
MTZ 1523.3
EURO-2 TURBO MOTORRAL, MŐANYAG BURKOLATTAL

MŐSZAKI ADATOK
Motor típus: négyütemő, közvetlen befecskendezéses, vízhőtéses, turbófeltöltıs dízel
Modell: D-260.1 S2 Tengelytávolság: 2450 mm
Teljesítmény: 111 kW 151 LE Legnagyobb

hosszúság:
4480 mm

Névl. fordulatszám: 2100 ford/min Szélesség: 1970 mm
Hengerek száma: 6 db Magasság v.f. tetejéig: 2880 mm
Furat x löket: 110 x 125 mm Nyomtáv elsı: 1550 mm
Hengerőrtartalom: 7120 cm3 Nyomtáv hátsó: 1460 – 2100 mm
Maximális nyomaték: 647 Nm Szabad mag. elsı híd: 530 mm
Üzemanyagtartály: 270 lit. Szabad mag. hátsó híd: 465 mm
Tengelykapcsoló: száraz, kéttárcsás Legkisebb  ford. sugár: 6,2 m
Sebességváltómő: mech. szinkronizált Gázló mélység: 0,85 m
Sebességfokozatok: 16E + 8H + ir.v. Meg. tömeg vezetıvel: 5940 kg
Haladási seb. elıre: 1,7-36,5 km/h Elsı kerék gumiabr.: 360/70R24
Haladási seb. hátra: 2,7-15,6 km/h Hátsó kerék gumiabr.: 18,4R34
Hátsó TLT -    motorfordulatszám arányos I  540 ford/min

- motorfordulatszám arányos II 1000 ford/min

- útarányos, ford/m megtett út 4,36
Hátsó híd differenciálzár: hidraulikus mőködtetéső, két üzemmódban: „aut. ki -, bekapcsolás”  és
„kényszerkapcsolt”. Fékberendezés: Üzemi- és rözítıfék – száraz, tárcsafék, mechanikus.  Pótkocsi
fék- kétvezetékes légfék.  Hidraulika rendszer:  Tömb építéső,  erı-  helyzet-  és vegyes  szabályo-
zással,  a  3-pont  függesztıszerkezet  a  legfelsı  helyzetben  rögzítı  mechanikus  berendezéssel.
Emelıképesség az alsó függesztıkarok függesztı pontjain: 7000 kg. Maximális nyomás 200 bar.
Szivattyú  térfogatáram    55  dm3/min.  Hidraulikaolaj  feltöltési  őrtartalom  21  lit.  Kormánymő:
Hidrosztatikus,  a  kormánytrapézba  épített  kormány munkahengerrel  és  Danfoss  mőködési  elvő
szervószivattyúval.  Hajtott elsı tengely: Merev elsı híd. Csúszáshatárolt differenciálzármővel. Az
elektrohidraulikus,  tárcsás  tengelykapcsoló  lehetıvé  teszi  az  elsı  kerékhajtás  terhelés  alatti
kapcsolását, két üzemmódban: „kényszerkapcsolt” és „automatikusan be- és kikapcsolás” a hátsó
kerekek csúszásakor. Elektromos berendezések: Generátor: 1000 W teljesítmény és 12 V feszültség.
Önindító: 24 V feszültség, 5 kW teljesítmény. Vezetıfülke: Komfortos kivitelő, az OECD elıírásait
kielégítı vezetıfülke, modern kialakítású mőszerfallal. A felszereltséghez tartozik a levegıszőrésés
főtés, nyitható tetıszellızı, keret nélküli hátsó- és oldalablakok, elektromos szélvédı törlı és mosó.
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