
 

Dynapac CC3300                        

Tandemové vibračné valce 

          
 

Technické údaje  

 
 

 

Hmotnosť  

Max. prevádzková hmotnosť  9900 kg 

Prevádzková hmotnosť (s ROPS) 9000 kg 

Prevádzková hmotnosť (s kabínou) 9100 kg 

Hmotnosť modulov (predný/zadný) 4500 kg/4500 kg 
 

 
Pojazd  

Pojazdová rýchlosť 0-12 km/h 

Vertikálna oscilácia ±7° 

Teoretická stúpavosť 35 % 
 

 
Hutnenie  

Delený behúň Áno 

Odstredivá sila (pri vysokej/nízkej 
amplitúde) 

82 kN/72 kN 

Nominálna amplitúda (vysoká/nízka) 0.5 mm/0.2 mm 

Statické lineárne zaťaženie 
(vpredu/vzadu) 

26,0/26,0 kg/cm 

Frekvencia vibrácie (pri vysokej/nízkej 
amplitúde 

48 Hz/67 Hz 

Objem nádrže na vodu 750 l 
 

 
Hutnenie (CE)  

Odstredivá sila (pri vysokej/nízkej 
amplitúde) 

79 kN/55 kN 

Frekvencia vibrácie (pri vysokej/nízkej 
amplitúde 

48 Hz/62 Hz 

 

 

Motor  

Výrobca/model Deutz TCD 3,6 HT T4f 

Typ vodou chladený Turbo diesel 

Nominálny 
výkon, SAE 

55 kW (74 hp) @ 2200 ot./min 

Objem palivovej 
nádrže 

130 l 

 

 

Motor  

Výrobca/model Cummins QSB 3.3 (IIIA/T3) 

Typ vodou chladený Turbo diesel 

Nominálny 
výkon, SAE 

74 kW (99 hp) @ 2200 ot./min 

 

 

Motor  

Výrobca/model Deutz TCD 3,6 IIIB/ T4f 

Typ vodou chladený Turbo diesel 

Nominálny 
výkon, SAE 

75 kW (100 hp) @ 2200 ot./min 

 

 
Hydraulický systém  

Pojazd Axiálne piestové čerpadlo 
s variabilným výkonom 

Axiálne piestové motory (4) 
s variabilným výkonom 

Vibrácia Axiálne piestové čerpadlo 
s variabilným výkonom 

Axiálne piestové motory (4) s 
konštantným výkonom 

Riadenie Čerpadlo s konštantným výkonom 

Servisná brzda Hydrostatická, ovládaná pákou pojazdu 

Parkovacia/ 
bezpečnostná 
brzda 

Bezpečnostná multidisková brzda 
v oboch behúňoch 

 
 

 

Nájdete nás na www.dynapac.com 
Vyhradzujeme si právo na zmenu technických údajov bez predchádzajúceho upozornenia. Fotografie a ilustrácie nie vždy zobrazujú štandardné verzie strojov. 

Vyššie uvedené informácie sú len všeobecným popisom, všetky informácie sú uvedené bez ručenia. 
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Rozmery  

A Rázvor 3340 mm 

B Šírka 1870 mm 

C Výška nad obrubníkom 715 mm 

D  Priemer behúňa 1150 mm 

H1 Výška s ROPS/kabínou 2990 mm 

K Svetlá výška 270 mm 

L Dĺžka 4490 mm 

O Off-set (krabí chod) 335 mm 

R1 Polomer otáčania vonkajší 6690 mm 

R2 Polomer otáčania vnútorný 4960 mm 

R3 Polomer otáčania s krabím chodom vonkajší 5000 mm 

R4 Polomer otáčania s krabím chodom vnútorný 3270 mm 

S  Hrúbka materiálu behúňa. 18  mm 

W Šírka behúňa 1730 mm 

ɑ  Uhol riadenia ±32° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nájdete nás na www.dynapac.com 

Vyhradzujeme si právo na zmenu technických údajov bez predchádzajúceho upozornenia. Fotografie a ilustrácie nie vždy zobrazujú štandardné verzie strojov. 
Vyššie uvedené informácie sú len všeobecným popisom, všetky informácie sú uvedené bez ručenia. 


