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ZAKŁADY KOMUNALNE

MASZYNY ROZUMIEJĄCE
POTRZEBY MIAST I LUDZI
„Innowacja, precyzja, skuteczność — oto zasady, którymi kierujemy się przy
projektowaniu i produkcji maszyn, przeznaczonych na place budowy i dla
pracowników XXI wieku. Każda branża ma inne potrzeby i wymogi, a każdy
kraj dysponuje odrębną kulturą pracy – szanujemy te różnice i staramy się
do nich maksymalnie dostosować. Tworzymy maszyny przez ludzi i dla ludzi.
Kładziemy nacisk przede wszystkim na satysfakcję klienta. Z tego względu,
dbamy tak samo mocno o rozwiązania innowacyjne, jak i o potrzeby
użytkowników naszych maszyn. Są to główne cele i misja naszej firmy już
od ponad 40 lat.”
Henri Marchetta, Prezes
Groupe Mecalac S.A.S.

ZAKŁADY KOMUNALNE

SERIA MASZYN MECALAC PRZEZNACZONA
DLA ZAKŁADÓW KOMUNALNYCH

WYSPECJALIZOWANE
KONCEPCJE MASZYN DLA
OBSZARÓW MIEJSKICH
UNIWERSALNE

ZAKŁADY KOMUNALNE WYMAGAJĄ REALIZACJI SZEROKIEGO ZAKRESU ZADAŃ
— PRZEZ 365 DNI W ROKU, W KAŻDYCH WARUNKACH POGODOWYCH. POJEDYNCZA
MASZYNA MECALAC W 100% SPEŁNA TE WYMAGANIA I JEST DO NIEGO IDEALNIE
DOSTOSOWANA.
WYGODNE
Podczas konstruowania maszyn firma Mecalac
skupia swoją uwagę na potrzebach operatora.
Napotyka on często niesprzyjające warunki
w swojej codziennej pracy. Zdarza się, że
bardzo szybko musi docierać na miejsce
budowy, nawet w środku nocy. Dzięki kabinie
zaprojektowanej w ergonomiczny sposób, ma
zapewniony nie tylko maksymalny komfort,
ale również łatwość obsługi maszyny i może
skoncentrować się wyłącznie na wykonywanym
zadaniu — zyskując tym samym na motywacji i
koncentracji.

BEZPIECZNE
W przypadku koparek czy ładowarek firmy
Mecalac gwarantowane jest maksymalne
bezpieczeństwo operatora, dzięki niezwykle
łatwemu wsiadaniu i wysiadaniu. Maszyny są
wyposażone w duże, szklane, panoramiczne
powierzchnie oraz nisko położony środek
ciężkości, zapewniający niezwykłą stabilność.
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Wszystkie punkty konserwacji dostępne są
bezpośrednio z podłoża, co jest niezwykle
wygodnym rozwiązaniem w codziennej pracy
operatora.

MOBILNE
Czas to pieniądz — produkty firmy Mecalac
można szybko przewozić z jednego placu
budowy na inny. Różne tryby sterowania
maszyną i wbudowane funkcje, zapewniają
szerokie zastosowanie na każdym rodzaju
powierzchni.

KOMPAKTOWE
Brak zakłócania ruchu drogowego i pracy na
obszarach o ograniczonej przestrzeni – oto w jaki
sposób firma Mecalac definiuje kompaktowość.
Wszystkie nasze maszyny są zaprojektowane
przede wszystkim z uwzględnieniem tej kwestii.
Gwarantuje to optymalną mobilność i łatwość
manewrowania maszyną nawet w najbardziej
niekorzystnych warunkach.

ZAKŁADY KOMUNALNE

UNIWERSALNA, JAK ŻADNA INNA
JEDEN OPERATOR.
JEDNA MASZYNA.
„12MTX jest wyrazem tego, co
naprawdę oznacza uniwersalność. Jest
to jednocześnie koparka, ładowarka,
wózek widłowy i nośnik osprzętu.
Jednak to nie wszystko. 12MTX
wyróżnia się pod względem każdej
z tych funkcji dzięki specjalnemu
wyposażeniu, takiemu jak przesuwany
wysięgnik, przegubowe podwozie,
nisko położony środek ciężkości,
obrotowa i znajdująca się po prawej
stronie kabina. 12MTX łączy w sobie
wszystkie najważniejsze funkcje i zalety
w jednej maszynie. Przekłada się to na
optymalną skuteczność każdej z tych
funkcji. Tak właśnie wygląda sukces,
który zapewniania uniwersalność.”

KOPANIE

ZAŁADUNEK

Patrick Brehmer,
Dyrektor działu ds. marketingu,
Dział zarządzania produktami i projektowania

PRZEŁADUNEK
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NOŚNIK OSPRZĘTU

ZAKŁADY KOMUNALNE

KLUCZOWE
ZALETY
BEZPIECZEŃSTWO

KOMFORT

KOMPAKTOWOŚĆ

MOBILNOŚĆ
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KOMFORT

MOBILNOŚĆ
PRZEGUBOWE PODWOZIE:
NIEOGRANICZONA SWOBODA RUCHU

KABINA XXL

Przegubowe podwozie zapewnia 12MTX mobilność, jaka nie była dostępna
nigdy wcześniej:
• Mobilność ładowarki kołowej
• Położenie kabiny w przedniej części podwozia, zapewniające lepszą widoczność obszaru
roboczego
• Manewrowość i łatwość unikania przeszkód
• Minimalny promień skrętu poza oponami i wysięgnikiem
• Łatwe przemieszczanie się po trudnych terenach

Umiejscowienie kabiny po prawej stronie: doskonała widoczność
podczas prowadzenia prac wzdłuż drogi.

Dzięki przegubowemu podwoziu 12MTX
można z łatwością omijać przeszkody i
precyzyjnie podążać wytyczoną trasą.

Kabina XXL w całości
uproszczona i zmodernizowana.

DOSKONAŁA
WIDOCZNOŚĆ
Doskonała widoczność została
zoptymalizowana w celu
poszerzenia pola widzenia,
szczególnie dzięki usytuowaniu
konstrukcji kabiny po prawej
stronie.

Nie tylko poprawiliśmy komfort operatorów, ale także zdefiniowaliśmy go na nowo.
Firma Mecalac przemyślała każdy najdrobniejszy szczegół, zarówno na zewnątrz
jak i wewnątrz kabiny, oferując wysoce skuteczną i przemyślana konstrukcyjne
maszynę.
ZAKŁADY KOMUNALNE

BEZPIECZEŃSTWO
BEZPIECZEŃSTWO:
PRIORYTET
Naszym celem jest zoptymalizowanie
bezpieczeństwa operatora i wszystkich
pracowników placu budowy, nie tylko
na obszarach miejskich, ale także na
obrzeżach miast.

ŁATWY DOSTĘP DO KONSERWACJI
Z PODŁOŻA DZIĘKI AUTOMATYCZNIE
WYSUWANYM STOPNIOM

DOSTĘPNOŚĆ
Bezpośredni i łatwy dostęp do kabiny.

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI
Dzięki unikalnemu selektorowi
centralnemu, operatorzy mogą jednym
ruchem ustawić maszynę w trybie ruchu
drogowego lub parkowania. Eliminuje
to konieczność wykonania od 7 do 10
różnych czynności, jakie operatorzy
zwykle muszą zrealizować podczas
zmiany trybów.

Wszystkie codzienne czynności konserwacyjne 12MTX można przeprowadzać bez odrywania.
Stóp z podłoża. Zapewnia to bezpieczeństwo pracy każdego dnia.

SZYBKOZŁĄCZE CONNECT
Firma Mecalac oferuje opatentowane
szybkozłącze CONNECT. System
CONNECT jest lekki, zintegrowany z
maszyną, łatwy i bezpieczny w obsłudze.

ŁATWOŚĆ KONSERWACJI
Koparki firmy Mecalac to jedyne
dostępne na rynku koparki, które można
tankować z poziomu podłoża.

Stopnie są automatycznie wysuwane po uniesieniu przez operatora konsoli znajdującej się po
prawej stronie. Umożliwia to bezpośrednie wyjście z kabiny po stopniach znajdujących się tuż
pod drzwiami kabiny. Kto powiedział, że trzeba wybierać między bezpieczeństwem a komfortem?
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Nowe szybkozłącze
CONNECT firmy
Mecalac, spełnia
wymagania dyrektywy
maszynowej w zakresie
norm EN 474-1.
Wprowadza to nowy
standard innowacyjności,
dodatkowo
udoskonalając funkcje
bezpieczeństwa.

KOMPAKTOWOŚĆ
BEZPIECZNA PRACA W OBRĘBIE JEDNEGO PASA DROGOWEGO, BEZ WPŁYWU NA RUCH
ULICZNY

Niezwykła kompaktowość bez wpływu na
skuteczność i funkcje maszyny oraz niemal
całkowity brak zakłóceń nawet w najbardziej
zatłoczonych lub ruchliwych przestrzeniach
miejskich.

ZAKŁADY KOMUNALNE

UNIWERSALNYWYSIĘGNIK
TELESKOPOWY
GOTOWOŚĆ ZASTOSOWANIA
PRZEZ CAŁY ROK NA
OBSZARACH MIEJSKICH
„Miasta, gminy i ich zatłoczone place budowy
muszą radzić sobie z wieloma różnymi
zadaniami - do tego potrzebne są wysoce
uniwersalne maszyny. Jesienne czyszczenie
dróg, czy zimowe odśnieżanie i posypywanie
solą, jeszcze nigdy nie było tak proste. Maszyna
AS900tele zapewnia nie tylko skuteczną pomoc
w zakresie usług związanych z konserwacją
dróg, ale dzięki wysięgnikowi obracającemu się
w zakresie 180° może ona również pracować
równolegle do jezdni bez zakłócania ruchu
drogowego, np. podczas prac konserwacyjnych
na poboczu. Wykazuje się ona dużą
skutecznością i wykonuje swoje zadania
w łatwy, intuicyjny i niezrównany sposób.”
Patrick Brehmer,
dyrektor działu ds. marketingu,
Dział zarządzania produktami i projektowania
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Platforma robocza przedstawiona w niniejszej broszurze może być sprzedawana tylko w krajach, w których została zatwierdzona do sprzedaży. Zapytaj o szczegóły swojego sprzedawcę. Przyczepa przedstawiona w niniejszej broszurze nie jest dystrybułowana przez firmę MECALAC.

ZAKŁADY KOMUNALNE

KLUCZOWE
ZALETY
BEZPIECZEŃSTWO
KOMPAKTOWOŚĆ

MOBILNOŚĆ
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KOMFORT

MOBILNOŚĆ

KOMFORT

SKRZYNIA BIEGÓW Z DWIEMA OSIAMI SKRĘTNYMI

WYGODNE MIEJSCE PRACY

• Możliwość zastosowania trzech rodzajów sterowania: dwie osie skrętne, blokada
tylnej osi, tryb kraba
• Hydrostatyczny napęd jezdny dostępny w 2 wersjach: 20 km/h lub 35 km/h i opcjonalna
prędkość ruchu gąsienicowego
• Osie planetarne z automatyczną blokadą mechanizmów różnicowych w osi przedniej
• Tylna oś sztywna ze wspomaganiem osi zależnym od obciążenia
• Wspomagane serwomechanizmem mokre hamulce wielotarczowe
• Wielofunkcyjny joystick do sterowania napędem i roboczym układem hydraulicznym

• Duże przyciemniane okna
• Panoramiczne okno dachowe zapewniające unikalną widoczność ku górze
• Pełnopłaszczyznowe ogrzewane okna tylnego
• System spryskiwaczy szyby przedniej i tylnej
• Wielofunkcyjny joystick
• Siedzenie operatora podlegające wielu regulacjom
• Amortyzowane pneumatycznie (i ogrzewane) siedzenie, a także opcjonalna
klimatyzacja
• Łatwe otwieranie i zamykanie obu drzwi kabiny z poziomu podłoża oraz
siedzenia operatora

Niezwykle niezawodna sztywna rama z 2 osiami skrętnymi zapewnia maksymalną stabilność
przy zachowaniu maksymalnej skuteczności, a także bezprecedensową manewrowość.

Przestronna kabina z ergonomicznie
rozmieszczonymi elementami sterowania
zapewniająca komfortowe miejsca pracy
przez cały dzień.

Kabina jest dokładnie dostosowana do twoich potrzeb dzięki wielu
funkcjom kabiny.

Panoramiczny dach umożliwia wyjątkową widoczność ku górze, która jest przydatna
na przykład podczas załadunku. Umożliwia to niezakłóconą widoczność wysięgnika
teleskopowego oraz obszaru pracy.
ZAKŁADY KOMUNALNE

BEZPIECZEŃSTWO
WYSIĘGNIK TELESKOPOWY I
OBROTOWY
Pracuj bez obaw dzięki połączonemu wysięgnikowi
teleskopowemu i obrotowemu.
• Maszyna AS900tele jest wyposażona w urządzenie
zabezpieczające, które automatycznie blokuje wychył
tylnej osi bezpośrednio po osiągnięciu określonego kąta
bocznego przez obrotowy wysięgnik.
• Nawet w przypadku prowadzenia prac z udziałem
tymczasowej platformy podnoszącej konstrukcja maszyny
zapewnia niezwykłą stabilność w każdej sytuacji.
• Niezwykle niezawodne i sztywne podwozie z 2 osiami
skrętnymi zapewnia doskonałą stabilność, która pomaga
w zapewnieniu optymalnego poziomu bezpieczeństwa.

DOSTĘPNOŚĆ
Wchodzenie do kabiny i wychodzenie z niej jest
łatwe dzięki dostępności drzwi po prawej i lewej
stronie.

Łatwy i bezpieczny dostęp do kabiny.

Istnieje możliwość blokowania lekko
otwartych drzwi.

STABILNOŚĆ
Sztywna rama maszyny AS900tele zapewnia jej
bezprecedensową stabilność.
• Sztywna rama Monobloc z automatycznym blokowaniem
wychyłu osi tylnej zapewnia maksymalną stabilność
podczas ruchu obrotowego wysięgnika i maksymalny
zakres sterowania z uwzględnieniem optymalnego kąta
sterowania.
• Sztywne podwozie z dwiema osiami skrętnymi zapewnia
produktywność i stały zasięg.

Wszystkie codziennie wykonywane prace konserwacyjne można wykonywać z poziomu podłoża — nie ma
konieczności wspinania się na maszynę!
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KOMPAKTOWOŚĆ
JEDYNA ŁADOWARKA OBROTOWA Z DWIEMA OSIAMI SKRĘTNYMI
Promień skrętu ustawiony tylko 3,71 m
ponad tylną częścią gwarantuje maksymalną
mobilność nawet w przypadku najbardziej
zatłoczonych placów budowy.

Maszyna AS900tele to jedyna na świecie
teleskopowa
ładowarka
obrotowa
z
dwiema osiami skrętnymi. Taka przewaga
technologiczna zapewnia korzyści podczas
wykonywania
zadań
budowlanych
i
serwisowych.

ZAKŁADY KOMUNALNE

MASA
Masa maszyny gotowej do pracy, bez łyżki, ze zbiornikiem pełnym paliwa i operatorem
SILNIK
Silnik z turbosprężarką i chłodnicą powietrza
(zgodny z normami Stage 3B)
Wysokoprężny, 4-cylindrowy, rzędowy
Standard anty zanieczyszczeniowy
Moc wg DIN 70020
Maks. moment obrotowy
Pojemność skokowa
Chłodzenie
Filtr powietrza cyklonowy suchy z wkładem
Poziom hałasu na zewnątrz
Paliwo

DANE
9700 kg

Zawór EGR i katalizator z filtrem cząstek
(DOC)
DEUTZ TCD 3.6L4
TIER 4
STAGE IV
85 kW (115 KM)
przy 2200 obr./min
460 przy
1600 obr./min
3621 cm3
cieczą
•
101 dB
140 l

UKŁAD ELEKTRYCZNY
Napięcie
Akumulatory
Alternator
Rozrusznik
Gniazda elektryczne szczelne

12 V
100 Ah
95 A
3,2 kW
•

PODWOZIE
Przegubowe
Wewnętrzny promień skrętu
Zewnętrzny promień skrętu

•
2,63 m
4,91 m

Podwozie przednie wyposażone w 2 stabilizatory przednie niezależne sterowane proporcjonalnie

•

PRZEKŁADNIA
Zamknięty układ hydrostatyczny ze i regulacją automatyczną typu samochodowego Senso Drive
Nawrotnica z elektrycznym sterowaniem kierunkiem jazdy pod manipulatorem prawym
Sterowanie „inchingiem” lub wolnym zbliżaniem umożliwiające przy stałej prędkości obrotowej
silnika wysokoprężnego obniżanie prędkości do zatrzymania: funkcja ta jest sterowana pedałem,
który łączy funkcję hamowania
Silnik hydrauliczny
Pompa
Pompa i silnik hydrauliczny do jazdy o zmiennej pojemności umożliwiający płynną zmianę
przełożenia we wszystkich zakresach prędkości
Prędkość zmienna
Ciśnienie maksymalne
Maksymalna siła trakcji
Maksymalny pokonywany spadek
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MOSTY I KOŁA
4 koła napędzane
Standard: opony 405/70-20
Most napędowy sztywny na podwoziu przednim
Most napędowy wahadłowy na podwoziu tylnym ±10° i blokowany przez siłowniki hydrauliczne
Blokada wahania za pomocą 2 siłowników hydraulicznych mostu tylnego, skrzynia
przekładniowa z pojedynczym przełożeniem zapewniająca ruch bezpośrednio do mostu tylnego
i przedniego za pomocą wału napędowego i mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu
w obu mostach
HAMULCE
Centralny układ hamulcowy z dwoma obwodami
Hamulce wielotarczowe w kąpieli olejowej zintegrowane w obu mostach
Hamulec hydrostatyczny (inching) działający na 4 koła
WIEŻYCZKA
Pełny obrót o 360°
Napęd za pomocą koła wieńcowego z zębami wewnętrznymi
Obracanie za pomocą silnika hydraulicznego z automatycznym hamulcem tarczowym
Zawór cross-over amortyzowany typu CHOCKLESS do stopniowego uruchamiania
i zatrzymywania obrotów wieżyczki
Prędkość obrotowa
Moment obrotowy
Silnik hydrauliczny
Ciśnienie maks.
KABINA
Przeszklona kabina z szerokim polem widzenia i najwyższym komforcie
Samonośna, mocowana na 4 podkładkach sprężystych
Szyba czołowa częściowo lub w całości przesuwna
Przesuwne drzwi
Otwierane okno w drzwiach

•

Fotel regulowany zgodnie z budową ciała operatora

•

Elementy sterowania wbudowane w konsole znajdujące się po obu stronach
fotela i regulowane w odniesieniu do fotela

•
150 cm3
182 l/min
•
0-32 km/h
430 bar
5800 daN
78 %

Ogrzewanie płynem chłodzącym zgodne z normą ISO 10263

DANE
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
9 obr./min
2210 daN.m
750 cm3
230 bar
z homologacją ROPS i FOPS
•
pod dach kabiny
•
•
z regulacją wysokości i wzdłużną
i pasem bezpieczeństwa
•
dmuchawa o wysokiej prędkości,
dużej zdolności usuwania
zaparowania szyb, odmrażania

Sterowanie wspomagane przez ergonomiczne profesjonalne manipulatory
Elektroniczna tablica wskaźników z wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i
wskazaniami wizualnymi oraz alarmem dźwiękowym
Wskaźniki poziomu paliwa i temperatury płynu chłodzącego na tablicy wskaźników

•

Tablica wskaźników, kolorowy ekran z automatyczną regulacją jasności i kontrastu

•

Przedni reflektor roboczy

•

Strefa schowków z tyłu

•

•
•

DANE TECHNICZNE
K

L

M

B
C
G
H
I
D

E

F

A

TECHNICZNE CECHY
Moc udźwigu
Siła kopania
Siła trakcji
Ciężar wywracający ze standardową łyżką
do przodu z podwoziem całkowice złamanym
Ciężar wywracający ze standardową łyżką
na bok z podwoziem całkowicie złamanym
UKŁAD HYDRAULICZNY (obwód narzędzia i obrotów)
Pompa o zmiennej pojemności
Maksymalny wydatek
Maksymalne ciśnienie robocze
Sterowanie mocą Active Control
Load Sensing (pomiar obciążenia) proporcjonalny z indywidualnym
wyważeniem każdego elementu: wysięgnik, końcówka wysięgnika, ramię,
łyżka i osprzęt pomocniczy
Proporcjonalność przemieszczeń zawsze przestrzegana, niezależnie od
poziomu ciśnienia w każdym elemencie: „flow sharing”
Zawór ciśnieniowy przeciążenia i antykawitacyjny w każdym elemencie
Sterowanie proporcjonalne ze wspomaganiem hydraulicznym funkcji
za pomocą manipulatorów i pedałów zasilanych niskim ciśnieniem z
zasobnikiem zapasowym
Pojemność układu hydraulicznego
Pojemność zbiornika hydraulicznego

J

DANE
4050 daN - zgodnie z ISO 14397-2
6400 daN - ustalone zgodnie z normami NF ISO 14397-2
5970 daN - siła trakcji maszyny
3550 Kg - ciężar wywracający zgodnie z ISO 14397-1
4050 Kg - ciężar wywracający zgodnie z ISO 14397-1

max. 130 cm3
165 l/min
310 bar
•

WYMIARY MASZYNY
A Długość całkowita
B Wysokość kabiny
C Wysokość ze złożonym wysięgnikiem
D Nawis tylny
E Rozstaw osi
F Nawis przedni
G Wysokość maski
H Wysokość pod wieżyczką
i Prześwit nad podłożem
j Szerokość na kołach, standardowe opony 405/70-20
k Szerokość w położeniu drogowym
l Tylny promień obrotu
m Promień skrętu

DANE
4619 mm
3064 mm
3464 m
1407 mm
2225 mm
933 mm
1744 mm
1165 mm
354 mm
2247 mm
2383 mm
1385 mm
2710 mm

•
•
•
•
190 l
82 l
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MASA
AS900tele

DANE
7250 kg (15983 lb)

SILNIK
Chłodzony wodą silnik turbo diesla Deutz TCD 2,9 L4 o niskim poziomie hałasu. Układ
wtryskowy Common Rail, chłodnica międzystopniowa, chłodzony system recyrkulacji
spalin i utleniający reaktor katalityczny (DOC) .

•

Tier IV Final*

Stage 5*
Diesel Particulate Filter (DPF)

Moc netto zgodnie
z normą ISO 14396

2300 rpm
55.4 kW / 75 hp

2300 rpm
55.4 kW / 75 hp

Moc netto zgodnie
z normą ISO 14396

1600 rpm
300 Nm

1600 rpm
300 Nm

Emisje wg normy EU-RL 97/68

KIEROWANIE
Hydrostatyczny napęd z dwiema osiami skrętnymi - 3 tryby sterowania przełączane
automatycznie (2 osie skrętne, blokada tylnej osi, tryb kraba)
Maks. kąt sterowania
Promień skrętu mierzony nad tylną częścią
*Zgodne z przepisami krajowymi

20

•

+/-35°
3710 mm

ŁYŻKI
STANDARDOWE 0,90 m3
AA1´
EE
EE`
GG
GG´
H1
H4
H14
HH1

45°
1850 mm
2850 mm
1140 mm
1220 mm
2910 mm
390 mm
440 mm
180 mm

HH10
HH10´
HH4´
HH5´
HH6
HH6´
JJ
JJ´
L2

3500 mm
4490 mm
5120 mm
6250 mm
3100 mm
4100 mm
3950 mm
4900 mm
2085 mm

LL
LL´
LL2
LL3
LL3´
W1
W3
WW1
WW2
WW2´

460 mm
850 mm
6270 mm
840 mm
1230 mm
2060 mm
1660 mm
2100 mm
1470 mm
2470 mm

DANE TECHNICZNE

ŁADOWNOŚĆ (% obciążenie wywracające)
równy teren
80%
przednie





2135 kg
1550 kg
1410 kg

ŁADOWNOŚĆ (% obciążenie wywracające)
równy teren
80%
obracane o 90°





1600 kg
1015 kg
900 kg

• Wszystkie dane oparte są na standardowych
oponach i nie są wiążące.
• Zastrzegamy możliwość dokonywania zmian bez
konieczności powiadamiania.
• Decydujące jest wyłącznie potwierdzenie
zamówienia.

NAPĘD
Hydrostatyczny napęd jezdny z regulatorem, 2 stopnie dla zapewnienia maksymalnej siły napędowej,
możliwość zmiany pod wpływem obciążenia, dźwignia wielofunkcyjna (joystick) do sterowania napędu
jezdnego i roboczym układem hydraulicznym
Osie: osie planetarne ze sterowaniem czterema kołami zapewniające maksymalną
manewrowość, wahliwa oś tylna ze wspomaganiem zależnym od obciążenia
Blokada mechanizmu różnicowego: automatyczna blokada mechanizmu różnicowego w osi
przedniej
Opony:
Rozmiar opon
Opcjonalnie
Prędkości:
Przekładnia jezdna
Przekładnia terenowa
Drgania: maks. kąt drgań

DANE
•
•
•
16/70-20
405/70 R20
0-20 km/h
0-5 km/h
+/-10°

PARAMETRY
Siła podnoszenia
Siła odspajania
Siła uciągu
Obciążenie wywracające, wycofany element teleskopowy:
Standardowa łyżka, z maks. sterownością, przednia
Standardowa łyżka, z maks. sterownością, maks. obracalność
Ładowność, wycofany element teleskopowy:
Widły, maks. sterowność, przednie, równy teren
Obciążenie wywracające zgodnie z normą ISO 14397; ładowność zgodnie z normą EN 474-3
UKŁAD HYDRUALICZNY
Dwuobwodowy system z pompami zębatymi
Roboczy układ hydrauliczny pierwszego obwodu sterowania (podnoszenie/obniżanie, obracanie,
funkcje teleskopowe, system szybkiego podłączania) oraz sterowanie za pomocą zaworu
priorytetowego; potrójny zawór sterowania z zabezpieczeniami podstawowymi i wtórnymi

2950 kg
2320 kg
2135 kg
•

•
84 l/min
240 bar

Maks. wydajność przy 2300 obr./min
Drugi obwód sterowania (obrót), pojedynczy zawór sterowania z zabezpieczeniami podstawowymi
i wtórnymi
Maks. wydajność przy 2300 obr./min

DANE
3700 daN
4800 daN
4500 daN

•
35 l/min
220 bar

ZAKŁADY KOMUNALNE

MECALAC – INNOWACYJNE MASZYNY
DO ZURBANIZOWANYCH PRZESTRZENI
MIEJSKICH
KOPARKI

ŁADOWARKI

UNIWERSALNE KOPARKI
KOŁOWE

KOPARKI KOŁOWE

ŁADOWARKI KOŁOWE

KOPARKA GĄSIENICOWA
TYPU SKID (NEW)

KOPARKI
GĄSIENICOWE

ŁADOWARKI TELESKOPOWE

ŁADOWARKI
OBROTOWE

TELESKOPOWE ŁADOWARKI
OBROTOWE

WALCE
BUDOWLANE

WOZIDŁA
BUDOWLANE

KOPARKOŁADOWARKI

WALCE JEDNOBĘBNOWE

OD 1 DO 10 TON

KOPARKO-ŁADOWARKI
CENTRALNE MOCOWANIE

TANDEMOWE WALCE
WIBRACYJNE

OD 6 DO 9 TON

KOPARKO-ŁADOWARKI
PRZESUW BOCZNY

POJAZDY
SPECJALNE

KOPARKI SZYNOWO-DROGOWE

MASZYNY RZĄDOWE
I WOJSKOWE

MECALAC POLSKA SP. Z O. O.
CENTRALA
Ul. Jaworowa 1
43-170 Łaziska Górne, Polska
Tel. +48 32 221 32 19

WWW.MECALAC.PL
ODDZIAŁ
Ul. Brzozowa 2, Ślęza
55-040 Kobierzyce, Polska
Tel. +48 71 390 12 26
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2019 Mecalac ®. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Materiały i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zdjęcia nie są wiążące w sensie umownym. Maszyny przedstawione na zdjęciach
mogą mieć dodatkowe wyposażenie. W sprawie dostępnych opcji należy skontaktować się z dealerem firmy Mecalac.

