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UTILAJUL PENTRU CELE MAI SOLICITANTE LUCRĂRI

CABINĂ ERGONOMICĂ ȘI CONFORTABILĂ CE OFERA O EFICIENTĂ
MAXIMĂ
Seria MST 6 se laudă cu noua sa cabină care ajută la reducerea oboselii și pastrează performanțele operatorului la cel mai eﬁcient nivel, în special în timpul acelor lucrări solicitante.

PRODUCTIVITATE RIDICATĂ ȘI CONSUM EFICIENT CU OPȚIUNEA DE
POMPĂ CU PISTOANE AXIALE SI DEBIT VARIABIL.
Noile serii de buldoexcavatoare MST 6 sunt dotate cu opțiunea de pompă cu pistoane axiale și debit variabil,
care permite datorita sistemului tip LOAD SENSING să furnizeze câtă putere hidraulică are nevoie operatorul
in funcție de tipul de lucrare garantând un control precis și eﬁciență indiferent de turația motorului.

Supapele pentru variarea debitului care însoțite de pompa cu pistoane axiale elimină limitările operatorului
și permite mai multe mișcări simultan (braț, mâner, cupa și cupă) pentru un control maxim.

Pentru a asigura cele mai înalte standarde de confort și eﬁciență ale operatorului, comanda încarcatorului
frontal se face prin intermediul unui joystick (comanda pilotată) și este disponibilă pe buldoexcavatoarele ce
au pompa hidraulica cu pistoane axiale.

O CONSTRUCȚIE SOLIDĂ, FIABILĂ OFERĂ PERFORMANȚE DE TOP CHIAR
ȘI ÎN CELE MAI EXTENUANTE CONDIȚII DE MUNCĂ
Axa frontala și cea din spate a buldoexcavatorului MST 6 oferă capacitate portantă ridicată și asigură
performanțe de top în condițiile cele mai diﬁcile de teren.
Seria buldoexcavatoarelor MST 6 se mândrește cu cea mai mare forță de rupere din clasa sa. Șasiul solid a
fost proiectat și fabricat cu ajutorul celei mai înalte tehnologii robotizate pentru a ﬁ fundația robustă a
buldoexcavatorului, ajutandu-l să reziste în orice situație, oricât de diﬁcilă ar ﬁ.
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EFICIENT ŞI ECONOMIC
AXELE
MOTOR
Motorul diesel PERKINS original Anglia de 100 CP si 4.4L a fost
special creat pentru buldoexcavatoare. Cu ajutorul turbinei și
aftercooler-ului se poate atinge un cuplu mare chiar și la turații
reduse, permițând motorului să ruleze cu putere sporită și
eﬁcacitate, asigurand in acest fel si un consum redus de combustibil.
Motorul foarte eﬁcient și economic este prietenos cu mediul
înconjurător, întrucat îndeplinește toate standardele de emisii
noxe al vehiculelor la zi. Rezultatul? Eﬁciență maximă fără a
distruge mediul înconjurător.

TRANSMISIA
Transmisia full automată PowerShift este una dintre componetele principale care contribuie la puterea incredibilă a seriei
MST 6. Cutia de viteze rezistentă include 4 trepte de mers
înainte și 4 trepte de mers înapoi, având și capabilitatea Autoshift. Transmisia și motorul lucrează împreună în perfectă
armonie, ceea ce aduce un consum de combustibil păstrat la
minim.

Cutia de viteze execută automat și fară probleme schimbarea
treptelor de viteză si oferă tracțiune 4x4 în timpul lucrului.
Tracțiunea 4x4 este automat dezactivată în treptele 3 și 4 de
viteză pentru a maximiza economia de combustibil.
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SISTEMUL HIDRAULIC
Un sistem hidraulic puternic și eﬁcient cu debit mare, atinge performante de top în
special atunci când avem de lucru cu încărcături de sarcină mare.
Noile serii de buldoexcavatoare MST 6 sunt dotate cu opțiunea de pompă cu pistoane
axiale și debit variabil, care permite datorita sistemului tip LOAD SENSING sa furnizeze
câtă putere hidraulică are nevoie operatorul in functie de tipul de lucrare garantănd un
control precis și eﬁciență indiferent de turația motorului.
La buldoexcavatoarele cu pompe hidraulice cu pistoane axiale si debit variabil, atunci
cand puterea hidraulica nu este necesară, pur și simplu nu se produce, reducând astfel
pierderile inutile de putere. Acest lucru înseamnă că mai multă putere poate ﬁ trimisă la
trenul de rulare, având ca rezultat o performanță mai bună la încărcare și conducere.
Acest sistem hidraulic ajută ca pompa să producă cu exactitate puterea hidraulică necesară, reducând consumul inutil de combustibil.
Supapele pentru variarea debitului care însoțite de pompa cu pistoane axiale elimină
limitările operatorului și permite mai multe mișcări simultan (brat, mâner cupa și cupă)
pentru un control maxim.
Valvele anti-cavitatie integrate în sistem previn deteriorarea sistemului hidraulic din
inertia provocata de incarcatura, și permit bratului si manerului cupa sa se miște mai
rapid.

Axele de mare tonaj utilizate la Seria MST 6 oferă o capacitate
ridicată de încărcare și sunt integrate în construcția robustă a
șasiului.
LSD-ul (diferențialul cu alunecare limitată) situat pe axa din
spate este capabil să livreze diferite niveluri de cuplu la roțile
din stânga și din dreapta, ceea ce reduce riscul de derapaj și
asigură tracțiune maximă, chiar și în cele mai grele condiții
de lucru sau suprafețe alunecoase, ﬁind o solutie tehnică
superioară și mai noua față de axele standard cu diferențial
blocabil manual. Cu această funcție unică, nu numai durata
de viață a anvelopelor este prelungită, dar și economia de
combustibil și timpul de lucru sunt îmbunătățite.
Optional se poate monta axa spate cu diferential blocabil 100%

CONFORT ȘI EFICIENȚĂ MAXIMĂ

Noua serie MST 6 beneﬁciază de performanțe superioare. Încarcătorul frontal are
cea mai mare forță de rupere din clasa sa. Mai mult de atât, valorile ca: înălțimea la
boltul cupei și distanța de abordare sunt în măsură să îndeplinească nevoile operatorului în cel mai bun mod posibil.
Poziționarea joystick-ului ergonomic de comandă al încărcatorului asigură un
confort maxim pentru operatorul buldoexcavatorului. Modelele prevazute cu
pompă cu pistoane axiale si debit variabil vin însoțite cu opțiunea de pilot-automat pentru joystick-ul încărcătorului frontal, pentru a permite un control precis
ce nu va pune presiune pe operator.
Comanda RTD (Return to Dig) de pe maneta încărcătorului frontal permite încărcarea automată. Cupa frontală va opera automat printr-un interval deﬁnit de
mișcare, astfel încât operatorul poate efectua lucrările repetative cu ușurință.
Maneta de control a încărcătorului frontal are de asemenea controale ce permit
comanda în mod proporțional a deschiderii cupei frontale, sistem 4 in 1. Acest
lucru însemnând că operatorii pot lucra cu eﬁciență maxima atunci când utilizează
încărcătorul frontal.

ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL PUTERNIC
Opțiunea QH - sistem de cuplare rapida a incarcatorului frontal permite utilizatorilor montarea unei serii de accesorii rapid și ușor, minimizând scaderea de
productivitate in cazul in care este necesara utilizarea mai multor accesorii pe
sistemul de incarcator, precum perie, lama zapada, etc.
Încărcătorul frontal puternic și rezistent al
Seriei MST 6 poate face față celor mai
solicitante sarcini. Cupa este fabricata din
oțel HARDOX rezistent la abraziune și are
un volum de 1.2m³. Oferind o capacitate
de încărcare si o productivitate cu 20%
mai mare decât cea a competiției.
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PUTERNIC ȘI ROBUST

Această nouă serie de buldoexcavator este proiectat să reunească performanța crescută de excavare cu precizie delicată.
O construcție din oțel de înaltă calitate permite Seriei MST 6 să abordeze
chiar și cele mai diﬁcile lucrări cu ușurință.
Bratul de excavare telescopic opțional ajunge mai departe și mai adânc ca
niciodată.
Cu opțiunea de pompă cu pistoane axiale și debit variabil, mișcările simultane multiple (braț excavare, mâner cupă, cupă, telescopare) nu mai sunt
restricționate la capacitățile operatorului și pot ﬁ executate folosind mai
puțin combustibil.
Sistem de blocare hidraulic a brațului de excavare vine ca dotare standard
pe noua Serie MST 6. Această blocare este controlată printr-un buton aﬂat în
interiorul cabinei.
Joystick-urile buldoexcavatorului permit operatorului să controleze brațul
de excavare cu precizie totală fără a utiliza exces de forță. Aceste joystick-uri
hidraulice au fost poziționate ergonomic în interiorul cabinei ﬁind ajustabile
pentru ușurința in utilizare.
Opțiunea ISO Pattern Shifter (schimbator mod comenzi) prioritizează performanțele operatorului și permite controalelor buldoexcavatorului să comute
între utilizarea standardelor SAE sau ISO prin simpla apasare a unui buton
aﬂat în interiorul cabinei. Prin această caracteristică operatorii pot comuta
cu ușurință între controlul standard sau inversat al joystick-ului.

P
S

Tehnologie în mișcare

Cupa de excavare poate ﬁ montată in două
puncte diferite ale brațului. Acest lucru permite
operatorului să schimbe poziția cupei de excavare după cum este necesar și să lucreze cu mai
multă putere (P) sau mai multă viteză (S).

INTERIOR SPAȚIOS
ERGONOMIE ÎMBUNĂTĂȚITĂ

CONFORTABIL ȘI
ERGONOMIC
Noua cabină a fost reproiectată de la zero pentru a oferii operatorului cel mai bun mediu de lucru prosibil și pentru a permite
eﬁciență maximă. Cabina face parte din clasa de vârf și se laudă cu
o vizibilitate panoramica, ergonomie îmbunătățită și un interior
spațios.
Unghiul noului joystick cu control pilotat (hidraulic) poate ﬁ
ajustat în funcție de preferințele operatorului. Acest lucru asigură
confortul operatorului și ajută la meținerea controlului precis,
chiar și în timpul celor mai lungi și grele lucrări.

Poziția suportului joystick-ului
poate ﬁ setat deasemenea cu
ajutorul mecanismului de reglare
inclus.
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Joystick-ul cu pilot automat pentru încarcatorul
frontal (opțional)
Coloana volan reglabila - înălțimea,
adâncimea și unghiul poate ﬁ reglat
Joystick ergonomic - maneta încărcător frontal

Sistem multimedia Radio-CD-MP3
ISO Pattern Shifter (deviator de control)
(opțional)
Blocare brat excavare hidraulic

Consolă frontală digitală și volan ergonomic
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Aer conditionat si sistem de ventilatie
îmbunătățit (opțional)
Compartimentul Cool-box pentru bauturi
(opțional)

Scaun operator cu suspensie pneumatică pentru
utilizări pe perioade extinse.

Special conceput, bratul de excavare
ranforsat oferă performanțe de top în
condiții de lucru grele.

Brat de excavare cu blocare,
controlat din interiorul cabinei.

Cabina operatorului ergonomica, cu
certiﬁcare ROPS și FOPS în conformitate
cu standardele internaționale.
Ventilatie in cabina cu ﬁltru de polen.

Cupa încărcător frontal multifunctionala, cu o
capacitate de 1.2 m³.

Adițional, cilindru hidraulic rezistent la
impact, ascuns în spatele brațului

Braț de excavare telescopic, una
din cele mai mari adancimi de
sapare (opțional)

Rezervorul de combustibil nemetalic din
polipropilenă (PP), oferit standard, previne
eroziunea rezervorului și contaminarea
sistemului de combustibil.

Instalație hidraulică suplimentară
pentru atașamente

(Opțional rezervor metalic de combustibil)

Cupa pentru sapat șanțuri de
diferite capacități, potrivite pentru
excavare, încărcare și ridicare.
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Stopuri LED long-life cu luminozitate mare.

Model nou de cale stabilizatoare cu
suprafață mai mare de contact pentru
o mai buna stabilitate.

Diferentialul de alunecare limitată (LSD) de pe
axa din spate asigură trancțiune maximă.

ATAȘAMENTE

ATAȘAMENTE OPȚIONALE
LAMĂ ZĂPADĂ
PERIE

TOCĂTOR VEGETAȚIE
FREZĂ ZĂPADĂ

CIOCAN
HIDRAULIC
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PLACĂ
COMPACTOARE

*modelele prezentate sunt cu titlu informativ, se pot monta
peste 30 de modele de accesorii diverse, conform nevoilor.

FOREZĂ

STAGE V

Marca / Model

PERKINS ANGLIA / 904J-E36TA Motor Diesel

4 in linie

• Un motor diesel ﬁabil, economic, eﬁcient, cu costuri reduse de
intretinere care utilizează cea mai recentă tehnologie din domeniu.
Dispune de putere și cuplu mare, răcire cu apă, o turbină și intercooler.
• Respectă reglementările UE STAGE IV Final si EPA Tier 4f
Sistem hidraulic foarte eﬁcient cu pompă cu roti dintate.
Sistem hidraulic pentru performante superioare cu pompă cu pistoane
axiale si debit variabil și supape de distribuire a debitului. (optional)

2.200 rpm

2.200 rpm

Debit

90 l/min

163 l/min

Presiune

250 bari

250 bari

Presiune

207 bari

Baterie

165 amperi / ora - Heavy Duty

Alternator

120 A

SISTEMUL ELECTRIC

• La modelele cu pompă cu roți dințate, utilajul este dotat cu o „Supapă de
descărcare” controlată electronic, care dezactivează pompa auxiliară în mers sau
oricând operatorul considera că e nevoie, prevenind consumul inutil de energie
• Joystick-ul hidraulic pentru cupa incarcator cu control pilotat (optional) îi permite
operatorului să folosească utilajul consumând mai puțină energie
• Poziționate ergonomic, joystick-urile tip Beko sunt concepute pentru a controla
buldoexcavatorul cu un efort minim
• Sistem de siguranța pentru dezactivarea joystick-urilor hidraulice în timpul
deplasarii
• Filtru de ulei de 10 microni

12 V

1500 kg

La 2.200 rpm
Viteza 1

6,14 km/ oră

Viteza 2

10,11 km/ oră

Viteza 3

22,18 km/ oră

Viteza 4

41,93 km/ oră

4 viteze de mers înainte și 4 de mers înapoi
Comutator între tracțiune 4x4 sau 4x2

Axe CARRARO ITALIA pentru activități grele

2.64 / 1 raport cuplu convertizor

Inclinare axa fata 16°

Răcire transmisie cu lubriﬁant

• Supape anti-soc si anti-cavitatie

Voltaj

750 kg

Transmisie full automată PowerShift – CARRARO ITALIA

Sitem de siguranță pentru a împiedica pornirea motorului în
timp ce este în viteză

SITEM HIDRAULIC

Pompă cu roţi dinţate

Pompă cu pistoane
axiale

65 l/min

3,461 kgf

Capacitate de ridicare
(brattelescopic)

Tip planetară

LSD (diferential cu alunecare limitata) pe axa din spate
Opțional axă spate cu diferential blocabil 100 %

Raza de virare (cu frânare)

9,8 m

Ulei de motor

8,5 lt

Raza de virare (fără frânare)

11,1 m

Sistem de racire motor

18 lt

12,2 m

Rezervor combustibil

140 lt

Raza de virare în punctul extrem
(cu frânare)

Rezervor ulei hidraulic

105 lt

Raza de virare în cel mai extrem punct
(fără frânare)

13,1 m

Ulei transmisie

20,5 lt

Diferential - axa din față
Butuci axă față

Diferential - axa din spate
Butuci axă spate
ADBlue

8,5 lt
2 x 0,8 lt
13 lt
2 x 1,5 lt

Cauciucurile din faţă

Cauciucurile din spate

18 lt

Capacitate cupa multifunctionale

1,2 m³

Forţă de ruperela cupă

7,734 kgf

Forţă de rupere la braț

5,905 kgf

Capacitatea de ridicare la inălțimea maximă

3,500 kg

Greutatea standard de operare a
utilajului (Braţ telescopic)

16/70 – 20

AXE

450 Nm (@1400 rpm)

Debit

6,424 kgf

RAZĂ DE VIRARE

Cuplu Max.

2.200 rpm

6,424 kgf
2,506 kgf

ANVELOPE

74.5 kW, 100 CP(@2200 rpm)

Pompă auxiliară

Forța de rupere la cupă
Forța de rupere la braț

16.9 - 28

8,850 kg

GREUTATE

Putere Max.

Pompă principală

0,20 m³

VITEZE DE RULARE

Volan Tip Soft-Touch

DIRECȚIA

Coloana de volan este ajustabila (înălțime, adâncime, unghi)

3.621 cc

MOTOR

Cilindree

TRANSMISIE

105 x 127 mm

CAPACITATEA DE UMPLERE

Calibru X Cursă

0,20 m³

(L cupă de excavare 600 mm)

Sistem de virare hidraulic / hidrostatic

PERFORMANȚA
CUPA DE ÎNCĂRCARE

Număr de Cilindrii

Brat (Retras)

A Înălțimea de lucru
B
Înălțimea maximă de încărcare (mm)
C Lungimea de extindere cu bratul intins la sol (mm)
D Distanța dintre cupa de excavare și axa centrală
E
Distanța de încărcare (mm)
F
Adâncimea maximă de excavare SAE (mm)
F
Adâncimea maximă de excavare (mm)
G Distanța de extindere de la axa din spate la cupa (mm)
H Lățimea la rotile din spate (mm)
I
Lățime cupă (mm)
Distanța de alunecare(mm)
J
K
Unghiul de rotație al cupei (o)
L
Înălțimea de descărcare (mm)
M Înălțimea de încărcare (mm)
N Înălțime la boltul cupei (mm)
O Distanța dintre boltul cupei și tampon (mm)
P
Distanța dintre dintii cupei și tampon(mm)
R
Distanța dintre dintii cupei și tampon, la înălțime maximă (mm)
S
Distanța de descărcare (mm)
T
Adâncimea de excavare
U Unghiul de incarcare (o)
V
Unghiul de descarcare (o)
W Distanța dintre axa rotilor din spate și sol (mm)
X Lungimea totală de deplasare utilaj (mm)
Y Distanța dintre axa rotilor din față și sol (mm)
Z
Unghi atac inclinare
QQ Distanta dintre unitatea de rotire brat excavare si sol
RR Înălțime la cabina (mm)
SS Înălțimea totală utilaj în deplasare (mm)
TT Distanța dintre volan si sol (mm)
XX Ampatament (mm)
YY Distanta dintre unitatea de rotire brat excavare si axa spate (mm)
ZZ Distanta dintre sol si calele stabilizatoare

2.315
2.400
1.111
205
2.872
3.277
3.553
443
1.481
1.440
1.012
118
43
46
643
5.787
643
28
641
3.000
3.826
2.167
2.287 (2.300 optional)
1.365
440

Brat (Retras)
5.795
3.920
5.716
6.309
2.198
4.324
4.824
7.091

DIMENSIUNI

Clasă de emisie

Brat (Extins)
Capacitatea cupei de excavare

PERFORMANTA
BRAT DE EXCAVARE

Frâna de parcare: Frână mecanică controlată cu mâna, eﬁcace
montata pe diferențialul axei din spate

FRÂNELE

Frână de serviciu: in baie de ulei, operată hidraulic, disc
autoreglabil situat pe axa din spate, cu pedale separate de
frânare pentru rotile din stanga și din dreapta

Brat (Extins)
6.505
4.627
6.719
7.305
3.127
5.514
6.014
8.094

SPECIFICAŢII TEHNICE

4 in linie

Pompă cu pistoane
axiale

2.200 rpm

Debit

90 l/min

163 l/min

Presiune

250 bari

250 bari

2.200 rpm

Debit

65 l/min
207 bari

Presiune

12 V

Baterie

165 amperi / ora – Heavy Duty

Alternator

120 A

SISTEMUL ELECTRIC

• Supape anti-soc si anti-cavitatie
• La modelele cu pompă cu roți dințate, utilajul este dotat cu o „Supapă de
descărcare” controlată electronic, care dezactivează pompa auxiliară în mers sau
oricând operatorul considera că e nevoie, prevenind consumul inutil de energie
• Joystick-ul hidraulic pentru cupa încarcator cu control pilotat (opțional) îi
permite operatorului să folosească utilajul consumând mai puțină energie
• Poziționate ergonomic, joystick-urile tip Beko sunt concepute pentru a controla
buldoexcavatorul cu un efort minim
• Sistem de siguranță pentru dezactivarea joystick-urilor hidraulice în timpul
deplasării
• Filtru de ulei de 10 microni

Voltaj

6,424 kgf

6,424 kgf

Forța de rupere la braț

2,506 kgf

3,461kgf

Capacitate de ridicare
(brat telescopic)

750 kg

1,500 kg

Viteza 1

6,14 km/ oră

Viteza 2

10,11 km/ oră

Viteza 3

22,18 km/ oră

Viteza 4

41,93 km/ oră

VITEZE DE
RULARE

La 2.200 rpm

Transmisie full automată PowerShift – CARRARO ITALIA
4 viteze de mers înainte și 4 de mers înapoi

2.64 / 1 raport cuplu convertizor
Sitem de siguranță pentru a împiedica pornirea motorului
în timp ce este în viteză

Ulei de motor

8,5 lt

Sistem de racire motor

18 lt

Rezervor combustibil

140 lt

Rezervor ulei hidraulic

105 lt

Ulei transmisie

20,5 lt

Diferential - axa din față

Butuci axă față
Diferential - axa din spate

Butuci axă spate
ADBlue

8,5 lt
2 x 1,5 lt
13 lt
2 x 1,5 lt
18 lt

Axe CARRARO ITALIA pentru activități grele
Inclinare axa fata 16°
Tip planetară

LSD (diferential de alunecare limitata) pe axa din spate
Opțional axă spate cu diferential blocabil 100 %

Raza de virare (cu frânare)

8,4 m

Raza de virare (fără frânare)

9,85 m

Raza de virare în punctul extrem (cu frânare)

10,15 m

Raza de virare în cel mai extrem punct
(fără frânare)

11,45 m

Cauciucurile din față

16,9 – 28

Cauciucurile din spate

16,9 – 28

AXE

Comutator între tracțiune 4x4 sau 4x2

Răcire transmisie cu lubriﬁant

SITEM HIDRAULIC

2.200 rpm

Pompă auxiliară

Forța de rupere a cupei

RAZĂ DE VIRARE

Sistem hidraulic foarte eﬁcient cu pompă cu roti dintate.
Sistem hidraulic pentru performante superioare cu pompă cu pistoane axiale
şi debit variabil și supape de distribuire a debitului. (optional)

Pompă principală

0,20 m³

ANVELOPE

• Un motor diesel ﬁabil, economic, eﬁcient, cu costuri reduse de intretinere care
utilizează cea mai recentă tehnologie din domeniu. Dispune de putere și cuplu
mare, răcire cu apă, o turbină și intercooler.
• Respectă reglementările UE STAGE IV Final si EPA Tier 4f

Pompă cu roti dintate

0,20 m³

*opțional se pot monta alte anvelope

Capacitate cupa multifunctionale

1,2 m³

Forta de rupere la cupa

7,734 kgf

Forta de rupere la braț

5,905 kgf

Capacitatea de ridicare la inălțimea maximă

3,500 kg

Greutatea standard de operare a
utilajului (Brat telescopic)

9,250 kg

GREUTATE

450 Nm (@1400 rpm)

Cuplu Max.

Volan Tip Soft-Touch

TRANSMISIE

74.5 kW, 100 CP(@2200 rpm)

ENGINE

Putere Max.

DIRECȚIA

Coloana de volan este ajustabila (înălțime, adâncime, unghi)

3.621 cc

Cilindree

Brat (Retras)

Sistem de virare hidraulic / hidrostatic

105 x 127 mm

CAPACITATEA DE UMPLERE

Calibru X Cursă

PERFORMANȚA
CUPA DE ÎNCĂRCARE

Număr de Cilindrii

(L cupa de excavare 600 mm)

Brat (Extins)

A
B
C
D
E
F
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
QQ
RR
SS
TT
XX
YY
ZZ

Înălțimea de lucru
Înălțimea maximă de încărcare (mm)
Lungimea de extindere cu bratul intins la sol (mm)
Distanța dintre cupa de excavare și axa centrală
Distanța de încărcare (mm)
Adâncimea maximă de excavare SAE (mm)
Adâncimea maximă de excavare (mm)
Distanța de extindere de la axa din spate la cupa (mm)
Lățimea la rotile din spate (mm)
Lățime cupă (mm)
Distanța de alunecare (mm)
Unghiul de rotație al cupei (o)
Înălțimea de descărcare (mm)
Înălțimea de încărcare (mm)
Înălțime la boltul cupei (mm)
Distanța dintre boltul cupei și tampon (mm)
Distanța dintre dintii cupei și tampon(mm)
Distanța dintre dintii cupei și tampon, la înălțime maximă (mm)
Distanța de descărcare (mm)
Adâncimea de excavare
Unghiul de incarcare (o)
Unghiul de descarcare (o)
Distanța dintre axa rotilor din spate și sol (mm)
Lungimea totală de deplasare utilaj (mm)
Distanța dintre axa rotilor din față și sol (mm)
Unghi atac inclinare
Distanta dintre unitatea de rotire brat excavare si sol
Înălțime la cabina (mm)
Înălțimea totală utilaj în deplasare (mm)
Distanța dintre volan si sol (mm)
Ampatament (mm)
Distanta dintre unitatea de rotire brat excavare si axa spate (mm)
Distanta dintre sol si calele stabilizatoare

2.315
2.400
1.111
205
2.872
3.277
3.553
443
1.481
1.440
1.012
118
43
46
643
5.787
643
28
641
3.000
3.826
2.167
2.287 (2.300 optional)
1.365
440

Brat (Retras)
5.795
3.920
5.716
6.309
2.198
4.324
4.824
7.091

DIMENSIUNI

PERKINS ANGLIA / 904J-E36TA Motor Diesel

Capacitatea cupei de excavare

PERFORMANȚĂ BRAȚ
DE EXCAVARE

STAGE V

Clasă de emisie
Marcă / Model

Frâna de parcare: Frână mecanică controlată cu mâna, eﬁcace montata
pe diferențialul axei din spate

FRÂNELE

Frână de serviciu: in baie de ulei, operată hidraulic, disc autoreglabil
situat pe axa din spate, cu pedale separate de frânare pentru rotile din
stanga și din dreapta

Brat (Extins)
6.505
4.627
6.719
7.305
3.127
5.514
6.014
8.094

SPECIFICAȚII TEHNICE

CU TINE, PÂNĂ LA CAPĂT

SERVICII DE SERVICE ÎN REGIM
24/7
Suntem activi pe tot teritoriul României prin 7 centre de vânzări,
acoperire națională cu ateliere mobile de intervenție rapidă și service și o rețea
vastă de magazine partenere pentru distribuția de piese și consumabile.

ÎNTREȚINERE FĂRĂ BĂTĂI DE CAP
Oferim clienților servicii post vânzare de: revizii tehnice curente/ reparații/
furnizare de piese de schimb originale în perioada de garanție și post – garanție;
deplasarea cu ajutorul atelierelor mobile de ultimă generație la punctul de
lucru al utilajului, atât pentru diagnosticare cât și pentru remedierea rapidă a
problemelor apărute; instruirea operatorilor lor pentru utilizarea / exploatarea /
întreținerea utilaje.

Tehnologie în mișcare

