
 

 
 

Dynapac CT3000
Compactador tamping

Características técnicas

    

 
Massa

   Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) 10.600 kg/11.950 kg

  Peso operacional (incl. Cab e Lâmina) 22.550 kg

   

 
Tração

 

  Velocidades, 
frente /ré (km/h)

1st) 3,7
2nd) 8,6

3rd) 14,6
4th) 20,0

  Transmissão
Power shift Dana 36000, conversor de torque 

integrado, 4 velocidades automáticas, eixos 
Axletech (freios hidráulicos integrados)

  Oscilação vertical ±12°

  Ângulo de direção ±40°

 
Cada cilindro está
 montado sobre 2 
pneus, medida

11.00 x 22 -12 lonas

   

 
Compactação

   Altura das patas 185 mm

  Número de patas por cilindro 60

  Área de contato das patas 200 cm2

 

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Cummins QSB 6.7, Tier 3 or 4F

  Tipo Turbo diesel, refrigerado a água

  Potência nominal, SAE J1995 194 kW (260 hp ) @ 2.200 rpm

  Tanque de combustível 400 litros

  Tanque hidráulico 230 litros

  Sistema elétrico 24V

   

 
Sistema hidráulico

   Freio de serviço Hidráulico no diferencial

  Freio de emergência/Estacionamento Disco
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Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br

As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.
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Compactador tamping
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Equipamentos standard

 
  ■ Alarme de ré
  ■ Interruptor de bateria
  ■ Cabine assimétrica, com ROPS
  ■ Freio a disco para estacionamento
  ■ Documentação, um conjunto
  ■ Cilindro com patas padrão (área de contato 200cm², altiura 185mm)
  ■ Botão parada de emergência
  ■ Indicador de temperatura do motor
  ■ Indicador de nível de combustível
  ■ Buzina
  ■ Horímetro no painel
  ■ Temp. óleo hidráulico da transmissão no painel
  ■ Checkpoint hidráulicos
  ■ Freios de serviços hidráulico
  ■ Sistema interlock
  ■ Chave geral
  ■ Pontos de içamento
  ■ Luzes de trabalho, frente/trás para cab/ROPS/capota (Zenon e H3 
halogen)
  ■ Freio de estacionamento
  ■ Retrovisor, externo
  ■ Sistema de freio redundante
  ■ ROPS, 4 colunas, com teto
  ■ Giroflex
  ■ Banco luxo, para plataforma e cab
  ■ Banco giratório
  ■ Velocímetro no painel
  ■ Tacômetro
  ■ Pontos de amarração
  ■ Volante com ajuste de inclinação
  ■ Indicador de voltagem
  ■ Avisos: Filtro de ar, Freio, Filtro de óleo hidr. entupido, Temp. motor, 
Temp. óleo do motor, Temp. fluído hidr., Baixa carga, Baixo nível 
combustível.

 
 Para Cab
  ■ Ar condicionado (AC)
  ■ Sistema de fltro de ar
 ■ Ar, (3 velocidades)
 ■ Aquecedor
 ■ Luz interna
 ■ Radio e CD Player
 ■ Luzes de leitura
 ■ Retrovisor, interno
 ■ Parabrisa insufilmado
 ■ Cinto de segurança
 ■ Limpador de parabrisa, frente/trás

   

 
Opcionais

 
  ■ Opções de lâmina: 2 vias/4 vias/6 vias
  ■ Extintor de incêndio
  ■ Kit médico
  ■ Porta lancheira
  ■ Tool set 
  ■ Proteção do painel contra vandalismo (s/Cab)
  ■ Luzes de direção  
  ■ Cilindro com patas (área de contato 122cm², altura 185mm)

 
    Para Cab
  ■ Ar condicionado (ACC), Controle Climático Automático

 

 

Dynapac CT3000
Compactador tamping

Características técnicas

    

 
Equipamentos standard

 
  ■ Alarme de ré
  ■ Interruptor de bateria
  ■ Cabine assimétrica, com ROPS
  ■ Freio a disco para estacionamento
  ■ Documentação, um conjunto
  ■ Cilindro com patas padrão (área de contato 200cm², altiura 185mm)
  ■ Botão parada de emergência
  ■ Indicador de temperatura do motor
  ■ Indicador de nível de combustível
  ■ Buzina
  ■ Horímetro no painel
  ■ Temp. óleo hidráulico da transmissão no painel
  ■ Checkpoint hidráulicos
  ■ Freios de serviços hidráulico
  ■ Sistema interlock
  ■ Chave geral
  ■ Pontos de içamento
  ■ Luzes de trabalho, frente/trás para cab/ROPS/capota (Zenon e H3 
halogen)
  ■ Freio de estacionamento
  ■ Retrovisor, externo
  ■ Sistema de freio redundante
  ■ ROPS, 4 colunas, com teto
  ■ Giroflex
  ■ Banco luxo, para plataforma e cab
  ■ Banco giratório
  ■ Velocímetro no painel
  ■ Tacômetro
  ■ Pontos de amarração
  ■ Volante com ajuste de inclinação
  ■ Indicador de voltagem
  ■ Avisos: Filtro de ar, Freio, Filtro de óleo hidr. entupido, Temp. motor, 
Temp. óleo do motor, Temp. fluído hidr., Baixa carga, Baixo nível 
combustível.

 
 Para Cab
  ■ Ar condicionado (AC)
  ■ Sistema de fltro de ar
 ■ Ar, (3 velocidades)
 ■ Aquecedor
 ■ Luz interna
 ■ Radio e CD Player
 ■ Luzes de leitura
 ■ Retrovisor, interno
 ■ Parabrisa insufilmado
 ■ Cinto de segurança
 ■ Limpador de parabrisa, frente/trás

   

 
Opcionais

 
  ■ Opções de lâmina: 2 vias/4 vias/6 vias
  ■ Extintor de incêndio
  ■ Kit médico
  ■ Porta lancheira
  ■ Tool set 
  ■ Proteção do painel contra vandalismo (s/Cab)
  ■ Luzes de direção  
  ■ Cilindro com patas (área de contato 122cm², altura 185mm)

 
    Para Cab
  ■ Ar condicionado (ACC), Controle Climático Automático

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br

As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contêm nenhum tipo de garantia.
A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.
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