
 

 

KNÆKSTYRET BCS INVICTUS K600 

  A B C D    

HJUL Bredde 
 mm. 

Højde 
 mm 

Vidde 
 mm 

Ydre mål 
mm 

Styre radius 

mm 

 

8.25-16 med justerbar fælg 212 848 827-1107 1039-1312 2450  

250/80-18 med justerbar fælg 240 879 865-1107 1105-1347 2500  

280/70-18 med justerbar fælg 282 849 931-1119 1213-1401 2530  

320/65-18 med justerbar fælg 319 873 931-1119 1250-1438 2650  

31x15.50-15 XTC med fast fælg 368 800 1003 1371 2700  

31x13.50-15 græs mønster 351 782 1037 1388 2700  

Graf af de forskellige hastigheder km/t—motor 

fart 2800 rpm. 



 

 

MOTOR Kubota motor 4-cylindret diesel motor, V2203 M-DI, 4 cylindre 

Displacement cm3 2197 

Aspiration Naturligt aspireret 

Emission Tier 3 

Afbalancering motor  Med mod roterende afbalancerende vægte 

Kraft KW/HP 35,2/48 

Nominal fart (RPM) 2800 

 

Maximum torque (Nm/rpm) 144,6/1700 

Køling Vand 

Tank kapacitet (liter) 45 

Transmission Synkroniseret gearkasse 24 hastigheder (12 fremad og 12 bak) med synkronise-

Hoved kobling Multi pladet i oliebad 

Differentiale Front og bag med samtidig diferentiale lås og elektro hydraulisk kontrol 

Aksler Front og bag med epicyclic reduktion enheder 

Drev  4 hjulstræk permanent 

Kraft overføring Bag, uafhængig pto, 540/750 rpm.  Jævn gearafhængig pto 

PTO kobling Multi pladet i oliebad 

Tilkobling Eletro hydraulisk 

Hydraulik system Dobbelt kredsløb med uafhængige pumper 

Flow rate til liften og olieudtag (l/minut) 22,1 (mulighed for overstørrelse pumpe 33,1 l) 

Flow rate til hydraulik pumpe som kontrolle-

re hydroguiden og det elektro hydrauliske ?? 

(l/min) 

16,8 (mulighed for overstørrelse  pumpe 22,1 l og oliekøler) 

Maksimum hydraulik tryk (bar) 180 

Olieudtag Mekanisk kontrol til maks. 8 hydraulik udtag 

Bag (standard) 1 dobbelt virkende  

Bag (ekstra udstyr) 2 stk ekstra dobbelt virkende hydraulik ventiler 

Joystik (Ekstra udstyr) Elektronisk kontrol af olieudtag der består af: en enkeltvirkende med justerbar 

flow, fri retur og 3 dobbeltvirkende/ overstørrrelse olipumpe og pto køler 



 

 

Elektriske system  

Batteri (Ah) 70 

Generator (A) 70 

Bag lift  Standard: Med to liftarme ekstra udstyr 

Tre punkts ophæng Standard: standard kat. 1—ekstra udstyr: hurtig kobling kat. 1, L formede liftarme 

Lift arme justerbar i længde og  juster bar i vidde 

Tre punkts tie bar Med manuel justering 

Liftens kapacitet ved enden af armene kg 1510 

Fører enhed Med hævet platform på støjdæmpende gummi ophæng  

Kører platform Roterende platform og tvilling pedaler 

Sæde Standard eller som ekstra udstyr luft affjedret sæde 

Bremser Flerpladet olie, virker på den bagerste transmission, med mekanisk kontrol 

Hånd bremse Virker på service bremserne 

Styring Hydraulisk styring vha to stempler, virkende på det centrale knæk. Flovafviger  

Sikkerhed  

Sikkerhedsbøjle Front, godkendt 

Kabine (ekstraudstyr) Sikkerheds godkendt, monteret på støjdæmpende gummi ophæng varme og venti-

Digital konsol Med Chrono-tacho-gyrometer, vand temperatur, advarsels lys og akustisk alarm  

Omdrejningstæller og hastighed på pto 

Dæk  

Standard 8.25-16 

Trækkrog Standard: Bag Cuna og front; ekstra udstyr bag roterende eller bag justerbar i høj-

den (slider type) tow hooks 

Vægt med sikkerhedsbøjle kg 1560 

Vægt med kabine kg 1720 

Ekstra udstyr Advarselsblink, front vægt og vægte for hjul. 


