Mini-Excavator
HD09VXE
UNDE ALTE EXCAVATOARE NU POT AJUNGE
Puterea și viteza de săpare sunt asigurate atunci când se lucrează în spații închise. Ideal pentru mici lucrari
de restructurare, operațiuni de săpare și întreținere a sistemelor de canalizare, de asemenea în tuneluri
unde mașinile mai mari nu pot patrunde, dar și în lucrari de grădinărit.

Acum disponibil si in
varianta cu acoperis

Micro-excavatorul HD09VXE,
noul model ultra-compact,
utilizează tehnologia mașinilor
de clasă superioară

Întreținere ușoară chiar
dacă dimensiunile sunt
ultra-compacte

Noul design permite o
creșterea a tracțiunii în timpul
lucrului și durabilitate mai mare

Distribuitor local
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Mini-Excavator
HD09VXE

DIMENSIUNE COMPACTĂ
Raza de rotire frontală cu oscilație: 950 mm.
Lățimea mașinii în conﬁgurație îngustă: 700 mm.
DOUĂ VITEZE DE DEPLASARE
Cele două viteze (1,7 / 3,5 km / h) permit deplasarea
eﬁcientă și manevrabilitate maximă în timpul lucrului si
conducere rapidă.

MOTOR DIESEL YANMAR 9,8 cp
Motorul din seria YANMAR TNV și circuitul
hidraulic care utilizează două pompe de
transmisie asigură o viteză mare de funcționare
și mișcări simultane. Motorul cu un nivel scăzut
al vitezei de rotație, permite cea mai mare
eﬁciență cu consum redus și limitează emisiile
poluante în conformitate cu la cerințele
antipoluare din EPA Tier 4.
Indicele de exploatare este redus pentru a se
îmbunătăți durabilitate și ﬁabilitate în timp.

Motor rotativ
În ciuda dimensiunilor reduse ale mașinii, motorul rotativ este
echipat cu o frână automată pentru a bloca turela în orice
poziție.
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Mini-Excavator
HD09VXE
CONFORT ȘI SIGURANȚĂ
Poziția de conducere este confortabila datorită scaunului reglabil
și comenzilor ergonomice. Scaunul poate ﬁ accesat din ambele
laturile. HD09VXE este echipat cu DCS Direct Control.
Un dispozitiv de siguranță veriﬁcă accesul la scaun si dacă
maneta este ridicată, împiedică mișcări ale brațului.

700 mm
950 mm

Lățimea lamei poate ﬁ ajustată cu ușurință.

Ecartament variabil
Datorită ecartamentului variabil (700
- 950mm) HD09VXE asigură o
versatilitate ridicată.
Accesul este permis în spații cu
adevărat limitate și extinderea in
doar câteva secunde asigură un
nivel ridicat de siguranță și o
stabilitate operațională considerabilă.

DATE TEHNICE
Motor
Nr. cilindri / capacitate cilindrică
Putere
Greutatea echipament (cu șenile din cauciuc)
Greutate operare (cu șenile din cauciuc)
Adâncime max. săpare
Raza min. de rotire frontala
Forța de săpare a cupei
Lățime standard a cupei
Capacitatea standard a cupei
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Yanmar 2TNV70
2 / 570 cc
9,8 cp / 2.400 rpm
890 kg (fără acoperiș)
965 kg (fără acoperiș)
1.570 / 1.770 mm (cu brat extins)
1.220 / 1.320 mm (cu brat extins)
1.090 kgf
370 mm
0,022 m³
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Mini-Excavator
HD09VXE

DIMENSIUNI

Raza lucru
Desenul este generic și este furnizat exclusiv în scop ilustrativ
A Inălțime maximă săpare
B Adâncimea maximă săpare
C Înălțimea maximă de descărcare
D Adâncimea maximă de săpare verticală
E Raza maximă de săpare
F Raza minimă de balansare față
la balansarea brațului drept
G Raza maximă adâncime de săpare
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2.755/2.950 mm
1.570/1.770 mm
1.970/2.150 mm
1.175/1.400 mm
2.980/3.190 mm
1.220/1.320 mm
950/1.030 mm
1.330/1.340 mm
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