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CONTROL 
INTERFACE

DRIVE
CRUISE

CONTROL

Model 11.6 K STAGE V

Motor Kohler KDI 1903 - 3 cilinder - 1861 cc 
Turbo common rail - Watergekoeld

Emissie       Stage V
Vermogen 57 HP / 225 Nm @ 1500 rpm
Brandstof Diesel
Transmissie
Snelheid (max.) - 2 speed (1)

Hydrostatisch, 4WD
15-30 km/h 

Hydr.debiet              84 l/min 
Max. hefhoogte
Hefvermogen, max (2)
Kiplast recht, max (3)
Kiplast geknikt, max (4)
Uitbreekkracht / 50 cm
Duwkracht (c)
Specifieke gronddruk (met std.banden)

Draairadius: binnen/buiten
Standaard banden (Tractor profile)
Gewicht

3,7 m 
3180 kg  
2540 kg  
1950 kg  
3000 kg  
2650 kgf  

932 kg/m2  
 1135/2635 mm 

380/55-17
2320 kg 

Product Code  C968100
(1) Maximale snelheid die kan worden bereikt met banden met de grootste diameter die beschikbaar zijn, op een vlakke ondergrond en machine 
zonder aanbouwdelen. (2) Maximale last die net van de grond kan worden getild als de machine recht staat, met achtergewichten en giek niet 
uitgeschoven. Gewicht van werktuig inbegrepen. (3) Machine recht, met achtergewichten en giek niet uitgeschoven, net van de grond geheven. 
Gewicht van werktuig is inbegrepen. (80% van de kiplast). (4) Machine volledig scharnierend, met achtergewichten en giek niet uitgeschoven, net 
van de grond geheven. Gewicht van werktuig is inbegrepen.

   HEFVERM.

kg

2540
kg

    MOTOR VERM.

57
hp

SNELHEID

30
km/h

84
l/min

HYDR.DEBIET HEFHOOGTE

3,7
m

11 SERIE: 11.6
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• Kohler KDI1903TCR, 3 cyl., Turbo 
common rail, 1861 cc, diesel motor, 
water gekoeld electrische start

• STAGE V
• DPF (STAGE V engine)
• OneDrive System: Cruise Control
en Torque Divider bediend door 
Joystick

• ETC - Electronisch toerentalregeling
• ACI met Multi-functiesjoystick
(16 functies

• Onbreekbare Body Panelen
• 2 Speed
• Hydraulische variabele
aandrijfpomp.

• Hi-Flow system
• DBS (Dynamic Block System)

• Self-locking multi-disk 
parkeerrem

• Zelf-levelling dubbele-H telescopische
arm

• Radial Piston hoog rendement en
heavy duty wiel motoren

• 4WD hydrostatisch Direct Drive
motoren, prortioneel servo 
bediend

• Hydraulische oliekoeler
• Hydraulische multiconnector
• ROPS-FOPS Level I
• LCD graphisch display met
geprogrameerde service

• 2 front werklampen
• Volledig instelbare verwarmde
zitting met armleuning en 
gordel

Banden Hoogte Breedte
380/55-17 2240 mm 1500 mm 

400/50-15 (31X15.50-15) 2215 mm 1500 mm 
27X10.50-15 2160 mm 1370 mm 
27X8.50-15 2160 mm 1320 mm 
26X12.00-12 2150 mm 1410 mm 

26X12.00-12 ET-50 2150 mm 1510 mm 

KENMERKEN

R.211




