
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

CÂND ESTE DE FĂCUT O MUNCĂ. Cu TOPUL CLASEI. Cu o viteză de transport de 73,2 m / min, liderul INSTALAȚI PRODUSUL MAI RAPID. D24x40 S3 

28.000 lb (124,6 kN) de for ță / retragere și 4200 ft-lb (5694,4 

Nm) de cuplu de rotație, D24x40 S3 oferă o creștere față de 

predecesorul său, contribuind la maximizarea productivității 

mașinii și a șantierului. 

clasei - cu peste 20% mai rapid decât cel mai apropiat concurent - 

D24x40 S3 ajută contractorii să instaleze mai multe picioare liniare 

pe zi. 

are o viteză de rotație de 270 rpm, care rivalizează cu burghiele mai mari 

și depășește modelele competitive 

18% - ajutând antreprenorii să finalizeze lucrările mai repede. 

 
 
 

   
 

REDUCERE SUNETICĂ SEMNIFICATIVĂ. Cu CABINA COMODĂ. Cabina în stil excavator oferă operatorilor mai AFIȘARE AURORA ™ TOUCHSCREEN. 

104 dB (A) garantează nivelul de putere sonoră și o clasificare a 

urechii operatorului de 82,9 dB (A), precum și o clasificare a 

urechii operatorului în cabină de 75,7 dB (A), D24x40 S3 

contribuie la un mediu de lucru mai liniștit, creând mai puține 

perturbarea vecinătății și facilitarea comunicării 

 
printre echipaje. 

mult spațiu pentru picioare și un confort mai mare. Afișajul interactiv cu ecran tactil color oferă informații de localizare în 

timp real, ușor de vizualizat, planuri de foraj și multe altele, care pot 

contribui la creșterea productivității. 
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D24x40 S3 NAVIGATOR ® 

Burghiu direcțional orizontal 



Lungimea minima de transport: 20,1 '(6,1 m) 

Marcă și model: 4045. John Deere 

Nivelul de zgomot la urechea operatorului: 82,9 dB (A) 

D24x40 S3 NAVIGATOR ® Burghiu direcțional orizontal 

GREUTĂȚI ȘI DIMENSIUNI GENERALE 
CAPACITĂȚI FLUIDE

 

 
Lățimea minimă de transport: 89 "(226,1 cm) 

 
 

Înălțime (cu cabină): 102 "(259,1 cm) 

Capacitate rezervor antigel: 14,9 L (3,9 gal) 

 
 

SISTEM FLUID DE FORAT 
 

  
Greutate maxima: 10.292,4 kg (22.250 lb) Presiunea maxima: 10,2 psi (7,2 MPa) 

 

OPȚIUNEA UNULUI MOTOR CARACTERISTICI 

  
Tipul combustibilului: Motorină cu conținut scăzut de sulf Lămpi de foraj: Standard 

  
Putere brută: 125 CP (93 kW) Sistem de eliminare: Standard 

 

  
Metoda de răcire: Lichid Alertă de grevă: Standard 

 

  
Evaluarea emisiilor: Tier 4 Final (Etapa IV a UE) 

 

 
OPȚIUNEA MOTORULUI DOUA 

Tipul combustibilului: Motorină 

 
Putere brută: 125 CP (93 kW) 

  Deplasare: 275 cu în (4,5 L)  

 
Metoda de răcire: Lichid 

 
 

TEAVA DE FORAJ 
 

 
Lungime: 10 m (3 m) 

 

 
Greutate: 33,1 kg (73 lb) 

 

 
 

 
 

NOTE:  

 
 

Evaluarea emisiilor: Nivelul 3 (EU Etapa IIIA) 
 

 

OPERAȚIONAL  

  
Viteza maximă a căruciorului la rpm maxime ale motorului 240 fpm (73,2 m / min) 

  
 

Turația maximă a axului la rotația maximă a motorului: 270 rpm 

  
Viteza maximă la sol la rotația maximă a motorului (fwd): 5,3 km / h 

Nivelul de zgomot la urechea operatorului (cabină): 75,7 dB (A) 

 Unghiul grătarului: 14-21 ° (24,9-38,4%) 

Diametrul minim al alezajului: 4 "(10,2 cm) 

Cuplul maxim al axului (scăzut la turația maximă a motorului): 4200 ft-lb (5694,4 Nm) 

Tracțiune / retragere: 28.000 lb (124,6 kN) 

Raza de indoire: 108,2 '(33 m) 

Diametrul tijei: 2,38 "(6 cm) 

Tip: Firestick ® tija de foraj 

Turația maximă a motorului: 2400 rpm 

Blocare la distanță: Standard Aspiraţie: Turbo 

Taxi: Opțional Deplasare: 275 cu în (4,5 L) 

Indicator de debit: Standard Turația maximă a motorului: 2400 rpm 

Sistem de detaliere: Menghină hidraulică standard Marcă și model: 4045. John Deere 

Debit maxim: 50 gpm (189,3 L / min) Greutate minima: 20.700 lb (9389,3 kg) 

Rezervor de combustibil: 44 gal (166,6 L) 
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Aspiraţie: Turbo 

Înălțimea minimă de transport: 76 "(193 cm) 
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