


UWAGI OGÓLNE
Model maszy-
ny

AB N 2400 AB N 2400 T AB L 3500 AB L 3500 T AB L 3500
CCS

AB L 4700 AB L 4700 T AB L 4700
CCS

AB F 7000 AB F 7000 T AB F 7000
CCS

Wydajność
przy betonie

1,7 m³ (60 ft³) 1,7 m³ (60 ft³) 2,5 m³ (88 ft³) 2,5 m³ (88 ft³) 2,5 m³ (88 ft³) 3,5 m³ (124
ft³)

3,5 m³ (124
ft³)

3,5 m³ (124
ft³)

5,0 m³ (177
ft³)

5,0 m³ (177
ft³)

5,0 m³ (177
ft³)

Opony stan-
dardowe

10.5x18" 10.5x18" 12.5x18" 12.5x18" 12.5x18" 405/70x20" 405/70x20" 405/70x20" 405/70R24" 405/70R24" 405/70R24"

Ciężar własny 4000 kg
(8818 lb)

4000 kg (8818
lb)

5900 kg
(13007 lb)

5900 kg
(13007 lb)

5900 kg
(13007 lb)

6700 kg
(14771 lb)

6400 kg
(14110 lb)

6700 kg
(14771 lb)

7400 kg
(16314 lb)

7400 kg
(16314 lb)

7400 kg
(16314 lb)

Pojemność
zbiornika wo-
dy

180 L (47,55
gal)

180 L (47,55
gal)

630 L (166,43
gal)

630 L (166,43
gal)

630 L (166,43
gal)

630 L (166,43
gal)

630 L (166,43
gal)

630 L (166,43
gal)

850 L (224,55
gal)

850 L (224,55
gal)

850 L (224,55
gal)

Pojemność ła-
dowarki

270 L (71,33
gal)

- 500 L (132,09
gal)

- 500 L (132,09
gal)

600 L (158,5
gal)

- 600 L (158,5
gal)

600 L (158,5
gal)

- 600 L (158,5
gal)

Prędkość
maksymalna
(dotycząca
koła o maksy-
malnej do-
puszczalnej
średnicy)

27 km/h (16,8
mph)

27 km/h (16,8
mph)

27 km/h (16,8
mph)

27 km/h (16,8
mph)

27 km/h (16,8
mph)

27 km/h (16,8
mph)

27 km/h (16,8
mph)

27 km/h (16,8
mph)

27 km/h (16,8
mph)

27 km/h (16,8
mph)

27 km/h (16,8
mph)

Uwagi Samozasysa-
jąca pompa
do wody.

Samozasysa-
jąca pompa
do wody. Po-
dawanie z po-
dajnika samo-
wyładowcze-
go.

Samozasysa-
jąca pompa
do wody.

Samozasysa-
jąca pompa
do wody. Po-
dawanie z po-
dajnika samo-
wyładowcze-
go.

Samozasysa-
jąca pompa
do wody.

Samozasysa-
jąca pompa
do wody.

Samozasysa-
jąca pompa
do wody. Po-
dawanie z po-
dajnika samo-
wyładowcze-
go.

Samozasysa-
jąca pompa
do wody.

Samozasysa-
jąca pompa
do wody.

Samozasysa-
jąca pompa
do wody. Po-
dawanie z po-
dajnika samo-
wyładowcze-
go.

Samozasysa-
jąca pompa
do wody.

SILNIK
Model maszy-
ny

AB N 2400 AB N 2400 T AB L 3500 AB L 3500 T AB L 3500
CCS

AB L 4700 AB L 4700 T AB L 4700
CCS

AB F 7000 AB F 7000 T AB F 7000
CCS

Marka Lombardini Lombardini Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins

Moc nominal-
na

36,6 kW (49
HP)

36,6 kW (49
HP)

85,9 kW (115
HP)

85,9 kW (115
HP)

85,9 kW (115
HP)

85,9 kW (115
HP)

85,9 kW (115
HP)

85,9 kW (115
HP)

100 kW (134
HP)

100 kW (134
HP)

100 kW (134
HP)

@rpm 3000 rpm 3000 rpm 2200 rpm 2200 rpm 2200 rpm 2200 rpm 2200 rpm 2200 rpm 2200 rpm 2200 rpm 2200 rpm

Konstrukcja Czterosuwo-
wy

Czterosuwo-
wy

Czterosuwo-
wy

Czterosuwo-
wy

Czterosuwo-
wy

Czterosuwo-
wy

Czterosuwo-
wy

Czterosuwo-
wy

Czterosuwo-
wy

Czterosuwo-
wy

Czterosuwo-
wy

Wtrysk Bezpośredni
mechaniczny

Bezpośredni
mechaniczny

Elektronika,
Common Rail

Elektronika,
Common Rail

Elektronika,
Common Rail

Elektronika,
Common Rail

Elektronika,
Common Rail

Elektronika,
Common Rail

Elektronika,
Common Rail

Elektronika,
Common Rail

Elektronika,
Common Rail

Liczba i układ
cylindrów

4, układ rzę-
dowy

4, układ rzę-
dowy

4, układ rzę-
dowy

4, układ rzę-
dowy

4, układ rzę-
dowy

4, układ rzę-
dowy

4, układ rzę-
dowy

4, układ rzę-
dowy

4, układ rzę-
dowy

4, układ rzę-
dowy

4, układ rzę-
dowy

Pojemność 2199 cm³
(134 in³)

2199 cm³ (134
in³)

3621 cm³ (221
in³)

3621 cm³
(221 in³)

3621 cm³ (221
in³)

3621 cm³ (221
in³)

3621 cm³
(221 in³)

3621 cm³ (221
in³)

3621 cm³ (221
in³)

3621 cm³
(221 in³)

3621 cm³ (221
in³)

Norma doty-
cząca emisji

Stage IIIA/Tier
3

Stage IIIA/Tier
3

Stage V/Tier
4f

Stage V/Tier
4f

Stage V/Tier
4f

Stage V/Tier
4f

Stage V/Tier
4f

Stage V/Tier
4f

Stage V/Tier
4f

Stage V/Tier
4f

Stage V/Tier
4f

Oczyszczanie
spalin

- - DOC+DPF
+SCR (z
AdBlue)

DOC+DPF
+SCR (z
AdBlue)

DOC+DPF
+SCR (z
AdBlue)

DOC+DPF
+SCR (z
AdBlue)

DOC+DPF
+SCR (z
AdBlue)

DOC+DPF
+SCR (z
AdBlue)

DOC+DPF
+SCR (z
AdBlue)

DOC+DPF
+SCR (z
AdBlue)

DOC+DPF
+SCR (z
AdBlue)

Układ chło-
dzenia

Płyn Płyn Płyn Płyn Płyn Płyn Płyn Płyn Płyn Płyn Płyn

Zasysanie Naturalne Naturalne Turbosprężar-
ka chłodnica
końcowa

Turbosprężar-
ka chłodnica
końcowa

Turbosprężar-
ka chłodnica
końcowa

Turbosprężar-
ka chłodnica
końcowa

Turbosprężar-
ka chłodnica
końcowa

Turbosprężar-
ka chłodnica
końcowa

Turbosprężar-
ka chłodnica
końcowa

Turbosprężar-
ka chłodnica
końcowa

Turbosprężar-
ka chłodnica
końcowa

Filtr powie-
trza

- - Nagrzewanie
wstępne po-
wietrza, filtr
wstępny po-
wietrza oraz
filtr wstępny
paliwa

Nagrzewanie
wstępne po-
wietrza, filtr
wstępny po-
wietrza oraz
filtr wstępny
paliwa

Nagrzewanie
wstępne po-
wietrza, filtr
wstępny po-
wietrza oraz
filtr wstępny
paliwa

Nagrzewanie
wstępne po-
wietrza, filtr
wstępny po-
wietrza oraz
filtr wstępny
paliwa

Nagrzewanie
wstępne po-
wietrza, filtr
wstępny po-
wietrza oraz
filtr wstępny
paliwa

Nagrzewanie
wstępne po-
wietrza, filtr
wstępny po-
wietrza oraz
filtr wstępny
paliwa

Samoczysz-
czący filtr
wstępny po-
wietrza

Samoczysz-
czący filtr
wstępny po-
wietrza

Samoczysz-
czący filtr
wstępny po-
wietrza

UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU
Model maszy-
ny

AB N 2400 AB N 2400 T AB L 3500 AB L 3500 T AB L 3500
CCS

AB L 4700 AB L 4700 T AB L 4700
CCS

AB F 7000 AB F 7000 T AB F 7000
CCS

Rodzaj układu
przeniesienia
napędu

Hydrostatycz-
ny, z pompą
o zmiennej
wydajności

Hydrostatycz-
ny, z pompą o
zmiennej wy-
dajności

Hydrostatycz-
ny, z pompą o
zmiennej wy-
dajności

Hydrostatycz-
ny, z pompą
o zmiennej
wydajności

Hydrostatycz-
ny, z pompą o
zmiennej wy-
dajności

Hydrostatycz-
ny, z pompą o
zmiennej wy-
dajności

Hydrostatycz-
ny, z pompą
o zmiennej
wydajności

Hydrostatycz-
ny, z pompą o
zmiennej wy-
dajności

Hydrostatycz-
ny, z pompą o
zmiennej wy-
dajności

Hydrostatycz-
ny, z pompą
o zmiennej
wydajności

Hydrostatycz-
ny, z pompą o
zmiennej wy-
dajności

Zmiana kie-
runku jazdy

Elektrohy-
drauliczna

Elektrohy-
drauliczna

Elektrohy-
drauliczna

Elektrohy-
drauliczna

Elektrohy-
drauliczna

Elektrohy-
drauliczna

Elektrohy-
drauliczna

Elektrohy-
drauliczna

Elektrohy-
drauliczna

Elektrohy-
drauliczna

Elektrohy-
drauliczna

Skrzynia bie-
gów

Dwubiegowa,
serwostero-
wana

Dwubiegowa,
serwostero-
wana

Dwubiegowa,
serwostero-
wana

Dwubiegowa,
serwostero-
wana

Dwubiegowa,
serwostero-
wana

Dwubiegowa,
serwostero-
wana

Dwubiegowa,
serwostero-
wana

Dwubiegowa,
serwostero-
wana

Dwubiegowa,
serwostero-
wana

Dwubiegowa,
serwostero-
wana

Dwubiegowa,
serwostero-
wana

Pedał ruchu
precyzyjnego
(inching)

Pedał hydrau-
liczny do kon-
trolowanej
jazdy

Pedał hydrau-
liczny do kon-
trolowanej
jazdy

Pedał hydrau-
liczny do kon-
trolowanej
jazdy

Pedał hydrau-
liczny do kon-
trolowanej
jazdy

Pedał hydrau-
liczny do kon-
trolowanej
jazdy

Pedał hydrau-
liczny do kon-
trolowanej
jazdy

Pedał hydrau-
liczny do kon-
trolowanej
jazdy

Pedał hydrau-
liczny do kon-
trolowanej
jazdy

Pedał hydrau-
liczny do kon-
trolowanej
jazdy

Pedał hydrau-
liczny do kon-
trolowanej
jazdy

Pedał hydrau-
liczny do kon-
trolowanej
jazdy

Silnik hydrau-
liczny

Hydrauliczny:
2 prędkości
wybierane
elektrycznie

Hydrauliczny:
2 prędkości
wybierane
elektrycznie

Hydrostatycz-
ny, z automa-
tyczną prze-
kładnią bez-
stopniową
CTV

Hydrostatycz-
ny, z automa-
tyczną prze-
kładnią bez-
stopniową
CTV

Hydrostatycz-
ny, z automa-
tyczną prze-
kładnią bez-
stopniową
CTV

Hydrostatycz-
ny, z automa-
tyczną prze-
kładnią bez-
stopniową
CTV

Hydrostatycz-
ny, z automa-
tyczną prze-
kładnią bez-
stopniową
CTV

Hydrostatycz-
ny, z automa-
tyczną prze-
kładnią bez-
stopniową
CTV

Hydrostatycz-
ny, z automa-
tyczną prze-
kładnią bez-
stopniową
CTV

Hydrostatycz-
ny, z automa-
tyczną prze-
kładnią bez-
stopniową
CTV

Hydrostatycz-
ny, z automa-
tyczną prze-
kładnią bez-
stopniową
CTV



MOSTY Z MECHANIZMEM RÓŻNICOWYM
Model maszy-
ny

AB N 2400 AB N 2400 T AB L 3500 AB L 3500 T AB L 3500
CCS

AB L 4700 AB L 4700 T AB L 4700
CCS

AB F 7000 AB F 7000 T AB F 7000
CCS

Rodzaj osi 2 kierowane,
z 4 planetar-
nymi prze-
kładniami re-
dukcyjnymi

2 kierowane,
z 4 planetar-
nymi prze-
kładniami re-
dukcyjnymi

2 kierowane,
z 4 planetar-
nymi prze-
kładniami re-
dukcyjnymi

2 kierowane,
z 4 planetar-
nymi prze-
kładniami re-
dukcyjnymi

2 kierowane,
z 4 planetar-
nymi prze-
kładniami re-
dukcyjnymi

2 kierowane,
z 4 planetar-
nymi prze-
kładniami re-
dukcyjnymi

2 kierowane,
z 4 planetar-
nymi prze-
kładniami re-
dukcyjnymi

2 kierowane,
z 4 planetar-
nymi prze-
kładniami re-
dukcyjnymi

2 kierowane,
z 4 planetar-
nymi prze-
kładniami re-
dukcyjnymi

2 kierowane,
z 4 planetar-
nymi prze-
kładniami re-
dukcyjnymi

2 kierowane,
z 4 planetar-
nymi prze-
kładniami re-
dukcyjnymi

Rodzaj stero-
wania

4 koła / skręt
obu osi w
tym samym
kierunku/ 2
koła

4 koła / skręt
obu osi w tym
samym kie-
runku/ 2 koła

4 koła / skręt
obu osi w tym
samym kie-
runku/ 2 koła

4 koła / skręt
obu osi w
tym samym
kierunku/ 2
koła

4 koła / skręt
obu osi w tym
samym kie-
runku/ 2 koła

4 koła / skręt
obu osi w tym
samym kie-
runku/ 2 koła

4 koła / skręt
obu osi w
tym samym
kierunku/ 2
koła

4 koła / skręt
obu osi w tym
samym kie-
runku/ 2 koła

4 koła / skręt
obu osi w tym
samym kie-
runku/ 2 koła

4 koła / skręt
obu osi w
tym samym
kierunku/ 2
koła

4 koła / skręt
obu osi w tym
samym kie-
runku/ 2 koła

Most przedni Wahliwa Wahliwa Wahliwa, sa-
moblokująca

Wahliwa, sa-
moblokująca

Wahliwa, sa-
moblokująca

Wahliwa, sa-
moblokująca

Wahliwa, sa-
moblokująca

Wahliwa, sa-
moblokująca

Wahliwa, sa-
moblokująca

Wahliwa, sa-
moblokująca

Wahliwa, sa-
moblokująca

Most tylny Samoblokują-
ca

Samoblokują-
ca

- - - - - - - - -

Hamowanie
zasadnicze

W kąpieli ole-
jowej na osi
przedniej i
tylnej

W kąpieli ole-
jowej na osi
przedniej i
tylnej

W kąpieli ole-
jowej na osi
przedniej i
tylnej

W kąpieli ole-
jowej na osi
przedniej i
tylnej

W kąpieli ole-
jowej na osi
przedniej i
tylnej

W kąpieli ole-
jowej na osi
przedniej i
tylnej

W kąpieli ole-
jowej na osi
przedniej i
tylnej

W kąpieli ole-
jowej na osi
przedniej i
tylnej

W kąpieli ole-
jowej ze
wspomaga-
niem na osi
tylnej i przed-
niej

W kąpieli ole-
jowej ze
wspomaga-
niem na osi
tylnej i przed-
niej

W kąpieli ole-
jowej ze
wspomaga-
niem na osi
tylnej i przed-
niej

Hamulec po-
stojowy

Działający na
most tylny

Działający na
most tylny

Działający na
most tylny

Działający na
most tylny

Działający na
most tylny

Działający na
most tylny

Działający na
most tylny

Działający na
most tylny

Działający na
most przedni

Działający na
most przedni

Działający na
most przedni

INSTALACJA HYDRAULICZNA I BĘBEN DO MIESZANKI
Model maszy-
ny

AB N 2400 AB N 2400 T AB L 3500 AB L 3500 T AB L 3500
CCS

AB L 4700 AB L 4700 T AB L 4700
CCS

AB F 7000 AB F 7000 T AB F 7000
CCS

Informacje
ogólne na te-
mat bębna

Podnoszenie
bębna w celu
ułatwienia
rozładunku.
Pompa zęba-
ta z układem
otwartym z
regulatorem
prędkości ob-
rotu bębna.

Podnoszenie
bębna w celu
ułatwienia
rozładunku.
Pompa zęba-
ta z układem
otwartym z
regulatorem
prędkości ob-
rotu bębna.

Podnoszenie
bębna w celu
ułatwienia
rozładunku.
Rozładunek
trójstronny
dzięki obroto-
wy obrotnicy.
Pompa zęba-
ta z układem
otwartym z
regulatorem
prędkości ob-
rotu bębna.

Podnoszenie
bębna w celu
ułatwienia
rozładunku.
Rozładunek
trójstronny
dzięki obroto-
wy obrotnicy.
Pompa zęba-
ta z układem
otwartym z
regulatorem
prędkości ob-
rotu bębna.

Podnoszenie
bębna w celu
ułatwienia
rozładunku.
Rozładunek
trójstronny
dzięki obroto-
wy obrotnicy.
Pompa zęba-
ta z układem
otwartym z
regulatorem
prędkości ob-
rotu bębna.

Podnoszenie
bębna w celu
ułatwienia
rozładunku.
Rozładunek
trójstronny
dzięki obroto-
wy obrotnicy.
Pompa z tło-
kami osiowy-
mi z układem
zamkniętym z
regulatorem
prędkości ob-
rotu bębna.

Podnoszenie
bębna w celu
ułatwienia
rozładunku.
Rozładunek
trójstronny
dzięki obroto-
wy obrotnicy.
Pompa z tło-
kami osiowy-
mi z układem
zamkniętym z
regulatorem
prędkości ob-
rotu bębna.

Podnoszenie
bębna w celu
ułatwienia
rozładunku.
Rozładunek
trójstronny
dzięki obroto-
wy obrotnicy.
Pompa z tło-
kami osiowy-
mi z układem
zamkniętym z
regulatorem
prędkości ob-
rotu bębna.

Rozładunek
przedni / tyl-
ny. Pompa z
tłokami osio-
wymi z ukła-
dem za-
mkniętym z
regulatorem
prędkości ob-
rotu bębna.

Rozładunek
przedni / tyl-
ny. Pompa z
tłokami osio-
wymi z ukła-
dem za-
mkniętym z
regulatorem
prędkości ob-
rotu bębna.

Rozładunek
przedni / tyl-
ny. Pompa z
tłokami osio-
wymi z ukła-
dem za-
mkniętym z
regulatorem
prędkości ob-
rotu bębna.

Motoreduktor Motoreduk-
tor hydrau-
liczny kon-
centryczny

Motoreduktor
hydrauliczny
koncentrycz-
ny

Motoreduktor
hydrauliczny
koncentrycz-
ny

Motoreduk-
tor hydrau-
liczny kon-
centryczny

Motoreduktor
hydrauliczny
koncentrycz-
ny

Motoreduktor
hydrauliczny
koncentrycz-
ny

Motoreduk-
tor hydrau-
liczny kon-
centryczny

Motoreduktor
hydrauliczny
koncentrycz-
ny

Motoreduktor
hydrauliczny
koncentrycz-
ny

Motoreduk-
tor hydrau-
liczny kon-
centryczny

Motoreduktor
hydrauliczny
koncentrycz-
ny

KABINA
Model maszy-
ny

AB N 2400 AB N 2400 T AB L 3500 AB L 3500 T AB L 3500
CCS

AB L 4700 AB L 4700 T AB L 4700
CCS

AB F 7000 AB F 7000 T AB F 7000
CCS

Opis kabiny Odwracalne
siedzisko, re-
gulowany fo-
tel z pasami
bezpieczeń-
stwa, szyby
przednie i tyl-
ne, 2 wycie-
raczki.

Odwracalne
siedzisko, re-
gulowany fo-
tel z pasami
bezpieczeń-
stwa, szyby
przednie i tyl-
ne, 2 wycie-
raczki.

Odwracalne
siedzisko, re-
gulowany fo-
tel z pasami
bezpieczeń-
stwa, szyby
przednie i tyl-
ne, 2 wycie-
raczki.

Odwracalne
siedzisko, re-
gulowany fo-
tel z pasami
bezpieczeń-
stwa, szyby
przednie i tyl-
ne, 2 wycie-
raczki.

Odwracalne
siedzisko, re-
gulowany fo-
tel z pasami
bezpieczeń-
stwa, szyby
przednie i tyl-
ne, 2 wycie-
raczki.

Odwracalne
siedzisko, re-
gulowany fo-
tel z pasami
bezpieczeń-
stwa, szyby
przednie i tyl-
ne, 2 wycie-
raczki.

Odwracalne
siedzisko, re-
gulowany fo-
tel z pasami
bezpieczeń-
stwa, szyby
przednie i tyl-
ne, 2 wycie-
raczki.

Odwracalne
siedzisko, re-
gulowany fo-
tel z pasami
bezpieczeń-
stwa, szyby
przednie i tyl-
ne, 2 wycie-
raczki.

Odwracalne
siedzisko, re-
gulowany fo-
tel z pasami
bezpieczeń-
stwa, szyby
przednie i tyl-
ne, 2 wycie-
raczki.

Odwracalne
siedzisko, re-
gulowany fo-
tel z pasami
bezpieczeń-
stwa, szyby
przednie i tyl-
ne, 2 wycie-
raczki.

Odwracalne
siedzisko, re-
gulowany fo-
tel z pasami
bezpieczeń-
stwa, szyby
przednie i tyl-
ne, 2 wycie-
raczki.

Oprzyrządo-
wanie kabiny

Wskaźnik po-
ziomu paliwa,
kontrolka ole-
ju oraz tem-
peratury wo-
dy, kontrolka
naładowania
akumulatora,
licznik go-
dzin.

Wskaźnik po-
ziomu paliwa,
kontrolka ole-
ju oraz tem-
peratury wo-
dy, kontrolka
naładowania
akumulatora,
licznik go-
dzin.

Wskaźnik po-
ziomu paliwa,
kontrolka ole-
ju oraz tem-
peratury wo-
dy, kontrolka
naładowania
akumulatora,
licznik go-
dzin.

Wskaźnik po-
ziomu paliwa,
kontrolka ole-
ju oraz tem-
peratury wo-
dy, kontrolka
naładowania
akumulatora,
licznik go-
dzin.

Wskaźnik po-
ziomu paliwa,
kontrolka ole-
ju oraz tem-
peratury wo-
dy, kontrolka
naładowania
akumulatora,
licznik go-
dzin.

Wskaźnik po-
ziomu paliwa,
kontrolka ole-
ju oraz tem-
peratury wo-
dy, kontrolka
naładowania
akumulatora,
licznik go-
dzin.

Wskaźnik po-
ziomu paliwa,
kontrolka ole-
ju oraz tem-
peratury wo-
dy, kontrolka
naładowania
akumulatora,
licznik go-
dzin.

Wskaźnik po-
ziomu paliwa,
kontrolka ole-
ju oraz tem-
peratury wo-
dy, kontrolka
naładowania
akumulatora,
licznik go-
dzin.

Wskaźnik po-
ziomu paliwa,
kontrolka ole-
ju oraz tem-
peratury wo-
dy, kontrolka
naładowania
akumulatora,
licznik go-
dzin.

Wskaźnik po-
ziomu paliwa,
kontrolka ole-
ju oraz tem-
peratury wo-
dy, kontrolka
naładowania
akumulatora,
licznik go-
dzin.

Wskaźnik po-
ziomu paliwa,
kontrolka ole-
ju oraz tem-
peratury wo-
dy, kontrolka
naładowania
akumulatora,
licznik go-
dzin.

Homologacja
kabiny

ROPS - FOPS ROPS - FOPS ROPS - FOPS ROPS - FOPS ROPS - FOPS ROPS - FOPS ROPS - FOPS ROPS - FOPS ROPS - FOPS ROPS - FOPS ROPS - FOPS



WYMIARY
Model maszy-
ny

AB N 2400 AB N 2400 T AB L 3500 AB L 3500 T AB L 3500
CCS

AB L 4700 AB L 4700 T AB L 4700
CCS

AB F 7000 AB F 7000 T AB F 7000
CCS

A 330 mm (13
in)

330 mm (13
in)

340 mm (13,4
in)

340 mm (13,4
in)

340 mm (13,4
in)

390 mm (15,4
in)

390 mm (15,4
in)

390 mm (15,4
in)

435 mm (17,1
in)

435 mm (17,1
in)

435 mm (17,1
in)

B 980 mm (38,6
in)

980 mm (38,6
in)

1380 mm
(54,3 in)

1380 mm
(54,3 in)

1380 mm
(54,3 in)

1380 mm
(54,3 in)

1380 mm
(54,3 in)

1380 mm
(54,3 in)

1215 mm
(47,8 in)

1215 mm
(47,8 in)

1215 mm
(47,8 in)

B1 3225 mm
(127 in)

- 3550 mm
(139,8 in)

- 3550 mm
(139,8 in)

3860 mm
(152 in)

- 3860 mm
(152 in)

3880 mm
(152,8 in)

- 3880 mm
(152,8 in)

C 2250 mm
(88,6 in)

2250 mm
(88,6 in)

2500 mm
(98,4 in)

2500 mm
(98,4 in)

2500 mm
(98,4 in)

2500 mm
(98,4 in)

2500 mm
(98,4 in)

2500 mm
(98,4 in)

3210 mm
(126,4 in)

3210 mm
(126,4 in)

3210 mm
(126,4 in)

C1 5730 mm
(225,6 in)

- 6230 mm
(245,3 in)

- 6230 mm
(245,3 in)

6660 mm
(262,2 in)

- 6660 mm
(262,2 in)

7490 mm
(294,9 in)

- 7490 mm
(294,9 in)

D 1270 mm (50
in)

1170 mm
(46,1 in)

1150 mm
(45,3 in)

1170 mm
(46,1 in)

1150 mm
(45,3 in)

1640 mm
(64,6 in)

1410 mm
(55,5 in)

1640 mm
(64,6 in)

2050 mm
(80,7 in)

1675 mm
(65,9 in)

2050 mm
(80,7 in)

E1 - - 3885 mm
(153 in)

3885 mm
(153 in)

3885 mm
(153 in)

4110 mm
(161,8 in)

4110 mm
(161,8 in)

4110 mm
(161,8 in)

4020 mm
(158,3 in)

4020 mm
(158,3 in)

4020 mm
(158,3 in)

F1 3700 mm
(145,7 in)

3700 mm
(145,7 in)

5340 mm
(210,2 in)

5340 mm
(210,2 in)

5340 mm
(210,2 in)

5590 mm
(220,1 in)

5340 mm
(210,2 in)

5590 mm
(220,1 in)

6450 mm
(253,9 in)

6120 mm
(240,9 in)

6450 mm
(253,9 in)

G 4495 mm
(177 in)

4400 mm
(173,2 in)

5030 mm
(198 in)

4955 mm
(195,1 in)

5030 mm
(198 in)

5520 mm
(217,3 in)

5290 mm
(208,3 in)

5520 mm
(217,3 in)

6475 mm
(254,9 in)

6100 mm
(240,2 in)

6475 mm
(254,9 in)

H 2755 mm
(108,5 in)

2755 mm
(108,5 in)

2915 mm
(114,8 in)

2915 mm
(114,8 in)

2915 mm
(114,8 in)

2940 mm
(115,7 in)

2940 mm
(115,7 in)

2940 mm
(115,7 in)

3075 mm
(121,1 in)

3075 mm
(121,1 in)

3075 mm
(121,1 in)

I 1000 mm
(39,4 in)

1000 mm
(39,4 in)

1000 mm
(39,4 in)

1000 mm
(39,4 in)

1000 mm
(39,4 in)

1000 mm
(39,4 in)

1000 mm
(39,4 in)

1000 mm
(39,4 in)

1000 mm
(39,4 in)

1000 mm
(39,4 in)

1000 mm
(39,4 in)

L 1660 mm
(65,4 in)

1660 mm
(65,4 in)

2000 mm
(78,7 in)

2000 mm
(78,7 in)

2000 mm
(78,7 in)

2000 mm
(78,7 in)

2000 mm
(78,7 in)

2000 mm
(78,7 in)

1920 mm
(75,6 in)

1920 mm
(75,6 in)

1920 mm
(75,6 in)

M 1960 mm
(77,2 in)

1960 mm
(77,2 in)

2370 mm
(93,3 in)

2370 mm
(93,3 in)

2370 mm
(93,3 in)

2400 mm
(94,5 in)

2400 mm
(94,5 in)

2400 mm
(94,5 in)

2370 mm
(93,3 in)

2370 mm
(93,3 in)

2370 mm
(93,3 in)

P 1630 mm
(64,2 in)

1630 mm
(64,2 in)

3030 mm
(119,3 in)

3030 mm
(119,3 in)

3030 mm
(119,3 in)

3000 mm
(118,1 in)

3000 mm
(118,1 in)

3000 mm
(118,1 in)

3750 mm
(147,6 in)

3750 mm
(147,6 in)

3750 mm
(147,6 in)

Q 3530 mm
(139 in)

3530 mm
(139 in)

5330 mm
(209,8 in)

5330 mm
(209,8 in)

5330 mm
(209,8 in)

5370 mm
(211,4 in)

5370 mm
(211,4 in)

5370 mm
(211,4 in)

6020 mm
(237 in)

6020 mm
(237 in)

6020 mm
(237 in)

R 3880 mm
(152,8 in)

3880 mm
(152,8 in)

5750 mm
(226,4 in)

5750 mm
(226,4 in)

5750 mm
(226,4 in)

5740 mm
(226 in)

5740 mm
(226 in)

5740 mm
(226 in)

6370 mm
(250,8 in)

6370 mm
(250,8 in)

6370 mm
(250,8 in)

U 1950 mm
(76,8 in)

1950 mm
(76,8 in)

2310 mm
(90,9 in)

2310 mm
(90,9 in)

2310 mm
(90,9 in)

2310 mm
(90,9 in)

2310 mm
(90,9 in)

2310 mm
(90,9 in)

2310 mm
(90,9 in)

2310 mm
(90,9 in)

2310 mm
(90,9 in)

Z 2300 mm
(90,6 in)

2300 mm
(90,6 in)

2900 mm
(114,2 in)

2900 mm
(114,2 in)

2900 mm
(114,2 in)

2440 mm
(96,1 in)

2440 mm
(96,1 in)

2440 mm
(96,1 in)

2500 mm
(98,4 in)

2500 mm
(98,4 in)

2500 mm
(98,4 in)

N2400 - L3500 - F7000

N2400 - L4700 - L3500 - F7000L4700
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