IQjärjestelmällä.

Kompressori

25/330

Yleistietoja
Esteetön ilmankulku – m³/min (CFM)

33,1 (1170)

Nimelliskäyttöpaine – bar (psi)

25,1 (365)

Painealue – bar (psi)

9,7 - 25,2 (140–365)

Ilman poistoaukon NPT koko – in (mm)

3 (76,2)

Ilman poistoaukkojen määrä

1 (2, jos AC/IQ)

Kompressorin öljytilavuus – L

208

Moottori
Moottorin valmistaja/malli

Cummins/QSX15

Päästötaso

Stage IV / Tier 4 Final

Sylinterien lkm

6

Iskutilavuus – L

14,9

Nimellisnopeus – rpm

1800

Joutokäyntinopeus – rpm

1200

Teho – kW (hv)

433 (580)

Sähköjännite – V

24

Moottorin öljytilavuus – L

45

Jäähdyttimen jäähdytysnestetilavuus – L 98
Polttoainesäiliön tilavuus – L

835

DEF-säiliön tilavuus – L

59

Mitat (pyöräalustalla)
Vaunu

Tandem

5725/7341

7427

Kokonaisleveys – mm
Kokonaiskorkeus ilman pakoputkea
– mm
Rengaskoko

2290

2290

2596

2527

Kuljetuspaino ilman polttoainetta – kg

8290

8108

Työpaino polttoaineella – kg

8827

8875

Kokonaispituus – mm

5718

5796

Kokonaisleveys – mm

2290

2290

Kokonaiskorkeus – mm

2214

2494

Kuljetuspaino ilman polttoainetta – kg

7863

7665

Työpaino polttoaineella – kg

8399

8432

Kokonaispituus – mm

215/75R17.5H

Mitat (ilman pyöräalustaa)

IQ/AC + 238 kg
Öljytäyttö + 63 kg

Teknisiä tietoja ja muotoilua voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Doosan Portable Power -laitteita esittävät kuvat saattavat esittää muita kuin vakiomalleja.

Vakio-ominaisuuksia
• Digitaalinen värinäyttö
• Nesteiden ympäristöön pääsyn estävä
runko
• Keskuspoistoputket yhden pisteen
nestehuoltoon
• Mikroprosessoriohjattu moottori
diagnostiikalla kompressorin
optimaaliseen suorituskykyyn
• Jäähdyttimien, suodattimien ja
nesteiden helppo huolto
• LED-taustavalaistut mittarit
• Moottoriöljyn 500 tunnin/Ruuvielementin öljyn 1000 tunnin huolto
• Polttoaineen vedenerotin
esisuodatukseen
• Suuret, tehokkaat 1300 CCA akut
• Salpakahvat, joihin voidaan kiinnittää
riippulukko
• Lukittu nostosilmukka sisäisellä vapautusvivulla
• Automaattinen turvapysäytys poistoilman korkeassa lämpötilassa, moottorin
matalalla öljynpaineella, moottorin jäähdytysnesteen korkeassa lämpötilassa
ja alhaisella polttoainetasolla
• 1 vuoden/2000 tunnin takuupaketti
• 2 vuoden/4000 tunnin vakiotakuu ruuvielementille

www.doosanportablepower.eu
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