
KENMERKEN EN PRESTATIES 

P 55.9 CS PANORAMIC P55.9CS 
Afmetingen 

kg 10320 A mm 5100 
B mm 1190 

kg C mm 3000 
m D mm 910 
m E mm 4610 
m F mm 450 
m H mm 2400 
kg M mm 995(1)

kg N mm 1685 
P mm 2485 

kW/pk 

5500 
8,6 
4,6 
8,6 
1,4 

5500 
2000 

turbo aftercooler 
103/140 R mm 3820 

s mm 4850 
km/h 11 z mm 850 

PANORAMIC 
Massa 
Massa totaal leeg (met worken) 
Prestaties 
Max. last 
Max. hefhoogte 
Max. reikwijdte 
Max. hefhoogte bij max. last Reikwijdte bij 
max. last 
Last bij max. hefhoogte 
Last bij max. reikwijdte 
Motor met verminderde emissie (Euro 3) 
Vermogen bij 2400tr/min (97/68/CE) 
Wegsnelheid 

1 ste versnelling 
2de versnelling km/h 40 

(1) Nuttige binnenmaat  
( 2 ) +/-55mm halverwege de ophangingen 

s 

z 

Sophie
Onderstreping



Cabine met hydropneumatische vering 
• Conform de normen ISO 3449 (FOPS) en ISO 3471 (ROPS). 
• Hydropneumatische vering. 
• Multifunctionele joystick.
Giek
• Telescopisch met elementen die op regelbare glijblokken in- en uitschuiven.
• Hydraulisch uitschuifsysteem en elektrische leidingen in de giek ingewerkt. 
Vorkenbord
• Hydraulische voorziening voor snel aankoppelen/afkoppelen: Tac-Lock

systeem met bediening vanuit de cabine.
• Nieuw versterkt vorkenbord met grotere kantelhoek voor een supe-

rieure uitbreekkracht.
• Standaard hydraulische bediening met dubbele effect met snelkoppelin-

gen voor het activere van uitrustingen met hydraulische functies.
Hoekcorrectie 
• Met hydraulische werking, bediend vanuit de cabine.
• Hoekcorrectie: ± 16%. 
Vorken
• Zijn van het zwevende type: lengte 1200mm. Doorsnede 150 x 60mm.
• De afstand tussen de vorken is manueel regelbaar tussen 450 en 1010mm. 
Stuurwijze
• Vierwielbesturing met automatische synchronisatie in geval de wielen

niet uitgelijnd zijn. Keuze uit drie stuurwijzen vanuit de cabine.
Transmissie 
• Hydrostatisch met elektronische regeling.
• Automatische en continue snelheidsregeling van nul naar maximumsnel-

heid eenvoudig door gaspedaal in te drukken.
• Mechanische versnellingsbak met 2 versnellingen.
• lnching Control voorziening om rijsnelheid bij te regelen onafhankelijk

van het motorregime.
• Finger-Touch systeem voor omkering van rijrichting zonder de handen

van het stuur te nemen.

• Permanente integrale aandrijving.
• Assen met epicycloïdale wielnaafreductie.
Remsysteem
• Schijfremmen op de vier wielen, met hydraulische bediening die inwerkt

op de uitgangen van de differentiëlen.
• Automatisch blokkerende parkeerschijfrem met hydraulische deblokke-

ring, die inwerkt op de hoofdtransmissieas.
Hydraulisch circuit 
• Pomp met variabele cilinderinhoud en Load-Sensing commando.
• Maximumdebiet: 150I/min.
• Max. druk: 225bar. 
Elektrisch circuit
• 12V, batterij van l00Ah en alternator van 90A.
• Rijlichten en zwaailicht.
• Manuele batterijsleutel (automatisch in optie).
Capaciteit van de reservoirs
• Hydraulisch circuit: 1101. 
• Diesel: 1501. 
• Hydrostatische olie: 121. 
• Motorolie: 8,51. 
• Koelvloeistof: 121. 
Banden 
• 17.5-25EM20 (optioneel 500/70-24).
Belangrijkste opties
• Sperdifferentieel achteraan.
• Automatische batterijsleutel.
• Manuele airconditioning.
• Ruitenwisser op dakglas. 
• Vier werklichten op de cabine (twee vooraan en twee achteraan).
• Luchtgeveerde zetel.
• Zonnescherm vooraan en bovenop.
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