
Seria ZAXIS-5

KOPARKA KOŁOWA
Kod modelu : ZX170W-5B

Moc znamionowa silnika : 122 kW (164 KM)
Ciężar roboczy : 17 000 - 19 100 kg
Pojemność nasypowa łyżki koparki wg ISO : 0,52 - 0,82 m³
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OMÓWIENIE

SPIS TREŚCI
4-5 Wszechstronność
Koparki kołowe firmy Hitachi nadają się 
do szerokiej gamy zastosowań.

6-7 Produktywność
Koparki kołowe firmy Hitachi mają duży 
wpływ na efektywność, ale są również 
przyjazne dla środowiska.

8-9 Wygoda
Kabina nowej koparki kołowej firmy 
Hitachi zapewnia bezpieczniejsze i 
wygodne miejsce pracy.

10-11 Trwałość
Firma Hitachi jest znana z produkcji 
maszyn o wysokiej jakości, które 
spełniają wymagania nawet 
najtrudniejszych miejsc pracy.

12-13 Konserwacja
Łatwo dostępne funkcje w celu 
czyszczenia i rutynowej konserwacji 
pozwalają zmaksymalizować 
niezawodność koparki ZAXIS 170W.

14-15 Program 
Hitachi Support Chain
Dla wszystkich naszych klientów 
dostępna jest szeroka gama usług 
posprzedażowych i opcji wsparcia.

16-29 Dane techniczne

Szybszy ruch
Kasowanie recyrkulacji siłownika 
ramienia i hydrauliczne układy 
pomocnicze zwiększają prędkość 
ramienia podczas pracy.

Wyższa wydajność
Układ hydrauliczny HIOS III zapewnia 
wyższą wydajność i niższe zużycie 
paliwa niż konwencjonalny model 
ZAXIS, co pomaga obniżyć koszty 
eksploatacji.

Zwiększona trwałość
Wzmocnione podwozie oraz wsporniki 
po stronie podstawy wysięgnika 
zapewniają większą wytrzymałość 
w trudnych warunkach pracy.

Większa moc
Większa moc zwiększa 
poziom wydajności przy 
kopaniu i podnoszeniu.

Lepsza widoczność
Poprawiono widoczność z przodu 
maszyny, w szczególności po 
prawej stronie, co przełożyło się na 
zwiększenie bezpieczeństwa pracy.
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Konstrukcja nowej koparki Hitachi ZAXIS 170W o średniej wielkości została zainspirowana jedną myślą— zapewnieniem 
możliwości realizacji wizji użytkownika. Zostało to osiągane na pięciu najważniejszych poziomach: wydajności, produktywności, 
wygody, trwałości i niezawodności. Wiemy, że właściciele parków maszynowych wymagają wydajnych maszyn o wysokiej 
jakości, które mogą pracować skutecznie nawet w trudnych warunkach. Wiemy także, że operatorzy potrzebują bezpiecznego 
i przyjaznego miejsca pracy oraz maszyny, która szybko i precyzyjnie reaguje na ich polecenia. Aby osiągnąć satysfakcjonujące 
i terminowe wyniki zgodnie z wysokimi standardami i bez przekraczania budżetu, dążyliśmy do maksymalizacji niezawodności 
nowej koparki ZAXIS 170W poprzez funkcje prostej konserwacji i program obsługi posprzedażowej Hitachi Support Chain.

Łatwo dostępne informacje
Duży, wielofunkcyjny ekran monitora LCD 
jest czytelny przy jasnym świetle słonecznym 
i w ciemnościach, wyświetlając dane techniczne.

Więcej miejsca na nogi
W kabinie nowej koparki ZAXIS zwiększono ilość 
miejsca na nogi operatora o 45 mm a także 
zapewniono lepszy dostęp dzięki podnoszonej 
konsoli bocznej.

Najwyższy komfort pracy 
Podgrzewany fotel z amortyzacją sprawdza się 
idealnie w zimnym klimacie i tłumi drgania podczas 
pracy maszyny, minimalizując zmęczenie operatora.

Szybki i prosty dostęp serwisowy
Części wymagające inspekcji są dogodnie 
rozmieszczone.
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WSZECHSTRONNOść
Nowa koparka kołowa ZX170W-5 dzięki możliwości wyposażenia w różnorodny osprzęt, nadaje się do szerokiej gamy 
zastosowań w ramach różnych projektów budowlanych. Zwiększona moc i prędkość oraz mniejsze koszty eksploatacji 
decydują o tym, że nowa koparka wyprzedza z łatwością inne modele w swojej klasie. Podobnie jak wszystkie nowe 
koparki kołowe Hitachi, także ten model cechuje łatwość obsługi, dzięki czemu operator może w szybki sposób i bez trudu 
manewrować wokół terenu roboczego.
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Najważniejsze cechy

* Na podstawie typowego wzorca pracy określonego przy użyciu systemu Global e-Service

Wszechstronność,  
duża moc i łatwość obsługi

Wszechstronność
Duża moc, szybkość i łatwość obsługi sprawiają, że nowe koparki 
kołowe ZAXIS zapewniają najwyższy poziom wydajności i nadają się 
do wielu zastosowań. 

Udźwig został zwiększony o 7%, dzięki czemu maszyna nadaje 
się do przenoszenia dużych obciążeń. Gdy jest to wymagane, 
można uzyskać jeszcze większą moc dzięki funkcji automatycznego 
zwiększania mocy. Funkcja ta pozwala także w razie potrzeby 
zwiększyć o 6% siłę kopania maksymalnie przez osiem sekund. 

Prędkość pracy osprzętu przedniego w nowych modelach została 
zwiększona poprzez zastosowanie systemu recyrkulacyjnego 
wysięgnika HIOS III – podczas obniżania wysięgnika olej pod 
ciśnieniem jest rozprowadzany w obrębie cylindra wysięgnika, dzięki 
czemu olej pod ciśnieniem z pompy można wydajnie wykorzystać w 
celu zwiększenia prędkości ramienia. 

Wyposażenie dodatkowe można łatwo montować dzięki systemowi 
obsługi osprzętu z 11 trybami, które można zarejestrować na 
monitorze. Nowa funkcja regulacji ciśnienia zapewnia bezpieczeństwo 
osprzętu poprzez ustawienie wymaganego ciśnienia.

Niższe koszty paliwa
Wygrywanie przetargów i realizacja celów produkcyjnych to bardzo 
konkurencyjne procesy związane z rozwojem działalności. Wybór 
maszyn budowlanych ma kluczowe znaczenie, a sukces firmy jest 
zależny od wydajności i skuteczności sprzętu. Z pomocą przychodzi 
nowy układ hydrauliczny HIOS III.

Stosujemy najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie 
hydrauliczne i elektroniczne, aby osiągnąć nasz cel w postaci 
znaczącego obniżenia kosztów paliwa w nowym silniku o niskiej emisji 
spalin. Mamy przyjemność poinformować, że układ hydrauliczny HIOS 
III pozwala osiągnąć w trybie PWR zużycie paliwa niższe o 5% niż w 
trybie P poprzedniego modelu ZAXIS przy jednoczesnym zachowaniu 
wysokiego poziomu wydajności*.

Ponadto możliwe jest obniżenie zużycia paliwa o 14% w trybie ECO*. 
Ten tryb zapewnia relatywnie wysoki poziom wydajności przy użyciu 
tej samej ilości paliwa.

 ■  Redukcja zużycia paliwa o 5%  
(tryb PWR w porównaniu z trybem P poprzedniego modelu)

 ■  Redukcja zużycia paliwa o 14%  
(tryb ECO w porównaniu z trybem P poprzedniego modelu) 

 ■  Nowy układ hydrauliczny HIOS III 
wyższa wydajność i mniejsze zużycie paliwa

 ■  System wsparcia osprzętu

 ■  Zwiększenie mocy

 ■  Większy udźwig
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PRODUKTYWNOść
Nową koparkę kołową ZX170W-5 wyposażono w nowy mocniejszy silnik oraz zaawansowaną hydraulikę, dzięki czemu jest ona w 
stanie osiągnąć wyższe poziomy wydajności w miejscu pracy w porównaniu do wcześniejszych modeli. Stanowi obietnicę szybkiego 
zwrotu kosztów początkowej inwestycji, a w konsekwencji, wyższej rentowności firmy. Inżynierowie Hitachi zaprojektowali nową 
koparkę w sposób zapewniający zgodnoś z najnowszymi przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi standardów emisji. Posiadają one 
szereg funkcji zmniejszających wpływ maszyny na środowisko.
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Najważniejsze cechy

* Na podstawie typowego wzorca pracy określonego przy użyciu systemu Global e-Service

Większa wydajność i mniejszy 
wpływ na środowisko

Ekologiczna wydajność
Nowe koparki kołowe ZAXIS zostały zaprojektowane z myślą o 
minimalizacji wpływu na środowisko. Naszym celem jest tworzenie 
maszyn, które są zarówno ekologiczne, jak i wydajne, aby spełnić 
wymagania klientów i jednocześnie wymogi prawne Unii Europejskiej 
dotyczące kontroli emisji.

Koparka ZX170W-5 została wyposażona w filtr tłumika spalin w 
celu przechwytywania i spalania substancji zanieczyszczających 
powietrze dzięki katalizatorowi utleniającemu i kontroli temperatury 
spalin. Zredukowano także poziom emisji tlenków azotu poprzez 
użycie turbosprężarki o zmiennej geometrii, która zapewnia optymalne 
spalanie.

Kolejna funkcja zaprojektowana z myślą o redukcji emisji to 
automatyczne wyłączanie koparki, która pozwala także zmniejszyć 
zużycie paliwa i obniżyć poziom hałasu w kabinie. Połączenie tej 
funkcji z funkcją automatycznego trybu jałowego pozwala w jeszcze 
większym stopniu zmniejszyć zużycie paliwa. 

Ogromna wydajność
Pomimo ograniczonego wpływu na środowisko, nowe koparki 
kołowe ZAXIS zapewniają wysoką wydajność w każdym miejscu 
pracy. Naszym celem było utrzymanie równowagi między zgodnością 
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, a 
wymaganiami w zakresie wysokiej wydajności i rentowności. 

Koparki kołowe firmy Hitachi są znane ze swojej niezawodności i 
wysokiej wydajności, co jest kluczowe w przypadku konieczności 
dotrzymywania krótkich terminów w pilnych realizacjach. Najnowsza 
gama modeli ZAXIS nie różni się pod tym względem od swoich 
poprzedników, zapewniając zwiększoną wydajność i ekologiczną 
pracę.

 ■ Potężne i ekologiczne

 ■ Silnik zgodny z normami etapu IIIB

 ■  

 ■  Turbosprężarka o zmiennej geometrii – optymalne spalanie

 ■ Układ EGR z chłodzeniem o dużej przepustowości

 ■  Układ hydrauliczny HIOS III — oszczędność paliwa i 
większa wydajność

 ■  Projekt przyjazny dla środowiska

 ■  Automatyczne wyłączanie — oszczędność paliwa w celu 
redukcji emisji dwutlenku węgla

 Filtr w tłumiku, który przechwytuje stałe cząsteczki
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KOMFORT
Najnowsza gama koparek kołowych ZAXIS została zaprojektowana z myślą o spełnieniu wymagań klientów i operatorów z całego 
świata. Kabina jest bardziej przestronna w porównaniu do poprzednich modeli, gwarantuje znakomitą widoczność oraz oferuje łatwe 
w obsłudze funkcje. To decyduje o niezrównanym komforcie pracy operatora. Dzięki uwadze inżynierów Hitachi poświęconej detalom, 
nowa koparka ZX170W-5 zapewnia komfortowe, bezpieczne i wydajne środowisko pracy dla operatora.
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Najważniejsze cechy

Przyjazna dla użytkownika funkcjonalność
Firma Hitachi dokonała znacznych inwestycji w zaawansowaną 
technologię zastosowaną w nowych koparkach ZAXIS. Cała moc 
pozostaje dostępna dla operatora przy użyciu funkcji kolorowego 
monitora i ergonomicznych elementów sterujących. 

Nowy, wielofunkcyjny monitor LCD ma duży i czytelny ekran o 
przekątnej siedmiu cali. Na ekranie przedstawiana jest szeroka 
gama przydatnych informacji technicznych, włącznie z wyraźnym 
wskazaniem stanu maszyny i ustawieniami. Dostępna jest 
obsługa w 32 językach. Monitor i ergonomicznie zaprojektowane 
przełączniki zostały zgrupowane w celu łatwego dostępu prawą 
ręką. Proporcjonalny przełącznik w nowej, opcjonalnej dźwigni 
funkcji dodatkowych umożliwia proste sterowanie wysięgnikiem. 
Do zestawu audio dodano także gniazdo urządzeń dodatkowych, 
dzięki czemu można wydajnie i płynnie pracować przy dźwiękach 
ulubionej muzyki na przykład z odtwarzacza MP3. Dostępny jest 
również schowek dla odtwarzacza MP3.

 ■ Zaawansowana kabina ROPS

 ■ Lepsza widoczność

 ■ Nowy, kolorowy monitor LCD

 ■ Łatwo dostępne informacje w czasie rzeczywistym

 ■ Więcej miejsca na nogi

 ■ Ergonomicznie zaprojektowany panel sterowania

 ■  Gniazdo urządzeń dodatkowych i schowek dla 
odtwarzacza MP3

Najwyższy poziom  
komfortu operatora

Komfort gwarantowany
Długie zmiany na placach budowy były niekorzystne dla zdrowia 
operatorów, ale wygodne kabiny w nowych koparkach kołowych 
ZAXIS zostały zaprojektowane w taki sposób, aby po zakończeniu 
pracy operator mógł nadal cieszyć się resztą dnia. Koparka 
ZX170W-5 zapewnia teraz bardziej komfortowe warunki pracy – 
w pełni regulowany amortyzowany fotel można obecnie odsunąć 
bardziej do tyłu w porównaniu do poprzednich modeli, a miejsce na 
nogi zostało zwiększone o 45 mm.  

Lepsza widoczność
W nowej koparce ZX170W-5 zastosowano szereg usprawnień firmy 
Hitachi, dzięki którym poprawiono widoczność z fotela operatora, 
co jest bardzo ważne w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy na 
ruchliwych placach budowy. Na nowo zaprojektowano prawą stronę 
maszyny oraz zmieniono kształt przedniej osłony, aby zapewnić 
lepszą widoczność z kabiny. Nowy model został także wyposażony 
w nowoczesny monitor, który został dopasowany względem prawego 
słupka, również w celu zwiększenia widoczności przez przednią 
szybę. 

Nowa tylna kamera zapewnia lepszy zakres widoczności, można 
więc obaczyć, co znajduje się bezpośrednio poniżej przeciwwagi. 
Na nowym monitorze znajdują się zarówno ikony przedstawiające 
stan operacji, jak i widok z tylnej kamery, więc nie ma potrzeby 
przełączania widoków.



ZX170W-5          

10

WYTRZYMAŁOść
Firma Hitachi jest znana na całym świecie z produkcji niezawodnych i wytrzymałych maszyn budowlanych o wysokiej jakości. 
Nowa gama koparek kołowych ZAXIS bazuje na kilku dekadach doświadczenia w produkcji oraz zaawansowanego podejścia 
do technologii. Właśnie dlatego nasze maszyny sprawdzają się znakomicie w najtrudniejszych warunkach roboczych, zapewniają 
wysokie poziomy dostępności, niezależnie od tego, gdzie pracują.
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Najważniejsze cechy

Trwałe części
Nowa koparka ZX170W-5 została zaprojektowana do pracy w 
najbardziej wymagających warunkach. Trudne miejsca pracy 
wymagają niezawodnych maszyn, które zapewniają wyższy 
poziom dostępności i wydajności. Pozwala to uzyskać niższy koszt 
użytkowania dzięki trwałości naszych koparek kołowych.

 
 
 

Standardowo dostarczany jest separator wody typu filtr o wysokiej 
wydajności. Przechwytuje on wilgoć w paliwie, nawet w przypadku jej 
dużej ilości.

 ■ Sprawdzona jakość firmy Hitachi

 ■ Ponad 40 lat doświadczenia

 ■ Wzmocniony wysięgnik

 ■ Wzmocnione podwozie

Zaprojektowane z myślą  
o najbardziej wymagających 
warunkach pracy

Dodatkowe wzmocnienia
Wzmocniono podwozie w nowych koparkach kołowych ZAXIS, 
aby zwiększyć trwałość maszyny.  Zwiększono i dodatkowo 
zabezpieczono osłonę chroniącą siłownik lemiesza poprzez 
zastosowanie konstrukcji dostosowanej jego do górnej i dolnej części.

Skrzynia biegów została zainstalowana nad osią, aby uniknąć 
zderzenia z nieoczekiwanymi przeszkodami. Zastosowano także 
wzmocnioną osłonę podpory.

Wzmocniony osprzęt przedni w nowym modelu ZX170W-5 jest tego 
dobrym przykładem. Wsporniki w podstawie i na końcu wysięgnika 
zostały wyposażone w tuleję, aby zwiększyć ich trwałość i umożliwić 
długie działanie w trudnych warunkach.
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KONSERWACJA
Nowa koparka kołowa Hitachi ZX170W-5 została wyposażona w kilka łatwo dostępnych funkcji ułatwiających przeprowadzenie 
rutynowego czyszczenia i konserwacji. Oznacza to, że codzienne inspekcje i procedury serwisowe można wykonywać szybko i 
wygodnie, zapewniając tym samym powrót do pracy w najkrótszym możliwym czasie. Utrzymywanie przez cały czas wysokich 
poziomów produktywności i dostępności korzystnie wpływa na rentowność firmy, dlatego inżynierowie Hitachi stworzyli koparki, które 
gwarantują dłuższy czas eksploatacji.
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Najważniejsze cechy

 ■ System Global e-Service monitoruje filtr w tłumiku

 ■ Codzienne kontrole z poziomu ziemi

 ■ Poziom oleju sprawdzany na stanowisku operatora

 ■ Szybki i prosty dostęp serwisowy

Szybkie i wygodne rozwiązania 
w celu zwiększenia dostępności

Łatwy dostęp
W nowych koparkach ZAXIS średniej wielkości zastosowano szereg 
wygodnych funkcji ułatwiających obsługę maszyny. Nasi inżynierowie 
dokonali oceny wymagań klientów i zastosowali wiele opcji 
oszczędzających czas podczas rutynowej konserwacji.

Korzystając z wielofunkcyjnego monitora LCD, można sprawdzić 
poziom oleju silnikowego oraz kontrolki ostrzegawcze wyświetlane w 
przypadku konieczności wymiany filtrów oleju hydraulicznego i paliwa. 
Ponadto można ustawić harmonogram rutynowego serwisowania 
przy każdym włączeniu zapłonu, aby zapobiegać awariom.

Filtr świeżego powietrza do klimatyzacji został przeniesiony z 
lokalizacji za fotelem operatora do części przy drzwiach do kabiny. 
Pozwala to na łatwe czyszczenie i wymianę filtra. Standardowa wersja 
została także wyposażona w elektryczną jednostkę tankowania paliwa 
z filtrem paliwa.

Szerokie drzwi zapewniają dostęp z poziomu ziemi do podwójnego 
filtra paliwa, filtra oleju silnikowego oraz separatora wody. Oleju 
hydraulicznego można używać nawet do 5 000 godzin. 

Minimalny czas przestojów
Regularna konserwacja jest kluczem do zapewnienia bezawaryjnego 
działania maszyny i minimalizacji czasu przestojów. Na szczęście, 
w przypadku nowych koparek kołowych ZAXIS wykonywanie takich 
czynności jest łatwe, więc można się skupić na wykonywanej pracy.

Na przykład, miska oleju silnikowego została wyposażona w złączkę 
spustową, więc podczas spuszczania oleju do złączki spustową, 
do której podczas spuszczania oleju podłączany jest specjalny wąż 
spustowy. Złączka spustowa zapewnia niezawodność, zapobiegając 
przeciekom oleju i chroniąc przed aktami wandalizmu, a tym samym 
zapobiegając niepotrzebnym przestojom.
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Natychmiast po zostaniu klientem firmy Hitachi można korzystać z najwyższej klasy obsługi posprzedażnej oferowanej przez 
autoryzowanego dealera. Firma Hitachi zapewnia wszechstronne wsparcie dla wszystkich dealerów w europejskiej sieci, co 
gwarantuje, że koparka ZAXIS 170W będzie przez cały czas spełniała twoje wymagania i przekraczała oczekiwania. Aby zapewnić 
dalszą ochronę inwestycji w maszyny budowlane Hitachi, wprowadziliśmy program obsługi posprzedażowej Hitachi Support Chain. 
Zapewnia on elastyczną możliwość stworzenia dostosowanego planu serwisowego dla następujących kluczowych obszarów — 
„ogniw” w łańcuchu usług świadczonych przez firmę Hitachi za pośrednictwem lokalnego dealera.

SUPPORT CHAIN
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Najważniejsze cechy

Elastyczny program  
obsługi posprzedażnej stworzony  
w celu ochrony inwestycji

System Global e-Service
Nowa koparka ZAXIS jest wyposażona w system komunikacyjny 
GPRS*. Przesyła on wiele różnych danych dotyczących maszyny 
do głównego serwera firmy Hitachi. Baza danych systemu Global 
e-Service umożliwia zdalny dostęp do wszystkich tych danych. 
Wymagane są jedynie połączenie internetowe oraz dane logowania 
do serwisu Global e-Service.

Serwis Global e-Service umożliwia klientowi i dealerowi pobieranie i 
udostępnianie tych danych, pomagając w zarządzaniu flotą. System 
online pomaga także dealerowi w aktywnym doradzaniu w zakresie 
konserwacji prewencyjnej i powiązanych ofert specjalnych.

Najnowsze informacje dotyczące koparki ZAXIS są dostępne przez 
całą dobę, siedem dni w tygodniu. Informacje te obejmują dane 
operacyjne, takie jak liczba godzin pracy, wartości zużycia paliwa, 
tryby pracy i lokalizacji. Pomaga to redukować koszty bieżące, 
wydajnie planować zadania i regularnie wykonywać konserwację 
maszyny. Zapewnia to optymalną wydajność i minimalny czas 
przestojów.

Wsparcie techniczne
Profesjonalny i dobrze wyszkolony zespół serwisowy firmy Hitachi 
łączy globalne doświadczenie i wiedzę firmy Hitachi Construction 
Machinery z językiem i kulturą lokalną. Stosujemy aktywne podejście 
do obsługi klientów, stale szkoląc personel naszych dealerów. 
Oznacza to, że wiedza globalna jest przekazywana wszystkim 
technikom w naszej sieci dealerów.

Rozszerzona gwarancja i umowy serwisowe
Każdy nowy model firmy Hitachi jest objęty pełną gwarancją 
producenta. Jednak koparka ZAXIS może wymagać dodatkowej 
ochrony ze względu na trudne warunki pracy lub w celu minimalizacji 
kosztów naprawy sprzętu. Aby spełnić te wymagania, nasi dealerzy 
oferują wyjątkową opcję rozszerzonego programu gwarancyjnego 
(HELP – Hitachi Extended Life Program) oraz wszechstronne umowy 
serwisowe. Jest to najbardziej skuteczny sposób optymalizacji 
wydajności nowej koparki ZAXIS.

Części i odnowione podzespoły
Firma Hitachi oferuje różne linie części i podzespołów w zależności od 
potrzeb klienta. Oprócz naszej gamy oryginalnych części dostępne są 
inne opcje:

•	 Jeśli	maszyny	pracowały	przez	kilka	lat,	firma	Hitachi	może 
 zaoferować drugą linię oryginalnych alternatywnych części jako 
 atrakcyjne cenowo rozwiązanie.

•	 W	przypadku	bardzo	wymagających	zastosowań	lub	klimatu 
 firma Hitachi zapewnia linię części o podwyższonej wydajności.

•	 Jeśli	klient	szuka	ekonomicznego	rozwiązania	wymiany 
 prewencyjnej, najlepszą opcją będą odnowione podzespoły. 

Niezależnie od dokonanego wyboru, gwarantowana jest uznana 
jakość firmy Hitachi i spokój ducha.

Dealer Hitachi może przekazać więcej informacji na temat 
poszczególnych linii części, które wymieniono powyżej.

* System komunikacyjny GPRS stanowi standardowe wyposażenie nowych koparek ZAXIS, jednak dostępność systemu komunikacyjnego jest zależna od przepisów licencyjnych w danym kraju. 
Aby uzyskać więcej informacji lub utworzyć konto w systemie Global e-Service, należy skontaktować się z dealerem Hitachi.

 ■ Sprawdzanie wszystkich maszyn z własnego biura — 
 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu

 ■ Zdalny wgląd w zużycie paliwa

 ■ Sprawdzanie bieżącej i wcześniejszych lokalizacji oraz 
 zmian w położeniu maszyn

 ■ Sprawdzanie stanu konserwacji i elementów 
 wymagających odnowienia dla każdej maszyny

 ■ Odbieranie powiadomień e-mail w przypadku dowolnych 
 alarmów maszyny, nieoczekiwanych zmian położenia itd.
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DANE TECHNICZNE

SILNIK
Model  ............................. Isuzu AM-4HK1X

Typ  ................................. 4-suwowy, chłodzony wodą, bezpośredni wtrysk 
typu common rail

Doładowanie  .................. Turbodoładowany ze zmienną geometrią, z 
chłodzeniem międzystopniowym i chłodzonym 
układem EGR

Filtracja końcowa  ............ Filtr w tłumiku

Liczba cylindrów  ............. 4

Moc znamionowa 

ISO 9249, netto ............. 122 kW (164 KM) przy 2 000 min-1 (obr./min)

EEC 80/1269, netto  ...... 122 kW (164 KM) przy 2 000 min-1 (obr./min)

SAE J1349, netto  .......... 122 kW (164 KM) przy 2 000 min-1 (obr./min)

Maksymalny moment 
obrotowy  ........................

 
655 Nm (66,8 kgfm) przy 1 500 min-1 (obr./min)

Pojemność skokowa 
cylindra  ...........................

 
5,193 L

Średnica cylindra i skok  ... 115 mm x 125 mm

Akumulatory  ................... 2 x 12 V / 93 Ah

UKŁAD HYDRAULICZNY

Pompy hydrauliczne
Pompy główne  .............. 2 pompy wielotłoczkowe o zmiennej wydajności 

Maksymalny przepływ 
oleju  ............................

 
2 x 200 L/min

Pompa sterująca  ...........  1 pompa zębata

Maksymalny  
przepływ oleju  .............

 
30 L/min

Pompa układu  
kierowniczego  ...............  

 
1 pompa zębata

Maksymalny przepływ 
oleju  ............................

 
28,6 L/min

 
Silniki hydrauliczne

Jazda  ............................ 1 silnik z tłokiem osiowym o zmiennej wydajności

Obrotnica  ...................... 1 silnik z tłokiem osiowym

Ustawienia zaworu bezpieczeństwa
Obwód  
oprzyrządowania  ...........

 
34,3 MPa (350 kgf/cm²)

Obwód obrotnicy  .......... 33,4 MPa (341 kgf/cm²)

Obwód jazdy  ................. 34,8 MPa (355 kgf/cm²)
Obwód układu  
sterowania  ....................

 
3,9 MPa (40 kgf/cm²)

Maksymalna moc  .......... 36,3 MPa (370 kgf/cm²)

Siłowniki hydrauliczne

Ilość Otwór Średnica tłoka

Wysięgnik 2 110 mm 80 mm

Ramię 1 120 mm 90 mm

Łyżka 1 105 mm 75 mm

Pozycjonowanie *1 1 170 mm 105 mm

*1: Dla wysięgnika dwuelementowego

NADWOZIE

Rama obrotowa
Rama o przekroju w kształcie litery D zapewnia odporność na odkształcenia.

Obrotnica
Silnik z tłokiem osiowym i planetarną przekładnią redukcyjną jest zalany 
olejem. Wieniec obrotu jest jednorzędowy. Hamulec postojowy obrotnicy jest 
tarczowym hamulcem zaciąganym sprężynowo a zwalnianym hydraulicznie.

Prędkość obrotu  .......... 12,2 min-1 (obr./min)
Moment obrotowy 
obrotnicy  ......................

 
42,8 kNm (4 370 kgfm)

Kabina operatora
Niezależna obszerna kabina, o szerokości 1 005 mm i wysokości 1 675 mm, 
zgodna z normami ISO*. 
* International Organization for Standardization (Międzynarodowa Organiza-
cja Normalizacyjna)

PODWOZIE

Podwozie typu kołowego. Rama jest konstrukcją spawaną z układem 
redukcji obciążenia.
Układ napędowy: dwuprędkościowa przekładnia oraz silnik z tłokiem 
osiowym o zmiennej wyporności.

Prędkość jazdy (do przodu i do tyłu)
Zakres prędkości wolnego 
biegu (pełzającego)  .................

 
Od 0 do 2,4 km/h

Zakres niskich prędkości  ........ Od 0 do 8,6 km/h
Zakres wysokich prędkości  .... Od 0 do 35 km/h

Maksymalna siła ciągu  ................. 102 kN (10 350 kgf)
Zdolność do pokonywania 
wzniesień  .....................................

70% (35 stopni)

Min. promień skrętu ...................... 6 650 mm
Oś:

Napęd na cztery koła.
Przednia oś może zostać hydraulicznie zablokowana w każdej 
pozycji.
Oscylująca oś przednia ............ ± 7˚

Układ hamulcowy:
Bezobsługowe hamulce tarczowe mokre na osi należą do 
wyposażenia standardowego.
W pełni hydrauliczny układ hamulców roboczych

POZIOM HAŁASU

Poziom hałasu w kabinie zgodnie z normą ISO 6396  ................ LpA 71 dB(A)
Zewnętrzny poziom hałasu zgodnie z normami ISO 6395 
i dyrektywą UE 2000/14/EC  ...................................................LwA 100 dB(A)

POJEMNOŚCI ZBIORNIKÓW PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH

Zbiornik paliwa  .................................................................................. 290,0 L
Chłodziwo silnika  ................................................................................. 25,0 L
Olej silnikowy  ....................................................................................... 23,0 L
Obrotnica  .............................................................................................. 6,2 L
Przekładnia  ............................................................................................ 2,5 L
Przedni mechanizm różnicowy  ............................................................... 9,5 L
Tylny mechanizm różnicowy  ................................................................. 14,0 L
Przełożenie redukcyjne piasty

Przednia oś  ....................................................................................2 x 2,5 L
Tylna oś  .........................................................................................2 x 2,5 L

Układ hydrauliczny  ............................................................................. 180,0 L
Zbiornik hydrauliczny  ......................................................................... 100,0 L
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CIĘŻAR

Ciężar roboczy

Długość 
ramienia

Stabilizacja

Wysięgnik typu monoblok Wysięgnik dwuelementowy

Rozstaw standardowy/ 
rozstaw szeroki

Rozstaw standardowy/ 
rozstaw szeroki

kg kg

2,21 m

Tylny lemiesz - 17 700

Tylna podpora - 18 000

Podpora i lemiesz - 18 800

Przednia i tylna podpora - 19 000

2,22 m

Tylny lemiesz 17 000 -

Tylna podpora 17 300 -

Podpora i lemiesz 18 100 -

Przednia i tylna podpora 18 400 -

2,50 m

Tylny lemiesz - 17 700

Tylna podpora - 18 000

Podpora i lemiesz - 18 800

Przednia i tylna podpora - 19 100

2,58 m

Tylny lemiesz 17 100 -

Tylna podpora 17 400 -

Podpora i lemiesz 18 200 -

Przednia i tylna podpora 18 400 -

3,08 m

Tylny lemiesz 17 200 -

Tylna podpora 17 500 -

Podpora i lemiesz 18 300 -

Przednia i tylna podpora 18 500 -

W tym 0,60 m³ (ISO nasypowa), ciężar łyżki (500 kg) i przeciwwaga (3 600 kg).

ŁYŻKA I SIŁA KOPANIA RAMIENIA

ZAXIS 170W z wysięgnikiem typu monoblok

Długość ramienia 2,22 m 2,58 m 3,08 m

Siła kopania łyżki* ISO 108 kN (11 000 kgf)

Siła kopania łyżki* SAE: PCSA 95 kN (9 700 kgf)

Siła składania ramienia* ISO 110 kN (11 200 kgf) 87 kN (8 900 kgf) 78 kN (7 900 kgf)

Siła składania ramienia* SAE: PCSA 106 kN (10 800 kgf) 84 kN (8 600 kgf) 75 kN (7 700 kgf)

* Przy mocy maksymalnej

ZAXIS 170W z wysięgnikiem dwuelementowym

Długość ramienia 2,21 m 2,50 m

Siła kopania łyżki* ISO 108 kN (11 000 kgf)

Siła kopania łyżki* SAE: PCSA 95 kN (9 700 kgf)

Siła składania ramienia* ISO 93 kN (9 500 kgf) 85 kN (8 700 kgf)

Siła składania ramienia* SAE: PCSA 90 kN (9 100 kgf) 82 kN (8 400 kgf)

* Przy mocy maksymalnej
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WYMIARY 

WYSIĘGNIK TYPU MONOBLOK

WYSIĘGNIK DWUELEMENTOWY

PRZEDNI LEMIESZ I TYLNE PODPORY PRZEDNIE I TYLNE PODPORY

TYLNY LEMIESZ

DANE TECHNICZNE
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WYMIARY

Jednostka: mm 

 Rozstaw standardowy Rozstaw szeroki

Tylny LEM.
Tylna 

PODP.

Przedni  
LEM. Tylna  

PODP.

Przednia 
PODP.

Tylny LEM.

Przednia 
i Tylna 
PODP.

Tylny LEM.
Tylna 

PODP.

Przedni  
LEM. i Tylna  

PODP.

Przednia 
PODP.

Tylny LEM.

Przednia i
Tylna 

PODP.

A
Długość całkowita 
(z wysięgnikiem 
jednoelementowym)

 

Ramię 2,22 m 8 690

Ramię 2,58 m 8 580

Ramię 3,08 m 8 520

A’
Długość całkowita 
(z wysięgnikiem 
dwuelementowym)

 

 Ramię 2,21 m 8 820

 Ramię 2,50 m 8 810

B
Wysokość całkowita 
(z wysięgnikiem 
jednoelementowym)

 Ramię 2,22 m 3 190

Ramię 2,58 m 3 130* (2 870: wysokość wysięgnika)

Ramię 3,08 m 3 580

B’
Wysokość całkowita 
(z wysięgnikiem 
dwuelementowym)

 Ramię 2,21 m 3 130* (3 010: wysokość wysięgnika)

 Ramię 2,50 m 3 130* (3 050: wysokość wysięgnika)

C
Promień obrotu tylnego 
końca

2 320

D Wysokość osłony silnika 2 475

E Prześwit pod przeciwwagą 1 235

F
Całkowita szerokość górnej 
konstrukcji

 2 450

G Całkowita wysokość kabiny 3 130

H Szerokość całkowita opon 2 550 2 750

J Min. prześwit do podwozia 350

K Rozstaw osi 2 550

L
Odległość od środka 
obrotnicy do tylnej osi

1 150

M Przedni zwis 605 1 055 1 150 605 1 055 1 150

N Tylny zwis 965 1 060 965 1 060 965 1 060 965 1 060

O Maks. obniżenie lemiesza 145 – 145 – 145 – 145 –

P Wysokość lemiesza 590 – 590 – 590 – 590 –

Q Maks. podniesienie lemiesza 445 – 445 – 445 – 445 –

R
Całkowita szerokość 
lemiesza

2 530 – 2 530 – 2 730 – 2 730 –

S
Całkowita szerokość złożonej 
PODP.

– 2 470 – 2 470

T
Całkowita szerokość 
rozłożonej PODP.

– 3 380 – 3 380

V
Całkowita wysokość 
wysięgnika (podczas jazdy)

 Ramię 2,21 m 3 980

Ramię 2,50 m 3 980

W Przedni zwis (podczas jazdy)

 Ramię 2,21 m 3 070

 Ramię 2,50 m 3 390

Wymiary w czasie transportu wynoszą A (A’), B (B’), H (bez lemiesza) lub A (A’), B (B’), R (z lemieszem).
*Wysokość kabiny.



20

UDŹWIGI

A: Promień przenoszenia 
 obciążenia
B: Wysokość punktu 
 obciążenia
C: Udźwig

Uwagi: 1. Wartości oparto na ISO 10567.
 2. Udźwig nie przekracza 75% obciążenia powodującego przewrócenie maszyny 
   stojącej na stabilnej, poziomej powierzchni lub 87% pełnej wydajności 
  hydraulicznej.
 3. Punkt obciążenia stanowi linię środkową sworznia łączącego przegubu łyżki na 
  ramieniu.
 4. *Oznacza obciążenie ograniczone przez wydajność hydrauliczną.
 5.  Odpowiednio każda wartość dla podniesionego tylnego lemiesza dla przedniej 

osi oraz każda wartość dla opuszczonego lemiesza tylnego dla tylnej osi, a 
także wartość w pozycji optymalnej z siłownikiem pozycjonującym.

 6. 0 m = poziom gruntu.

Aby uzyskać wartości udźwigu, należy odjąć ciężar łyżki i szybkiego złącza od udźwigu 
bez łyżki.

ZAXIS 170W Z WYSIĘGNIKIEM TYPU MONOBLOK, RAMIENIEM 2,58 M, STANDARDOWYM ROZSTAWEM, PRZECIWWAGĄ 3 600 KG
  Wartość dla przodu lub tyłu           Wartość dla boku 360 stopni          Jednostka: 1 000 kg

Stabilizacja

Promień przenoszenia obciążenia
Przy maks. zasięgu

3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m

Licznik

6,0 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *3,75 2,84 *3,16 2,63 

6,27

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *3,75 3,21 *3,16 2,98 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *3,75 *3,75 *3,16 *3,16

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *3,75 *3,75 *3,16 *3,16

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *3,75 *3,75 *3,16 *3,16

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *3,75 *3,75 *3,16 *3,16

4,5 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *5,47 4,33 4,43 2,78 *3,10 2,10 

7,09

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *5,47 4,92 *4,76 3,15 *3,10 2,39 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *5,47 *5,47 *4,76 3,73 *3,10 2,85 

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *5,47 *5,47 *4,76 4,65 *3,10 *3,10

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *5,47 *5,47 *4,76 *4,76 *3,10 *3,10

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *5,47 *5,47 *4,76 *4,76 *3,10 *3,10

3,0 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) 6,62 4,00 4,27 2,64 3,04 1,86 3,03 1,86 

7,51

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *6,65 4,57 *5,16 3,00 *3,25 2,13 *3,21 2,12 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *6,65 5,50 *5,16 3,58 *3,25 2,55 *3,21 2,54 

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *6,65 *6,65 *5,16 4,50 *3,25 3,20 *3,21 3,19 

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *6,65 *6,65 *5,16 4,60 *3,25 *3,25 *3,21 *3,21

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *6,65 *6,65 *5,16 *5,16 *3,25 *3,25 *3,21 *3,21

1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) 6,25 3,67 4,11 2,49 2,98 1,80 2,91 1,76 

7,61

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *7,54 4,24 *5,54 2,85 *4,05 2,07 *3,49 2,02 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *7,54 5,14 *5,54 3,43 *4,05 2,48 *3,49 2,43 

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *7,54 6,61 *5,54 4,33 *4,05 3,13 *3,49 3,07 

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *7,54 6,79 *5,54 4,44 *4,05 3,21 *3,49 3,14 

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *7,54 *7,54 *5,54 5,17 *4,05 3,72 *3,49 *3,49

0 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *5,44 *5,44 6,04 3,49 3,99 2,38 2,99 1,80 

7,40

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *5,44 *5,44 *7,70 4,05 *5,61 2,74 *4,03 2,07 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *5,44 *5,44 *7,70 4,94 *5,61 3,31 *4,03 2,49 

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *5,44 *5,44 *7,70 6,39 *5,61 4,21 *4,03 3,15 

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *5,44 *5,44 *7,70 6,57 *5,61 4,32 *4,03 3,23 

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *5,44 *5,44 *7,70 *7,70 *5,61 5,05 *4,03 3,75 

-1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *9,66 6,23 5,98 3,44 3,95 2,35 3,32 1,99 

6,84

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *9,66 7,39 *7,07 4,00 *5,16 2,71 *4,22 2,28 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *9,66 9,36 *7,07 4,89 *5,16 3,27 *4,22 2,76 

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *9,66 *9,66 *7,07 6,34 *5,16 4,17 *4,22 3,49 

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *9,66 *9,66 *7,07 6,52 *5,16 4,28 *4,22 3,58 

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *9,66 *9,66 *7,07 *7,07 *5,16 5,01 *4,22 4,17 

-3,0 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *7,39 6,37 5,55 3,51 *3,90 2,49 

5,85

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *7,39 *7,39 *5,55 4,06 *3,90 2,87 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *7,39 *7,39 *5,55 4,96 *3,90 3,46 

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *7,39 *7,39 *5,55 *5,55 *3,90 *3,90

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *7,39 *7,39 *5,55 *5,55 *3,90 *3,90

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *7,39 *7,39 *5,55 *5,55 *3,90 *3,90
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ZAXIS 170W Z WYSIĘGNIKIEM TYPU MONOBLOK, RAMIENIEM 2,58 M, SZEROKIM ROZSTAWEM, PRZECIWWAGĄ 3 600 KG
  Wartość dla przodu lub tyłu           Wartość dla boku 360 stopni          Jednostka: 1 000 kg

Stabilizacja

Promień przenoszenia obciążenia
Przy maks. zasięgu

3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m

Licznik

6,0 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *3,75 3,10 *3,16 2,87 

6,27

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *3,75 3,50 *3,16 *3,16

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *3,75 *3,75 *3,16 *3,16

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *3,75 *3,75 *3,16 *3,16

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *3,75 *3,75 *3,16 *3,16

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *3,75 *3,75 *3,16 *3,16

4,5 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *5,47 4,74 4,35 3,03 *3,10 2,31 

7,09

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *5,47 5,39 *4,76 3,44 *3,10 2,62 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *5,47 *5,47 *4,76 3,90 *3,10 2,98 

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *5,47 *5,47 *4,76 *4,76 *3,10 *3,10

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *5,47 *5,47 *4,76 *4,76 *3,10 *3,10

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *5,47 *5,47 *4,76 *4,76 *3,10 *3,10

3,0 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) 6,51 4,40 4,20 2,89 2,98 2,05 2,98 2,04 

7,51

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *6,65 5,04 *5,16 3,29 *3,25 2,34 *3,21 2,33 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *6,65 5,77 *5,16 3,75 *3,25 2,67 *3,21 2,66 

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *6,65 *6,65 *5,16 4,70 *3,25 *3,25 *3,21 *3,21

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *6,65 *6,65 *5,16 4,78 *3,25 *3,25 *3,21 *3,21

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *6,65 *6,65 *5,16 *5,16 *3,25 *3,25 *3,21 *3,21

1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) 6,14 4,07 4,04 2,74 2,92 1,99 2,86 1,95 

7,61

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *7,54 4,69 *5,54 3,14 *4,05 2,27 *3,49 2,23 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *7,54 5,41 *5,54 3,59 *4,05 2,60 *3,49 2,55 

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *7,54 6,95 *5,54 4,53 *4,05 3,27 *3,49 3,21 

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *7,54 7,09 *5,54 4,61 *4,05 3,33 *3,49 3,26 

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *7,54 *7,54 *5,54 5,17 *4,05 3,72 *3,49 *3,49

0 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *5,44 *5,44 5,93 3,88 3,92 2,63 2,93 1,98 

7,40

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *5,44 *5,44 *7,70 4,49 *5,61 3,03 *4,03 2,28 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *5,44 *5,44 *7,70 5,21 *5,61 3,48 *4,03 2,61 

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *5,44 *5,44 *7,70 6,73 *5,61 4,41 *4,03 3,29 

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *5,44 *5,44 *7,70 6,87 *5,61 4,49 *4,03 3,35 

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *5,44 *5,44 *7,70 *7,70 *5,61 5,05 *4,03 3,75 

-1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *9,66 7,03 5,88 3,83 3,88 2,60 3,25 2,19 

6,84

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *9,66 8,37 *7,07 4,44 *5,16 2,99 *4,22 2,52 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *9,66 *9,66 *7,07 5,16 *5,16 3,44 *4,22 2,89 

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *9,66 *9,66 *7,07 6,67 *5,16 4,37 *4,22 3,65 

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *9,66 *9,66 *7,07 6,81 *5,16 4,45 *4,22 3,72 

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *9,66 *9,66 *7,07 *7,07 *5,16 5,01 *4,22 4,17 

-3,0 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *7,39 7,19 *5,55 3,90 *3,90 2,75 

5,85

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *7,39 *7,39 *5,55 4,51 *3,90 3,16 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *7,39 *7,39 *5,55 5,23 *3,90 3,63 

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *7,39 *7,39 *5,55 *5,55 *3,90 *3,90

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *7,39 *7,39 *5,55 *5,55 *3,90 *3,90

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *7,39 *7,39 *5,55 *5,55 *3,90 *3,90
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ZAXIS 170W Z WYSIĘGNIKIEM DWUELEMENTOWYM, RAMIENIEM 2,50 M, STANDARDOWYM ROZSTAWEM, PRZECIWWAGĄ 3 600 KG
  Wartość dla przodu lub tyłu           Wartość dla boku 360 stopni          Jednostka: 1 000 kg

Stabilizacja

Promień przenoszenia obciążenia
Przy maks. zasięgu

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m

Licznik

7,5 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *4,26 *4,26 *2,45 *2,45

5,48

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *4,26 *4,26 *2,45 *2,45

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *4,26 *4,26 *2,45 *2,45

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *4,26 *4,26 *2,45 *2,45

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *4,26 *4,26 *2,45 *2,45

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *4,26 *4,26 *2,45 *2,45

6,0 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *4,36 *4,36 *4,08 2,91 *2,12 *2,12

6,76

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *4,36 *4,36 *4,08 3,29 *2,12 *2,12

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *4,36 *4,36 *4,08 3,87 *2,12 *2,12

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *4,36 *4,36 *4,08 *4,08 *2,12 *2,12

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *4,36 *4,36 *4,08 *4,08 *2,12 *2,12

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *4,36 *4,36 *4,08 *4,08 *2,12 *2,12

4,5 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *6,56 *6,56 *5,09 4,42 *4,33 2,96 *2,16 1,88 *2,01 1,87 

7,52

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *6,56 *6,56 *5,09 4,95 *4,33 3,30 *2,16 2,16 *2,01 *2,01

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *6,56 *6,56 *5,09 *5,09 *4,33 3,83 *2,16 *2,16 *2,01 *2,01

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *6,56 *6,56 *5,09 *5,09 *4,33 *4,33 *2,16 *2,16 *2,01 *2,01

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *6,56 *6,56 *5,09 *5,09 *4,33 *4,33 *2,16 *2,16 *2,01 *2,01

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *6,56 *6,56 *5,09 *5,09 *4,33 *4,33 *2,16 *2,16 *2,01 *2,01

3,0 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *7,61 7,51 *6,25 4,29 4,37 2,95 3,08 1,88 *2,00 1,67 

7,92

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *7,61 *7,61 *6,25 4,80 *4,80 3,27 *4,05 2,16 *2,00 1,92 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *7,61 *7,61 *6,25 5,60 *4,80 3,78 *4,05 2,58 *2,00 *2,00

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *7,61 *7,61 *6,25 *6,25 *4,80 4,56 *4,05 3,23 *2,00 *2,00

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *7,61 *7,61 *6,25 *6,25 *4,80 4,65 *4,05 3,31 *2,00 *2,00

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *7,61 *7,61 *6,25 *6,25 *4,80 *4,80 *4,05 3,82 *2,00 *2,00

1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *9,58 *7,39 6,44 *4,24 4,35 2,85 3,02 1,83 *2,09 1,59 

8,02

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *9,58 8,42 *7,22 4,74 *5,26 3,23 *4,25 2,10 *2,09 1,84 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *9,58 *9,58 *7,22 5,52 *5,26 3,79 *4,25 2,53 *2,09 *2,09

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *9,58 *9,58 *7,22 6,72 *5,26 4,53 *4,25 3,18 *2,09 *2,09

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *9,58 *9,58 *7,22 6,86 *5,26 4,62 *4,25 3,25 *2,09 *2,09

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *9,58 *9,58 *7,22 *7,22 *5,26 *5,20 *4,25 3,77 *2,09 *2,09

0 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *8,35 *8,35 *11,27 7,42 *6,49 4,17 4,33 2,69 2,94 1,75 *2,29 1,62 

7,82

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *8,35 *8,35 *11,27 8,54 *7,53 4,77 *5,47 3,05 *4,26 2,02 *2,29 1,87 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *8,35 *8,35 *11,27 10,23 *7,53 5,60 *5,47 3,64 4,25 2,45 *2,29 2,28 

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *8,35 *8,35 *11,27 *11,27 *7,53 6,77 *5,47 4,55 *4,26 3,10 *2,29 *2,29

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *8,35 *8,35 *11,27 *11,27 *7,53 6,91 *5,47 4,66 *4,26 3,18 *2,29 *2,29

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *8,35 *8,35 *11,27 *11,27 *7,53 *7,53 *5,47 *5,23 *4,26 3,69 *2,29 *2,29

-1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *13,50 *13,50 *12,18 7,08 6,66 3,98 4,14 2,49 *2,68 1,78 

7,29

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *13,50 *13,50 *12,18 8,33 *7,64 4,57 *5,61 2,87 *2,68 2,06 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *13,50 *13,50 *12,18 10,42 *7,64 5,51 *5,61 3,46 *2,68 2,50 

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *13,50 *13,50 *12,18 *12,18 *7,64 7,03 *5,61 4,36 *2,68 *2,68

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *13,50 *13,50 *12,18 *12,18 *7,64 7,15 *5,61 4,47 *2,68 *2,68

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *13,50 *13,50 *12,18 *12,18 *7,64 *7,64 *5,61 5,21 *2,68 *2,68

-3,0 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *21,49 *21,49 *12,68 7,04 6,39 3,74 4,04 2,38 *3,76 2,30 

6,15

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *21,49 *21,49 *12,68 8,28 *7,79 4,32 *4,62 2,75 *3,76 2,66 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *21,49 *21,49 *12,68 10,37 *7,79 5,26 *4,62 3,34 *3,76 3,22 

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *21,49 *21,49 *12,68 *12,68 *7,79 6,75 *4,62 4,25 *3,76 *3,76

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *21,49 *21,49 *12,68 *12,68 *7,79 6,93 *4,62 4,37 *3,76 *3,76

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *21,49 *21,49 *12,68 *12,68 *7,79 *7,79 *4,62 *4,62 *3,76 *3,76

UDŹWIGI
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ZAXIS 170W Z WYSIĘGNIKIEM DWUELEMENTOWYM, RAMIENIEM 2,50 M, SZEROKIM ROZSTAWEM, PRZECIWWAGĄ 3 600 KG
  Wartość dla przodu lub tyłu           Wartość dla boku 360 stopni          Jednostka: 1 000 kg

Stabilizacja

Promień przenoszenia obciążenia
Przy maks. zasięgu

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m

Licznik

7,5 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *4,26 *4,26 *2,45 *2,45

5,48

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *4,26 *4,26 *2,45 *2,45

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *4,26 *4,26 *2,45 *2,45

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *4,26 *4,26 *2,45 *2,45

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *4,26 *4,26 *2,45 *2,45

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *4,26 *4,26 *2,45 *2,45

6,0 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *4,36 *4,36 *4,08 3,18 *2,12 *2,12

6,76

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *4,36 *4,36 *4,08 3,58 *2,12 *2,12

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *4,36 *4,36 *4,08 4,03 *2,12 *2,12

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *4,36 *4,36 *4,08 *4,08 *2,12 *2,12

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *4,36 *4,36 *4,08 *4,08 *2,12 *2,12

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *4,36 *4,36 *4,08 *4,08 *2,12 *2,12

4,5 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *6,56 *6,56 *5,09 4,79 *4,33 3,20 *2,16 2,08 *2,01 *2,01

7,52

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *6,56 *6,56 *5,09 *5,09 *4,33 3,57 *2,16 *2,16 *2,01 *2,01

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *6,56 *6,56 *5,09 *5,09 *4,33 3,98 *2,16 *2,16 *2,01 *2,01

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *6,56 *6,56 *5,09 *5,09 *4,33 *4,33 *2,16 *2,16 *2,01 *2,01

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *6,56 *6,56 *5,09 *5,09 *4,33 *4,33 *2,16 *2,16 *2,01 *2,01

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *6,56 *6,56 *5,09 *5,09 *4,33 *4,33 *2,16 *2,16 *2,01 *2,01

3,0 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *7,61 *7,61 *6,25 4,65 4,31 *3,17 3,02 2,07 *2,00 1,84 

7,92

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *7,61 *7,61 *6,25 5,20 *4,80 3,52 *4,05 2,37 *2,00 *2,00

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *7,61 *7,61 *6,25 5,83 *4,80 3,93 *4,05 2,70 *2,00 *2,00

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *7,61 *7,61 *6,25 *6,25 *4,80 4,73 *4,05 3,37 *2,00 *2,00

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *7,61 *7,61 *6,25 *6,25 *4,80 4,79 *4,05 3,43 *2,00 *2,00

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *7,61 *7,61 *6,25 *6,25 *4,80 *4,80 *4,05 3,82 *2,00 *2,00

1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *9,58 8,11 6,36 4,59 4,30 3,11 2,97 2,02 *2,09 1,76 

8,02

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *9,58 9,27 *7,22 5,14 *5,26 3,52 *4,25 2,31 *2,09 2,03 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *9,58 *9,58 *7,22 5,76 *5,26 *3,93 *4,25 2,65 *2,09 *2,09

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *9,58 *9,58 *7,22 6,98 *5,26 4,70 *4,25 3,32 *2,09 *2,09

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *9,58 *9,58 *7,22 7,08 *5,26 4,75 *4,25 3,37 *2,09 *2,09

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *9,58 *9,58 *7,22 *7,22 *5,26 *5,20 *4,25 3,77 *2,09 *2,09

0 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *8,35 *8,35 *11,27 8,24 6,41 4,59 4,26 2,95 2,89 1,94 *2,29 1,80 

7,82

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *8,35 *8,35 *11,27 9,39 *7,53 *5,21 *5,47 3,35 *4,26 2,23 *2,29 2,07 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *8,35 *8,35 *11,27 10,72 *7,53 5,82 *5,47 3,81 4,26 2,57 *2,29 *2,29

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *8,35 *8,35 *11,27 *11,27 *7,53 7,03 *5,47 4,75 *4,26 3,24 *2,29 *2,29

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *8,35 *8,35 *11,27 *11,27 *7,53 7,12 *5,47 4,83 *4,26 3,29 *2,29 *2,29

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *8,35 *8,35 *11,27 *11,27 *7,53 *7,53 *5,47 *5,23 *4,26 3,69 *2,29 *2,29

-1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *13,50 *13,50 12,17 7,94 6,55 4,39 4,07 2,76 *2,68 1,97 

7,29

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *13,50 *13,50 *12,18 9,37 *7,64 5,04 *5,61 3,16 *2,68 2,28 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *13,50 *13,50 *12,18 *11,05 *7,64 5,80 *5,61 3,62 *2,68 2,63 

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *13,50 *13,50 *12,18 *12,18 *7,64 7,24 *5,61 4,56 *2,68 *2,68

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *13,50 *13,50 *12,18 *12,18 *7,64 *7,33 *5,61 4,64 *2,68 *2,68

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *13,50 *13,50 *12,18 *12,18 *7,64 *7,64 *5,61 5,21 *2,68 *2,68

-3,0 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *21,49 *21,49 *12,68 7,90 6,28 4,15 3,96 2,64 *3,76 2,55 

6,15

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *21,49 *21,49 *12,68 9,32 *7,79 4,79 *4,62 3,05 *3,76 2,94 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *21,49 *21,49 *12,68 11,04 *7,79 5,54 *4,62 3,51 *3,76 3,38 

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *21,49 *21,49 *12,68 *12,68 *7,79 7,10 *4,62 4,46 *3,76 *3,76

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *21,49 *21,49 *12,68 *12,68 *7,79 7,23 *4,62 4,53 *3,76 *3,76

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *21,49 *21,49 *12,68 *12,68 *7,79 *7,79 *4,62 *4,62 *3,76 *3,76
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UDŹWIGI
ZAXIS 170W Z WYSIĘGNIKIEM TYPU MONOBLOK, RAMIENIEM 2,58 M, STANDARDOWYM ROZSTAWEM, PRZECIWWAGĄ 4 000 KG
  Wartość dla przodu lub tyłu           Wartość dla boku 360 stopni          Jednostka: 1 000 kg

Stabilizacja

Promień przenoszenia obciążenia
Przy maks. zasięgu

3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m

Licznik

6,0 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *3,75 3,01 *3,16 2,80 

6,27

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *3,75 3,40 *3,16 3,15 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *3,75 *3,75 *3,16 *3,16

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *3,75 *3,75 *3,16 *3,16

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *3,75 *3,75 *3,16 *3,16

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *3,75 *3,75 *3,16 *3,16

4,5 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *5,47 4,59 4,57 2,95 *3,10 2,25 

7,09

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *5,47 5,19 *4,76 3,33 *3,10 2,55 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *5,47 *5,47 *4,76 3,93 *3,10 3,02 

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *5,47 *5,47 *4,76 *4,76 *3,10 *3,10

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *5,47 *5,47 *4,76 *4,76 *3,10 *3,10

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *5,47 *5,47 *4,76 *4,76 *3,10 *3,10

3,0 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *6,65 4,25 4,42 2,81 3,15 2,00 3,14 1,99 

7,51

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *6,65 4,84 *5,16 3,19 *3,25 2,27 *3,21 2,27 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *6,65 5,80 *5,16 3,79 *3,25 2,70 *3,21 2,70 

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *6,65 *6,65 *5,16 4,72 *3,25 *3,25 *3,21 *3,21

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *6,65 *6,65 *5,16 4,84 *3,25 *3,25 *3,21 *3,21

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *6,65 *6,65 *5,16 *5,16 *3,25 *3,25 *3,21 *3,21

1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) 6,46 3,92 4,26 2,66 3,09 1,94 3,02 1,90 

7,61

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *7,54 4,51 *5,54 3,04 *4,05 2,21 *3,49 2,17 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *7,54 5,44 *5,54 3,63 *4,05 2,64 *3,49 2,59 

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *7,54 6,94 *5,54 4,56 *4,05 3,30 *3,49 3,24 

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *7,54 7,13 *5,54 4,67 *4,05 3,38 *3,49 3,31 

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *7,54 *7,54 *5,54 5,42 *4,05 3,91 *3,49 *3,49

0 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *5,44 *5,44 6,25 3,74 4,14 2,56 3,10 1,93 

7,40

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *5,44 *5,44 *7,70 4,32 *5,61 2,93 *4,03 2,21 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *5,44 *5,44 *7,70 5,24 *5,61 3,52 *4,03 2,65 

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *5,44 *5,44 *7,70 6,73 *5,61 4,44 *4,03 3,32 

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *5,44 *5,44 *7,70 6,92 *5,61 4,55 *4,03 3,40 

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *5,44 *5,44 *7,70 *7,70 *5,61 5,30 *4,03 3,94 

-1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *9,66 6,66 6,20 3,69 4,10 2,52 3,44 2,14 

6,84

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *9,66 7,87 *7,07 4,27 *5,16 2,89 *4,22 2,45 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *9,66 *9,66 *7,07 5,19 *5,16 3,48 *4,22 2,93 

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *9,66 *9,66 *7,07 6,68 *5,16 4,40 *4,22 3,69 

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *9,66 *9,66 *7,07 6,86 *5,16 4,51 *4,22 3,78 

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *9,66 *9,66 *7,07 *7,07 *5,16 *5,16 *4,22 *4,22

-3,0 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *7,39 6,81 *5,55 3,76 *3,90 2,67 

5,85

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *7,39 *7,39 *5,55 4,33 *3,90 3,06 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *7,39 *7,39 *5,55 5,26 *3,90 3,67 

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *7,39 *7,39 *5,55 *5,55 *3,90 *3,90

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *7,39 *7,39 *5,55 *5,55 *3,90 *3,90

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *7,39 *7,39 *5,55 *5,55 *3,90 *3,90
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ZAXIS 170W Z WYSIĘGNIKIEM TYPU MONOBLOK, RAMIENIEM 2,58 M, SZEROKIM ROZSTAWEM, PRZECIWWAGĄ 4 000 KG
  Wartość dla przodu lub tyłu           Wartość dla boku 360 stopni          Jednostka: 1 000 kg

Stabilizacja

Promień przenoszenia obciążenia
Przy maks. zasięgu

3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m

Licznik

6,0 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *3,75 3,28 *3,16 3,05 

6,27

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *3,75 3,70 *3,16 *3,16

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *3,75 *3,75 *3,16 *3,16

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *3,75 *3,75 *3,16 *3,16

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *3,75 *3,75 *3,16 *3,16

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *3,75 *3,75 *3,16 *3,16

4,5 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *5,47 5,01 4,57 3,22 *3,10 2,46 

7,09

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *5,47 *5,47 *4,76 3,63 *3,10 2,78 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *5,47 *5,47 *4,76 4,11 *3,10 *3,10

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *5,47 *5,47 *4,76 *4,76 *3,10 *3,10

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *5,47 *5,47 *4,76 *4,76 *3,10 *3,10

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *5,47 *5,47 *4,76 *4,76 *3,10 *3,10

3,0 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *6,65 4,67 4,42 3,08 3,15 2,19 3,15 2,19 

7,51

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *6,65 5,32 *5,16 3,49 *3,25 2,49 *3,21 2,48 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *6,65 6,08 *5,16 3,96 *3,25 2,82 *3,21 2,82 

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *6,65 *6,65 *5,16 4,93 *3,25 *3,25 *3,21 *3,21

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *6,65 *6,65 *5,16 5,02 *3,25 *3,25 *3,21 *3,21

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *6,65 *6,65 *5,16 *5,16 *3,25 *3,25 *3,21 *3,21

1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) 6,47 4,33 4,26 2,93 3,09 2,13 3,02 2,09 

7,61

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *7,54 4,97 *5,54 3,33 *4,05 2,42 *3,49 2,37 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *7,54 5,72 *5,54 3,80 *4,05 2,76 *3,49 2,71 

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *7,54 7,30 *5,54 4,76 *4,05 3,45 *3,49 3,38 

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *7,54 7,44 *5,54 4,85 *4,05 3,51 *3,49 3,44 

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *7,54 *7,54 *5,54 5,42 *4,05 3,91 *3,49 *3,49

0 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *5,44 *5,44 6,26 4,14 4,14 2,82 3,10 2,13 

7,40

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *5,44 *5,44 *7,70 4,78 *5,61 3,22 *4,03 2,43 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *5,44 *5,44 *7,70 5,52 *5,61 3,69 *4,03 2,77 

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *5,44 *5,44 *7,70 7,08 *5,61 4,64 *4,03 3,47 

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *5,44 *5,44 *7,70 7,22 *5,61 4,73 *4,03 3,53 

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *5,44 *5,44 *7,70 *7,70 *5,61 5,30 *4,03 3,94 

-1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *9,66 7,50 6,21 4,09 4,10 2,78 3,44 2,35 

6,84

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *9,66 8,89 *7,07 4,73 *5,16 3,19 *4,22 2,69 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *9,66 *9,66 *7,07 5,47 *5,16 3,65 *4,22 3,07 

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *9,66 *9,66 *7,07 7,02 *5,16 4,60 *4,22 3,85 

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *9,66 *9,66 *7,07 *7,07 *5,16 4,69 *4,22 3,92 

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *9,66 *9,66 *7,07 *7,07 *5,16 *5,16 *4,22 *4,22

-3,0 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *7,39 *7,39 *5,55 4,16 *3,90 2,94 

5,85

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *7,39 *7,39 *5,55 4,80 *3,90 3,36 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *7,39 *7,39 *5,55 5,54 *3,90 3,85 

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *7,39 *7,39 *5,55 *5,55 *3,90 *3,90

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *7,39 *7,39 *5,55 *5,55 *3,90 *3,90

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *7,39 *7,39 *5,55 *5,55 *3,90 *3,90
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ZAXIS 170W Z WYSIĘGNIKIEM DWUELEMENTOWYM, RAMIENIEM 2,50 M, STANDARDOWYM ROZSTAWEM, PRZECIWWAGĄ 4 000 KG
  Wartość dla przodu lub tyłu           Wartość dla boku 360 stopni          Jednostka: 1 000 kg

Stabilizacja

Promień przenoszenia obciążenia
Przy maks. zasięgu

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m

Licznik

7,5 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *4,26 *4,26 *2,45 *2,45

5,48

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *4,26 *4,26 *2,45 *2,45

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *4,26 *4,26 *2,45 *2,45

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *4,26 *4,26 *2,45 *2,45

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *4,26 *4,26 *2,45 *2,45

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *4,26 *4,26 *2,45 *2,45

6,0 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *4,36 *4,36 *4,08 3,09 *2,12 *2,12

6,76

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *4,36 *4,36 *4,08 3,47 *2,12 *2,12

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *4,36 *4,36 *4,08 4,06 *2,12 *2,12

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *4,36 *4,36 *4,08 *4,08 *2,12 *2,12

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *4,36 *4,36 *4,08 *4,08 *2,12 *2,12

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *4,36 *4,36 *4,08 *4,08 *2,12 *2,12

4,5 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *6,56 *6,56 *5,09 *4,65 *4,33 3,12 *2,16 2,02 *2,01 *2,01

7,52

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *6,56 *6,56 *5,09 *5,09 *4,33 3,47 *2,16 *2,16 *2,01 *2,01

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *6,56 *6,56 *5,09 *5,09 *4,33 4,01 *2,16 *2,16 *2,01 *2,01

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *6,56 *6,56 *5,09 *5,09 *4,33 *4,33 *2,16 *2,16 *2,01 *2,01

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *6,56 *6,56 *5,09 *5,09 *4,33 *4,33 *2,16 *2,16 *2,01 *2,01

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *6,56 *6,56 *5,09 *5,09 *4,33 *4,33 *2,16 *2,16 *2,01 *2,01

3,0 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *7,61 *7,61 *6,25 4,51 *4,56 3,09 3,24 2,02 *2,00 1,79 

7,92

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *7,61 *7,61 *6,25 5,03 *4,80 3,43 *4,05 2,30 *2,00 *2,00

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *7,61 *7,61 *6,25 5,84 *4,80 3,95 *4,05 2,73 *2,00 *2,00

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *7,61 *7,61 *6,25 *6,25 *4,80 *4,74 *4,05 3,40 *2,00 *2,00

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *7,61 *7,61 *6,25 *6,25 *4,80 *4,80 *4,05 3,48 *2,00 *2,00

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *7,61 *7,61 *6,25 *6,25 *4,80 *4,80 *4,05 *4,00 *2,00 *2,00

1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *9,58 7,75 6,69 4,46 4,53 3,02 3,19 1,97 *2,09 1,71 

8,02

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *9,58 *8,82 *7,22 4,97 *5,26 3,41 *4,25 2,25 *2,09 1,97 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *9,58 *9,58 *7,22 *5,77 *5,26 3,95 *4,25 2,68 *2,09 *2,09

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *9,58 *9,58 *7,22 *6,98 *5,26 4,71 *4,25 3,34 *2,09 *2,09

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *9,58 *9,58 *7,22 *7,12 *5,26 4,80 *4,25 3,42 *2,09 *2,09

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *9,58 *9,58 *7,22 *7,22 *5,26 *5,26 *4,25 3,95 *2,09 *2,09

0 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *8,35 *8,35 *11,27 7,85 6,74 4,42 4,54 2,86 3,11 1,89 *2,29 1,75 

7,82

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *8,35 *8,35 *11,27 8,95 *7,53 5,04 *5,47 3,24 *4,26 2,17 *2,29 2,01 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *8,35 *8,35 *11,27 *10,65 *7,53 *5,83 *5,47 3,84 *4,26 2,60 *2,29 *2,29

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *8,35 *8,35 *11,27 *11,27 *7,53 7,02 *5,47 4,77 *4,26 3,27 *2,29 *2,29

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *8,35 *8,35 *11,27 *11,27 *7,53 *7,16 *5,47 4,88 *4,26 3,35 *2,29 *2,29

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *8,35 *8,35 *11,27 *11,27 *7,53 *7,53 *5,47 *5,39 *4,26 3,87 *2,29 *2,29

-1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *13,50 *13,50 *12,18 7,52 6,99 4,23 4,36 2,67 *2,68 1,92 

7,29

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *13,50 *13,50 *12,18 8,81 *7,64 4,84 *5,61 3,06 *2,68 2,21 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *13,50 *13,50 *12,18 10,97 *7,64 5,81 *5,61 3,66 *2,68 2,66 

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *13,50 *13,50 *12,18 *12,18 *7,64 *7,23 *5,61 4,59 *2,68 *2,68

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *13,50 *13,50 *12,18 *12,18 *7,64 *7,35 *5,61 4,70 *2,68 *2,68

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *13,50 *13,50 *12,18 *12,18 *7,64 *7,64 *5,61 5,46 *2,68 *2,68

-3,0 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *21,49 *21,49 *12,68 7,47 6,72 3,99 4,25 2,56 *3,76 2,47 

6,15

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *21,49 *21,49 *12,68 8,76 *7,79 4,59 *4,62 2,94 *3,76 2,84 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *21,49 *21,49 *12,68 10,92 *7,79 5,55 *4,62 3,54 *3,76 3,42 

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *21,49 *21,49 *12,68 *12,68 *7,79 7,08 *4,62 4,48 *3,76 *3,76

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *21,49 *21,49 *12,68 *12,68 *7,79 7,28 *4,62 4,59 *3,76 *3,76

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *21,49 *21,49 *12,68 *12,68 *7,79 *7,79 *4,62 *4,62 *3,76 *3,76

UDŹWIGI
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ZAXIS 170W Z WYSIĘGNIKIEM DWUELEMENTOWYM, RAMIENIEM 2,50 M, SZEROKIM ROZSTAWEM, PRZECIWWAGĄ 4 000 KG
  Wartość dla przodu lub tyłu           Wartość dla boku 360 stopni          Jednostka: 1 000 kg

Stabilizacja

Promień przenoszenia obciążenia
Przy maks. zasięgu

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m

Licznik

7,5 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *4,26 *4,26 *2,45 *2,45

5,48

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *4,26 *4,26 *2,45 *2,45

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *4,26 *4,26 *2,45 *2,45

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *4,26 *4,26 *2,45 *2,45

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *4,26 *4,26 *2,45 *2,45

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *4,26 *4,26 *2,45 *2,45

6,0 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *4,36 *4,36 *4,08 3,36 *2,12 *2,12

6,76

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *4,36 *4,36 *4,08 *3,77 *2,12 *2,12

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *4,36 *4,36 *4,08 *4,08 *2,12 *2,12

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *4,36 *4,36 *4,08 *4,08 *2,12 *2,12

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *4,36 *4,36 *4,08 *4,08 *2,12 *2,12

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *4,36 *4,36 *4,08 *4,08 *2,12 *2,12

4,5 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *6,56 *6,56 *5,09 5,02 *4,33 3,36 *2,16 *2,16 *2,01 *2,01

7,52

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *6,56 *6,56 *5,09 *5,09 *4,33 3,74 *2,16 *2,16 *2,01 *2,01

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *6,56 *6,56 *5,09 *5,09 *4,33 4,16 *2,16 *2,16 *2,01 *2,01

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *6,56 *6,56 *5,09 *5,09 *4,33 *4,33 *2,16 *2,16 *2,01 *2,01

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *6,56 *6,56 *5,09 *5,09 *4,33 *4,33 *2,16 *2,16 *2,01 *2,01

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *6,56 *6,56 *5,09 *5,09 *4,33 *4,33 *2,16 *2,16 *2,01 *2,01

3,0 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *7,61 *7,61 *6,25 4,87 4,49 *3,33 3,19 2,21 *2,00 1,98 

7,92

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *7,61 *7,61 *6,25 5,44 *4,80 3,69 *4,05 2,52 *2,00 *2,00

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *7,61 *7,61 *6,25 6,08 *4,80 4,10 *4,05 2,86 *2,00 *2,00

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *7,61 *7,61 *6,25 *6,25 *4,80 *4,80 *4,05 3,54 *2,00 *2,00

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *7,61 *7,61 *6,25 *6,25 *4,80 *4,80 *4,05 3,60 *2,00 *2,00

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *7,61 *7,61 *6,25 *6,25 *4,80 *4,80 *4,05 *4,00 *2,00 *2,00

1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *9,58 8,50 6,61 4,82 4,47 3,29 3,13 2,16 *2,09 1,89 

8,02

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *9,58 *9,58 *7,22 5,38 *5,26 *3,71 *4,25 2,46 *2,09 *2,09

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *9,58 *9,58 *7,22 *6,00 *5,26 4,10 *4,25 2,80 *2,09 *2,09

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *9,58 *9,58 *7,22 *7,22 *5,26 4,87 *4,25 3,49 *2,09 *2,09

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *9,58 *9,58 *7,22 *7,22 *5,26 *4,94 *4,25 3,54 *2,09 *2,09

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *9,58 *9,58 *7,22 *7,22 *5,26 *5,26 *4,25 3,95 *2,09 *2,09

0 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *8,35 *8,35 *11,27 8,62 6,66 4,85 *4,47 3,12 3,05 2,08 *2,29 1,93 

7,82

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *8,35 *8,35 *11,27 9,82 *7,53 5,44 *5,47 3,54 *4,26 2,38 *2,29 2,22 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *8,35 *8,35 *11,27 11,16 *7,53 6,07 *5,47 4,01 *4,26 2,72 *2,29 *2,29

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *8,35 *8,35 *11,27 *11,27 *7,53 7,27 *5,47 4,95 *4,26 3,41 *2,29 *2,29

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *8,35 *8,35 *11,27 *11,27 *7,53 *7,36 *5,47 5,00 *4,26 3,47 *2,29 *2,29

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *8,35 *8,35 *11,27 *11,27 *7,53 *7,53 *5,47 *5,39 *4,26 3,87 *2,29 *2,29

-1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *13,50 *13,50 *12,18 8,41 6,88 4,65 *4,29 2,94 *2,68 2,12 

7,29

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *13,50 *13,50 *12,18 9,89 *7,64 5,33 *5,61 3,36 *2,68 2,43 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *13,50 *13,50 *12,18 11,46 *7,64 6,10 *5,61 3,83 *2,68 *2,68

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *13,50 *13,50 *12,18 *12,18 *7,64 7,45 *5,61 4,80 *2,68 *2,68

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *13,50 *13,50 *12,18 *12,18 *7,64 7,53 *5,61 4,87 *2,68 *2,68

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *13,50 *13,50 *12,18 *12,18 *7,64 *7,64 *5,61 5,46 *2,68 *2,68

-3,0 m

Tylny lemiesz podniesiony (dla przodu) *21,49 *21,49 *12,68 8,36 6,61 4,41 4,19 2,83 *3,76 2,73 

6,15

Tylny lemiesz opuszczony (dla tyłu) *21,49 *21,49 *12,68 9,84 *7,79 5,08 *4,62 3,24 *3,76 3,13 

Tylna podpora opuszczona (dla tyłu) *21,49 *21,49 *12,68 11,62 *7,79 5,84 *4,62 3,72 *3,76 3,59 

Przednia podpora i tylny lemiesz opuszczone (dla tyłu) *21,49 *21,49 *12,68 *12,68 *7,79 7,45 *4,62 *4,62 *3,76 *3,76

Przedni lemiesz i tylna podpora opuszczone (dla tyłu) *21,49 *21,49 *12,68 *12,68 *7,79 7,58 *4,62 *4,62 *3,76 *3,76

4 podpory opuszczone (dla tyłu) *21,49 *21,49 *12,68 *12,68 *7,79 *7,79 *4,62 *4,62 *3,76 *3,76
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DANE TECHNICZNE

Linia gruntu

m

m

2,5 m

Jednostka: mm

ZAXIS 170W

Wysięgnik typu monoblok Wysięgnik dwuelementowy

Długość ramienia 2,22 m 2,58 m 3,08 m 2,21 m 2,50 m

A Maks. wysięg przy kopaniu 8 690 9 050 9 500 9 190 9 450

A’ Maks. wysięg przy kopaniu (na gruncie) 8 500 8 870 9 330 9 010 9 280

B Maks. głębokość kopania 4 960 5 330 5 830 5 430 5 720

B’ Maks. głębokość kopania (poziom 2,5 m) 4 740 5 130 5 650 5 330 5 620

C Maks. wysokość ostrza 8 820 9 100 9 360 10 010 10 200

D Maks. wysokość podczas wyładunku 6 130 6 360 6 610 7 160 7 340

D’ Minimalna wysokość podczas wyładunku 2 990 2 480 1 980 3 360 3 050

E Min. promień obrotu 3 380 2 940 2 970 3 040 3 030

F Maksymalna głębokość kopania przy ścianie pionowej 4 440 4 810 5 320 4 760 5 050

ZAKRESY ROBOCZE

WYSIĘGNIK TYPU MONOBLOK WYSIĘGNIK DWUELEMENTOWY

m

m

Linia gruntu

2,5 m
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.......... Wyposażenie standardowe .......... Wyposażenie opcjonalne

PODWOZIE
Wspornik chwytaka

Przednia pokrywa

Przedni lemiesz + tylna podpora

Przednia podpora + tylny lemiesz

Przednia podpora + tylna podpora

Hamulec postojowy

Tylny lemiesz

Tylna podpora

Skrzynka narzędziowa po prawej 
stronie

Rozdzielona opona

Skrzynia narzędziowa: lewa strona 
podwozia

Opony z bieżnikiem trakcyjnym 
(10,00-20 14 PR)

Osie szerokiego rozstawu

4 haki do przywiązywania

OSPRZĘT PRZEDNI
Odlewane złącze A łyżki

Centralny system smarowania

Uszczelnienie przeciw zabrudzeniowe 
wszystkich sworzni łyżki

Sworzeń z kołnierzem

Tuleja HN

Wzmocniony łącznik B

Wzmocniona podkładka z tworzywa 
sztucznego

Warstwa termalna WC  
(węglik wolframu)

 Spawane łączenie A łyżki ze 
spawanym hakiem

OSPRZĘT
Akcesoria dla przełącznika  
2 prędkości

Dodatkowe przewody

Dodatkowa pompa (30 L/min)

Podstawowe przewody osprzętu

Przewody młota i szczęk

Przewody chwytaka

Części HSB dla młota i szczęk

Akumulator wstępny

Zawór PTO

INNE
System Global e-Service

Zamykana nakrętka tankowania paliwa

Zamykane osłony urządzenia

Pokładowy sterownik informacyjny

Płyty i poręcze przeciwpoślizgowe

Standardowy zestaw narzędzi

System antykradzieżowy*

Oznaczenie kierunku jazdy na ramie 
podwozia

SILNIK
Podwójne filtry powietrza

System automatycznej pracy na 
biegu jałowym

Automatyczne wyłączanie silnika

Filtr oleju silnikowego

Zawór przewężony zimnego paliwa

 Suchy filtr powietrza z zaworem 
odprowadzania (ze wskaźnikiem 
zapchania filtra powietrza)

Odporna na kurz siatka wewnętrzna

Sterowanie trybem ECO/PWR

Elektryczna pompa doprowadzania 
paliwa

Złączka spustowa oleju silnikowego

Urządzenie rozgrzewające silnik

Osłona wentylatora

Chłodnica paliwa

Główny filtr paliwa

Filtr wstępny paliwa

Separator wody o wysokiej 
wydajności

Silnik montowany na poduszkach 
amortyzujących

Filtr w tłumiku

Wstępny filtr powietrza

Zbiornik wyrównawczy chłodnicy

 Chłodnica, chłodnica oleju i chłodnica 
międzystopniowa 

Alternator 50 A

UKŁAD 
HYDRAULICZNY

 Automatyczne zwiększanie mocy

Zawór kontrolny z głównym zaworem 
spustowym

Dodatkowe gniazdo na zawór 
kontrolny

Filtr przepływu paliwa

 Filtr drobnocząsteczkowy pełnego 
przepływu ze wskaźnikiem zapchania

Zawór bezpieczeństwa ramienia

Zawór bezpieczeństwa wysięgnika

Filtr wstępny

Maksymalna moc

Zawór amortyzacyjny w obwodzie 
wstępnym

Filtr układu sterowniczego

Filtr zasysania

Zawór hamulca obrotnicy

Zawór dwudrożny młota i szczęk

Przełącznik wyboru trybu pracy

KABINA
 Kabina stalowa z wygłuszeniem 
hałasów na każde warunki pogodowe

Radio AM-FM

Popielniczka

Automatyczna klimatyzacja

Gniazdo AUX. i pamięć masowa

Dźwignia funkcji dodatkowych

Kabina CRES V (Center pillar 
reinforced structure; Centralnie 
wzmocniona konstrukcja)

Uchwyt na napoje (chłodzony/ 
podgrzewany)

Elektryczny podwójny klakson

Przełącznik odcięcia mocy silnika

 Wyposażenie w zbrojone, barwione 
(kolor zielony) szklane okna

Młotek wyjścia ewakuacyjnego

Dywanik

Podpórka na stopy

Spryskiwacz przedniej szyby

Schowek regulowany (chłodzony/ 
podgrzewany)

Wycieraczki szyby przedniej

Podświetlona stacyjka

Laminowana przednia szyba

Kabinowe światło LED włączone po 
otwarciu drzwi

 Dopasowana górna osłona OPG 
zgodna z poziomem II (ISO 10262)

Dźwignia blokady osprzętu

Osłona przeciwdeszczowa

Tylna półka

Zwijany pas bezpieczeństwa

Kabina zgodna z wymogami ROPS 
(ISO12117-2)

Gumowa antena radiowa

Fotel: podgrzewany fotel 
amortyzowany pneumatycznie

Regulacja części fotela: oparcie, 
podłokietniki, wysokość i kąt, 
przesuwanie do przodu i do tyłu

Krótkie dźwignie sterujące przy 
pomocy ruchu nadgarstków

Osłona przeciwsłoneczna (przednia 
szyba)

Osłona przeciwsłoneczna (boczna 
szyba)

Przezroczysty dach z przesuwaną 
zasłoną

 Przednie okna otwierane u góry, u 
dołu i po lewej stronie

2 głośniki

4 poduszki amortyzowania kabiny

Gniazdo elektryczne 12 V

Zapalniczka 24 V

SYSTEM MONITORA
 Alarmy dźwiękowe: 
przegrzanie, ciśnienie oleju 
silnikowego, przeciążenie

 Alarmy: 
przegrzanie, ostrzeżenie silnika, 
ciśnienie oleju silnikowego, alternator, 
minimalny poziom paliwa, zapchanie 
filtra hydraulicznego, zapchanie filtra 
powietrza, tryb pracy, przeciążenie 
itp.

Dane operacyjne dotyczące osprzętu

 Wyświetlacz metryczny: 
prędkościomierz, obrotomierz, licznik 
przebiegu okresowego, temperatura 
wody, godzina, zużycie paliwa, zegar

 Inne wyświetlacze: 
tryb pracy, automatyczny tryb jałowy, 
podświetlenie, widok z tylnej kamery, 
warunki pracy itp.

Wybór 32 języków

OśWIETLENIE
Dodatkowe lampy na wysięgniku z 
osłoną

Dodatkowe przednie lampy na  
dachu kabiny

Dodatkowe tylne lampy na dachu 
kabiny

Lampy hamowania

Lampy oświetlenia prześwitu

Lampy sygnalizacji ostrzegawczej

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej

Obrotowe lampy ostrzegawcze

Kierunkowskazy

Oświetlenie robocze

2 lampy czołowe

NADWOZIE
 Elektryczna pompa tankowania 
paliwa z funkcją automatycznego 
zatrzymania i filtrem

Pływak poziomu paliwa

Wskaźnik poziomu oleju 
hydraulicznego

Tylna kamera

Lusterko wsteczne (prawa i lewa 
strona)

Boczna kamera

Hamulec postojowy obrotnicy

Osłona

Akumulatory 93 Ah

Przeciwwaga 3 600 kg

Przeciwwaga 4 000 kg

Wyposażenie standardowe i opcjonalne może różnić się w zależności od kraju zakupu - więcej informacji można uzyskać u lokalnego dealera Hitachi.
* Firma Hitachi Construction Machinery nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za kradzież; każdy system jedynie minimalizuje ryzyko kradzieży.

WYPOSAŻENIE
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Hitachi Construction Machinery
www.hcme.com

Przed użyciem urządzenia wyposażonego w system komunikacji satelitarnej 
w kraju innym niż kraj przeznaczony do jego użycia mogą być konieczne 
modyfikacje, aby występowała zgodność z lokalnymi normami (łącznie 
z normami bezpieczeństwa) i wymaganiami prawnymi danego kraju. 
Nie należy eksportować lub eksploatować tego urządzenia poza krajem 
przeznaczenia do czasu, aż zostanie potwierdzona wyżej wymieniona 
zgodność. W przypadku pytań dotyczących zgodności należy skontaktować 
się z lokalnym dealerem Hitachi.
Niniejsze dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wydrukowano w Europie

Ilustracje i fotografie przedstawiają modele w wersji standardowej i mogą obejmować wyposażenie 
opcjonalne, akcesoria, zainstalowane i zmodyfikowane przez klienta części, części opcjonalne 
oraz całe wyposażenie standardowe z pewnymi różnicami w kolorze i funkcjach. Przed użyciem 
należy dokładnie zapoznać się z instrukcją operatora.

KS-PL228EU

Wizja ekologiczna Hitachi 2025

Redukcja wpływu na środowisko przez nowe koparki ZAXIS
Firma Hitachi wybrała ekologiczny sposób redukcji emisji węgla, aby 

zapobiec globalnemu ociepleniu zgodnie z LCA*. Nowe koparki ZAXIS 

wykorzystują wiele innowacji technologicznych, włącznie z nowym trybem 

ECO i sterowaniem izochronicznym. Firma Hitachi od dawna dąży do 

recyklingu podzespołów, takich jak aluminiowe części chłodnic i chłodnicy 

oleju. Części z tworzywa sztucznego są oznaczone jako przeznaczone do 

recyklingu. 
*Ocena cyklu życia — ISO 14040

Firma Hitachi Group stworzyła Wizję ekologiczną 2025, aby ograniczyć 

roczną emisję dwutlenku węgla. Firma dąży do produkcji globalnej przy 

jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko w okresie eksploatacji 

wszystkich produktów, kreując społeczność zrównoważonego rozwoju 

poprzez spełnienie trzech celów — zapobieganie ociepleniu globalnego, 

recykling zasobów i rozszerzenie ekosystemu.

O p i e r a j ą c  s i ę  n a  n a j l e p s z y c h  t e c h n o l o g i a c h ,  f i r m a 

Hi tachi  Const ruct ion Machiner y dąż y do zapewniania 

najnowocześniejszych rozwiązań i us ług, aby stać się 

niezawodnym partnerem dla klientów na całym świecie.


