Mini-Excavator
HD17VXE
UNDE ALTE EXCAVATOARE NU POT AJUNGE
Mini-excavatorul HD17VXE, noul model ultra-compact, utilizează tehnologia mașinilor de clasă superioară.
Puterea și viteza de săpat sunt asigurate atunci când se lucrează în spații închise: lucrări de restructurare
mici, operațiuni de excavare și întreținere a sistemelor de canalizare, în tuneluri în care utilajele mai mari
nu poate opera, dar și în sectorul grădinăritului.
Rapiditate si
manevrabilitate
maximă

Sistem de
absorbție a
șocurilor la
ridicarea brațului.

Motor cu autofranare ce
previne
mișcarile
accidentale
Socurile in timpul
mișcării brațelor sunt
reduse de supapa
anti-șoc în din
circuitul hidraulic;
Siguranță și stabilitate operațională
considerabile în timpul
săpăturilor laterale și operațiunilor
de ridicare în spații închise
sau pe un teren deosebit de
denivelat sau abrupt

Distribuitor local
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Datorită ecartamentului variabil (980 1.300 mm), HD17VXE asigură o
siguranță considerabilă și stabilitate
operațională în timpul operațiunilor de
excavare laterală și ridicare în spații
închise sau pe terenuri deosebit de
denivelate sau abrupte.
Spațiile de manevră reduse nu mai sunt
o problemă.
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980 mm

1300 mm

Mini-Excavator
HD17VXE
MOTOR DIESEL YANMAR 3TNV70 14 cp
Motorul cu 3 cilindri are o turație și un indice de exploatare reduse
pentru a îmbunătăți durabilitatea și ﬁabilitate în timp. Filtrul de aer cu o
capacitatea de ﬁltrarea ridicată - crește ﬁabilitatea motorului.
Circuitul combustibilului este echipat cu un ﬁltru diesel cu separator
pentru apă, asigurând o durată lungă de viață a motorului. Eﬁciența
ridicată a motorului combinata cu un sistemul hidraulic avansat,
asigură un consum redus de combustibil, zgomot redus și limitează
emisiile poluante, conform cerințele EPA Tier 4.

Sistem ce folosește o supapă pentru a returna uleiul direct la
rezervorul hidraulic.
Opțional - versiune cu braț lung pentru marirea adâncimii de
săpare (max. 2.350 mm).

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ
Poziție confortabilă datorită reglabilului
scaunului reglabil (reglare pe orizontală,
spătar basculant și dispunere ergonomică a
comenzilor). Echipat standard cu joystick-uri
asistate servo care asigură precizie
maximă. Consola de instrumente este ușor
de utilizat.
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Mini-Excavator
HD17VXE
CIRCUIT HIDRAULIC

Accesibil - pentru a facilita lucrarile de mentenanta.

DATE TEHNICE
Motor
Nr. cilindri / capacitate cilindrică
Putere
Greutatea echipament (cu acoperis)
Greutate operare (cu acoperis)
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 3TNV70
3 / 854 cc
14 cp / 2.300 rpm
1.615 / 1.675 kg (senile cauciuc/metalice)
1.690 / 1.750 kg (senile cauciuc/metalice)
2.350 kg (cu brat extins)
1.580 mm (cu brat extins)
1.600 kgf
400 mm
0,044 m³
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Mini-Excavator
HD17VXE

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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3.610 / 3.810 mm
2.100 / 2.350 mm
2.560 / 2.760 mm
1.770 / 2.010 mm
3.760 / 3.990 mm
1.490 / 1.580 mm
1.280 / 1.340 mm
1.680 mm
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