
Motor D1503-M
Putere motor 24.9 kW - 33.4 CP

Greutate operationala 2.700 - 2.850 kg



SPECIFICAȚII TEHNICE

MOTOR

Greutate operațională cu acoperiș
(cu șenile de cauciuc)

Greutate operațională cu cabină
(cu șenile de cauciuc)
Viteză de deplasare
(2 viteze AUTO)

Viteză de rotație

Tip

apă

Baterie 

Alternator

Consum

Număr cilindri

Răcire

Capacitate cilindrică

Putere max (2.200 rpm)

SISTEM HIDRAULIC

Capacitate max

Tip circuit

Tip pompă

Pompă capacitate cilindrică

Debit pompă

Presiune max circuit de calibrare

Sistem auxiliar:

Presiune max

1 pompă cu pistoane axiale 
 și debit variabil LS +

1 pompă cu roți dințate

Senzor încărcare pentru închidere 
sistem central cu valvă de control 
al debitului

PERFORMANȚE

CONTROL

CAPACITĂȚI COMBUSTIBILI

DIMENSIUNI

Număr role (pentru fiecare parte)

Unghi max de deplasare în rampă

Adâncime max de săpare braț standard
(braț opțional)
Înălțime max de descărcare cu cabină
braț standard (braț opțional)
Forță de rupere cupă
(braț standard) ISO 6015

Forță de rupere braț
(braț standard) ISO 6015

Forță de tracțiune

Presiune frecare la sol cu șenile de 
cauciuc și acoperiș (cu cabină)

Lățime max

Înălțime totală

Rază de rotație spate

Adâncime de săpare a brațului standard
(opțional)

Lățime șenile 

Rezervor combustibil

Rezervor ulei hidraulic

Capacitate circuit hidraulic

Capacitate sistem răcire

Ulei motor

schimbare electroproporțională 
pe joystick-ul stâng

Braț excavare, cupă,
și rotire excavator
Mișcarea șenilelor
(inclusiv rotirea inversă)

Lamă

Circuit auxiliar
(efect simplu sau dublu)

Rotire

acționate de 2 joystick-uri pilot

acționate de 2 manere pilot

acționată de 1 manată pilot

schimbare electroproporțională 
pe joystick-ul drept

www.costautilaje.ro

CAPACITATE RIDICARE
Deschidere braț de la centru de rotire (m)
Capacitate ridicare (kg) la 1,0 m înălțime

Frontal și cu
lama jos

Frontal și cu 
lama ridicată

Lateral

Capacitatea de ridicare este conformă standardului ISO 10567 și nu depășește mai mult 
de 75% din sarcina de basculare sau mai mult de 87% din capacitatea hidraulică de 
ridicare a utilajului. 
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