Shire 20 Workboat

Specyfikacja
l

3 Cylindrowy silnik łodziowy

l

20 KM @ 3000 rpm

l

Pojemność 1123 cc

l

200 h między wymianami oleju

l

PRM80 przekładnia mechaniczna

l

50 amp 12V alternator

l

Testowany na hamowni

l

Panel kontrolny z kontrolkami

l

2 lata gwarancji na silnik

l

1 rok gwarancji na komponenty elektryczne

Akcesoria standard:
Zbiornik wyrównawczy
Linie paliwowe (2 x 1m)
Elektryczna pompa paliwowa
Olej silnikowy
Chłodziwo / anti-freeze
Stalowe kolano wydechu

NOTE: Silnik z opcjonalnym WOM

Specifikacja standart
Wolnossący, 3 cylindrowy, 4 suwowy diesel chłodzony wodą

Silnik dostarczany wraz z płynami

20 KM @ 3000 rpm

Pompa wymiany oleju

1123 cc pojemności

Wiązka elektryczna - 2.3 metres

PRM80 przekładnia mechaniczna
2:1 przełożenie przekładni

Standartowy panel kontrolny z alarmami świetlnymi ,
obrotomierzem i licznikiem godzin

157 kg wagi – bez płynów

Suchy wydech ze stalowym kolanem wtrysku wody

Filtr paliwa z separatorem

50mm (2'')

Duży, wymienny filtr powietrza dla
zwiększonej filtracji i redukcji głośności

Poduszki elastyczne silnika z nastawnymi śrubami

50 amp 12V alternator

Instrukcja obsługi

Pompa wody napędzana silnikiem, 3/4'' (19 mm)

2 lata gwarancji na silnik I komponenty

Łatwy dostep serwisowy z góry (filtry, anody, bezpieczniki,
pompa wody)

1 rok gwarancji na komponenty elektryczne

Giętkie linie paliwowe ISO 7840

Dostepny pełen zakres akcesoriów

Morse 33C dźwignie sterowania obrotami I
rewersu

Dostarczany na standartowej europalecie

Zbiornik wyrównawczy na gródź z kompletem złączek

2 and 3D full CAD rysunki montażowe dostepne

Wymiana oleju co 200 h

Silnik testowany na hamowni

Opcjonalne Akcesoria

Panel kontrolny standard

PTO do napędu osprzętu montowanego na szynach
Panel kontrolny Delux - , dodatkowe zegary ciśnienia oleju, temp wody,
voltomierz
Linie poboru i filtracji wody
Manetki I cięgna
Inne przełożenia przekładni
Sprzęgła elastyczne
Kompletne napędy wałowe – wały, pochwy, śruby, łożyska, dławice, podpory
Podłączenie grzejnika
70 amp alternator
Dodatkowe paski

Wymiary:

Optional front stub fitted
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Shire 30 Workboat

Specyfikacja:
l

3 Cylindrowy silnik łodziowy

l

Yanmar 3TNV – silnik bazowy

l

30 KM @ 3000 rpm

l

Pojemność 1331 cc

l

250 h do wymiany oleju

l

PRM120 przekładnia mechaniczna

l

50 amp 12V alternator

l

Testowany na hamowni

l

Panek kontrolny z alarmami

l

3 lata gwarancji na silnik

l

1 rok gwarancji na komponenty elektryczne

Akcesoria standard:
Zbiornik wyrównawczy
Linie paliwowe (2 x 1m)
Filtr paliwa / separator
Elektryczna pompa paliwa
Olej silnikowy
Chłodziwo / anti-freeze
Stalowe kolano wydechu

Specyfikacja standard
Wolnossący, 3 cylindrowy 4 suwowy diesel chłodzony wodą

Morse 33C dźwignie sterowania obrotami I rewersu

30 KM @ 3000 rpm

Testowany na hamowni

Yanmar 3TNV82A BDSA – silnik bazowy

Silnik dostarczany z płynami

1331 cc pojemności

Pompa wymiany oleju

PRM120 przekładnia mechaniczna

Wiązka elektryczna - 2.3 m

2:1 ratio

Standartowy panel kontrolny z alarmami świetlnymi ,

227 kg wagi – bez płynów

obrotomierzem i licznikiem godzin

Filtr paliwa z separatorem
Duży, wymienny filtr powietrza dla

Suchy wydech ze stalowym kolanem wtrysku wody
50mm (2'') outlet
Elektryczna
pompa paliwa

zwiększonej filtracji i redukcji głośności

Poduszki elastyczne silnika ze srubami

50 amp 12V alternator

Zbiornik wyrównawczy z kompletem złączek

Pompa wody napędzana silnikiem

Instrukcja obsługi

Łatwy dostep serwisowy z góry (filtry, anody, bezpieczniki,

3 lata gwarancji na silnik

pompa wody)

1 rok gwarancji na komponenty elektryczne

Giętkie linie paliwa ISO 7840

2 and 3D full CAD rysunki montażowe dostepne

Opcjonalne Akcesoria:
Koło pasowe do napedu dodatkowych
urządzeń – pompy, alternatory itd
wałek PTO (32mm)
SAE 9T PTO, at 0.9 engine speed
Panel kontrolny Delux - , dodatkowe zegary ciśnienia oleju, temp wody,
voltomierz

Pełen zakres akcesoriów
Dostarczany na standartowej europalecie

Panel kontrolny standard

Linia poboru i filtracji wody
Manetki I cięgna
Opcje przełożenia przekładni
Sprzęgła elastyczne
Kompletne napędy wałowe – wały, pochwy, śruby, łożyska, dławice, podpory
Podłączenie grzejnika
Inne przekładnie – PRM150 hydrauliczna
70 amp alternator
Domestic travel power up to 5kW 230V
Pompy wody

Wymiary:
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Shire 40 Workboat

Specyfikacja:
l

4 Cylindrowy silnik łodziowy

l

Yanmar 4TNV – silnik bazowy

l

40 KM @ 2600 rpm

l

Pojemność 2190 cc

l

250 h między wymianami oleju

l

PRM150 przekładnia hydrauliczna

l

50 amp 12V alternator

l

Testowany na hamowni

l

Panek kontrolny z alarmami

l

3 lata gwarancji na silnik

l

1 rok gwarancji na komponenty elektryczne

Akcesoria standard:
Zbiornik wyrównawczy
Linie paliwowe (2 x 1m)
Filtr paliwa /separator
Elektryczna pompa paliwa
Olej silnikowy
Chłodziwo / anti-freeze
Stalowe kolano wydechu

Standard Specification
Wolnossący, 4 cylindrowy, 4 suwowy diesel chłodzony wodą

Silnik testowany na hamowni

40 KM @ 2600 rpm

Silnik dostarczany z płynami

Yanmar 4TNV88-DSA silnik bazowy

Pompa wymiany oleju

2190 cc pojemność

Wiązka elektryczna - 2.3 metres

PRM150 przekładnia hydrauliczna
2:1 ratio

Standartowy panel kontrolny z alarmami świetlnymi ,
obrotomierzem i licznikiem godzin

270 kg waga bez płynów

Suchy wydech ze stalowym kolanem wtrysku wody

Filtr paliwa z separatorem

Elektryczna pompa paliwa

Duży, wymienny filtr powietrza dla
zwiększonej filtracji i redukcji głośności

Poduszki elastyczne ze śrubami

50 amp 12V alternator

PK6 Koło pasowe do napedu dodatkowych
urządzeń – pompy, alternatory itd

Pompa wody napędzana silnikiem

Zbiornik wyrównawczy z kompletem złączek

Łatwy dostep serwisowy z góry (filtry, anody, bezpieczniki,
Pompa wody)

Instrukcja obsługi

Giętkie linie paliwowe ISO 7840

1 rok gwarancji na komponenty elektryczne

Morse 33C dźwignie sterowania obrotami I
rewersu

2 and 3D full CAD rysunki montazowe dostepne

Opcjonalne Akcesoria

3 lata gwarancji na silnik

Dostarczany na euro palecie

Panel kontrolny standard

WOM dla urządzeń mocowanych na szynach
Wałek WOM (32mm)
SAE 9T WOM, dla 0.9 prędkości silnika
Panel kontrolny Delux - , dodatkowe zegary ciśnienia oleju, temp wody,
voltomierz
Linie poboru i filtracji wody
Manetki I cięgna
Inne przełożenia przekładni
Sprzęgła elastyczne
Kompletne napędy wałowe – wały, pochwy, śruby, łożyska, dławice, podpory
Podłączenie grzejnika
Inne przekładnie – PRM260
70 amp alternator
Domestic travel power up to 5kW 230V

Wymiary:
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Shire 50 Workboat

Specyfikacja:
l

4 Cylindrowy silnik łodziowy

l

3 lata gwarancji na silnik

l

Yanmar 4TNV – silnik bazowy

l

1 rok gwarancji na komp. elektryczne

l

50 KM @ 3000 rpm

l

Pojemność 2190 cc

l

250 h między wymianami oleju

Giętkie linie paliwowe (2 x 1m)

l

PRM150 przekładnia hydrauliczna

Filtr paliwa /separator

l

50 amp 12V alternator

Akcesoria standard:
Zbiornik wyrównawczy

Elektryczna pompa paliwa
Olej silnikowy

l

Testowany na hamowni

Chłodziwo / anti-freeze

l

Panel kontrolny z alarmami

Stalowe kolano wydechu

Standard Specification
Wolnossący, 4 cylindrowy, 4 suwowy diesel chłodzony wodą

Silnik testowany na hamowni

50 KM @ 3000 rpm

Silnik dostarczany z płynami

Yanmar 4TNV88-DSA silnik bazowy

Pompa wymiany oleju

2190 cc pojemności

Wiązka elektryczna - 2.3 m

PRM150 przekładnia hydrauliczna

Standartowy panel kontrolny z alarmami świetlnymi ,

2:1 ratio

obrotomierzem i licznikiem godzin

284 kg wagi bez płynów

Suchy wydech ze stalowym kolanem wtrysku wody

Filtr paliwa z separatorem

Elektryczna pompa paliwa

Duży, wymienny filtr powietrza dla
zwiększonej filtracji i redukcji głośności

Poduszki elastyczne silnika ze srubami

50 amp 12V alternator

PK6 Koło pasowe do napedu dodatkowych
urządzeń – pompy, alternatory itd

Zbiornik wyrównawczy z kompletem śrub

Pompa wody napędzana silnikiem
Łatwy dostep serwisowy z góry (filtry, anody, bezpieczniki,
Pompa wody)

Instrukcja obsługi

Giętkie przewody paliwowe ISO 7840

1 rok gwarancji na komponenty elektryczne

Morse 33C dźwignie sterowania obrotami I

2 and 3D full CAD rysunki montazowe dostepne

rewersu

Dostarczany na standartowej euro palecie

Opcjonalne Akcesoria:

3 lata gwarancji na silnik

Panel kontrolny standard:

WOM dla urządzeń mocowanych na szynach
Wałek WOM (32mm)
SAE 9T WOM, dla 0.9 prędkości silnika
Panel kontrolny Delux - , dodatkowe zegary ciśnienia oleju, temp wody,
voltomierz
Linie poboru i filtracji wody
Manetki I ciegna
Inne opcje przełożenia silnika
Sprzęgła elastyczne
Kompletne napędy wałowe – wały, pochwy, śruby, łożyska, dławice, podpory
Podłączenie grzejnika
Inne przekładnie
70 amp alternator
Domestic travel power up to 230V 5kW

Wymiary:

Dealer Stamp

ISO 9001
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Shire 70 Workboat

Specyfikacja:
l

4 cylindrowy silnik łodziowy

l

Yanmar 4TNV silnik bazowy

l

70 KM @ 2500 rpm

l

Pojemność 3319 cc

l

250 h między wymianami oleju

l

PRM260 przekładnia hydrauliczna

l

50 amp 12V alternator

l

Testowany na hamowni

l

Panel kontrolny Delux

l

3 lata gwarancji na silnik

l

1 rok gwarancji na komponenty elektryczne

Akcesoria standard:
Zbiornik wyrównawczy
Giętkie linie paliwowe (2 x 1m)
Filtr paliwa / separator
Elektryczna pompa paliwa
Olej
Chłodziwo / anti-freeze
Stalowe kolano wydechu

Standard Specification
Wolnossący, 4 cylindrowy, 4 suwowy diesel chłodzony wodą

Silnik testowany na hamowni

70 KM @ 2500 rpm

Silnik dostarczany z płynami

Yanmar 4TNV98-N silnik bazowy

Pompa wymiany oleju

3319 cc pojemności

Wiązka elektryczna - 2.3 metres

PRM260 przekładnia hydrauliczna
2:1 ratio

Panel kontrolny Delux - , dodatkowe zegary ciśnienia oleju, temp wody,
voltomierz

400 kg wagi bez płynów

Suchy wydech ze stalowym kolanem wtrysku wody

Filtr paliwa z separatorem

Elektryczna pompa paliwa

Duży, wymienny filtr powietrza dla
zwiększonej filtracji i redukcji głośności

Poduszki elastyczne ze śrubami

50 amp 12V alternator
Pompa wody napędzana silnikiem

PK6 Koło pasowe do napedu dodatkowych
urządzeń – pompy, alternatory itd

Łatwy dostep serwisowy z góry (filtry, anody, bezpieczniki,

Instrukcja obsługi

Pompa wody)

3 lata gwarancji na silnik

Giętkie linie paliwowe ISO 7840

1 rok gwarancji na komponenty elektryczne

Morse 33C dźwignie sterowania obrotami I

2 and 3D full CAD rysunki instalacyjne dostepne

rewersu

Pełen zakres akcesoriów

Zbiornik wyrównawczy z kompletem złączek

Dostarczany na standartowej euro palecie

Opcjonalne Akcesoria

Panel kontrolny Delux

WOM dla urządzeń mocowanych na szynach
Wałek WOM (32mm)
SAE 9T WOM, dla 0.9 prędkości silnika
Linia poboru i filtracji wody
Manetki I ciegna
Inne przełożenia przekładni
Sprzęgła elastyczne
Kompletne napędy wałowe – wały, pochwy, śruby, łożyska, dławice, podpory
Podłączenie grzejnika
Inne przekładnie
70 amp alternator
Domestic travel power up to 5kW 230V

Wymiary
Detail A

Detail A

Crankshaft centreline
to gearbox output shaft

Dealer Stamp
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Shire 85 Workboat

Specyfikacja:
l

4 Cylinder silnik łodziowy

l

John Deere silnik bazowy

l

85 KM @ 2500 rpm

l

Pojemność 4500 cc

l

370 h między wymianami oleju

l

PRM260 przekładnia hydrauliczna

l

120 amp 12V alternator

l

Testowany na hamowni

l

Panel kontrolny Delux

l

3 lata gwarancji na silnik

l

1 rok gwarancji na komponenty elektryczne

Accessories Included
Zbiornik wyrównawczy
Giętkie linie paliwowe (2 x 1m)
Filtr paliwa / separator
Olej
Chłodziwo / anti-freeze
Stalowe kolano wydechu

Standard Specification
Wolnossący, 4 cylindrowy, 4 suwowy inline diesel chłodzony wodą

Silnik testowany na hamowni

85 KM @ 2500 rpm

Silnik dostarczany z płynami

John Deere 4045 DF 270 silnik bazowy

Pompa wymiany oleju

4500 cc pojemność

Wiązka elektryczna - 2.3 m

PRM260 hydraulic gearbox
2:1 ratio

Panel kontrolny Delux - , dodatkowe zegary
ciśnienia oleju, temp wody, voltomierz

545 kg wagi bez płynów

Suchy wydech ze stalowym kolanem wtrysku wody

Filtr paliwa z separatorem

Poduszki elastyczne ze śrubami

Duży, wymienny filtr powietrza dla
zwiększonej filtracji i redukcji głośności

Zbiornik wyrównawczy z kompletem złączek

120 amp 12V alternator

3 lata gwarancji na silnik

Łatwo dostepna pompa wody

1 rok gwarancji na komponenty elektryczne

Łatwy dostep serwisowy z góry (filtry, anody, bezpieczniki,

2 and 3D full CAD rysunki instalacyjne dostepne

Pompa wody)

Pełen zakres akcesoriów

Giętkie linie paliwowe ISO 7840

Dostarczany na standartowej euro palecie

Morse 33C dźwignie sterowania obrotami I

Okres między wymianami oleju 370 h używając originalnego oleju
Plus 50l i filtrów

rewersu

Opcjonalne Akcesoria

Instrukcja obsługi

Panel kontrolny Delux

Wałek WOM (size optional)
Manetki I cięgna
Inne przełożenia przekładni
Sprzęgła elastyczne
Kompletne napędy wałowe – wały, pochwy, śruby, łożyska, dławice, podpory
Podłączenie grzejnika
24 volt instalacja elektryczna
PRM 500
WOM (on PRM500)
PK6 Koło pasowe do napedu dodatkowych
urządzeń – pompy, alternatory itd
Domestic travel power up to 5kW 230V

Wymiary:

Crankshaft centreline
to gearbox output shaft

Dealer Stamp

ISO 9001
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Shire 125 Workboat

Specyfikacja:
l

6 Cylindrowy silnik łodziowy

l

John Deere silnik bazowy

l

125 KM @ 2500 rpm

l

Pojemność 6800 cc

l

370 h między wymianami oleju

l

PRM500 przekładnia hydrauliczna

l

120 amp 12V alternator

l

Testowany na hamowni

l

Panel kontrolny Delux

l

3 lata gwarancji na silnik

l

1 rok gwarancji na komponenty elektryczne

NOTE: silnik z opcjonalnym WOM

Akcesoria standard:
Zbiornik wyrównawczy
Giętkie linie paliwowe (2 x 1m)
Filtr paliwa / separator
Olej
Chłodziwo / anti-freeze
Stalowe kolano wydechu

Standard Specification
Wolnossący, 6 cylindrowy, 4 suwowy inline diesel chłodzony wodą

Silnik testowany na hamowni

125 KM @ 2500 rpm

Silnik dostarczany z płynami

John Deere 6068 DF 150 silnik bazowy

Pompa wymiany oleju

6800 cc pojemność

Wiązka elektryczna - 2.3 m

PRM500 przekładnia hydrauliczna
2:1 przełożenie

Panel kontrolny Delux - , dodatkowe zegary
ciśnienia oleju, temp wody, voltomierz

645 kg wagi bez płynów

Suchy wydech ze stalowym kolanem wtrysku wody

Filtr oleju z separatorem

Poduszki elastyczne ze śrubami

Duży, wymienny filtr powietrza dla

Zbiornik wyrównawczy z kompletem złączek

zwiększonej filtracji i redukcji głośności

Instrukcja obsługi

120 amp 12V alternator

3 lata gwarancji na silnik

Łatwy dostęp do pompy wody

1 rok gwarancji na komponenty elektryczne

Łatwy dostep serwisowy z góry (filtry, anody, bezpieczniki,

2 and 3D full CAD rysunki montażowe dostepne

Pompa wody)

Pełny zakres akcesoriów

Giętkie przewody paliwowe ISO 7840

Dostarczany na drewnianej palecie

Morse 33C dźwignie sterowania obrotami I
rewersu

Okres między wymianami oleju 370 h używając originalnego John Deere
Plus 50 oil i filtrów

Opcjonalne Akcesoria

Panel kontrolny Delux

WOM dla urządzeń montowanych na szynach
Wałek bezposredni dla WOM
Manetki i cięgna
Inne przełożenia przekładni
Sprzęgła elastyczne
Kompletne napędy wałowe – wały, pochwy, śruby, łożyska, dławice, podpory
Podłączenie grzejnika
24 volt instalacja
WOM przekładni
PK6 Koło pasowe do napedu dodatkowych
urządzeń – pompy, alternatory itd
Większa przekłania
Domestic travel power up to 5kW 230V

Wymiary:
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