Mini-Excavator
HD19VXT
ECARTAMENT VARIABIL
Excavatorul HD19VXT este ideal pentru operarea în locuri grele și înguste, datorită ecartamentului variabil
(de la 980 la 1.300 mm) acționat de o comandă electrică amplasată pe pârghia de comandă a lamei; oferă o
stabilitate și versatilitate ridicate de funcționare.
Cu o greutate de lucru de 1.745 kg, HD19VXT este mașina de top din categoria sa.
Comutator de deconectare
a bateriei: protejează
bateria atunci când
aparatul nu este utilizat
pentru perioade lungi

Adâncime de
săpare
de 2.460 mm

Două viteze de
deplasare
(2,1-4,2 km / h)
Distribuitor local
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Mini-Excavator
HD19VXT
Modelul HD19VXT oferă o vizibilitate optimă la 360°, atat pentru versiunea
fara cabina cat și cea cu cabină, datorită ferestrelor mari. Două lumini de lucru
frontale reglabile, protejate pentru a preveni lovirea accidentală, permit
operatorului iluminarea optimă a zonei de lucru. Geometriile brațelor oferă
performanțe excelente de săpare până la o adâncime de 2.460 mm.
CONFORT PENTRU OPERATOR
Zona de lucru este confortabilă datorită
scaunului reglabilului, comenzi ergonomice și
joystick-uri servo-asistate care asigură o
precizie maximă. Mașina poate ﬁ echipata cu
cabina cu radio, geam frontal deschis, ștergător
de parbriz, încălzitor.

DISPONIBIL ÎN VERSIUNEA CU
CABINA
Cu un design inovator și raﬁnat,
cabina HD19VXT asigură protecție
maxima pentru operator. Atât varianta
cu cabina, cât și varianta doar cu
acoperis (cu 4 montanți) respectă
standardele internaționale:
TOPS (protecție la basculare
laterală), ROPS (protecție la
răsturnare) și FOPS (protecție
împotriva obiectelor care pot cadea
de sus).
Formele armonioase ale cabinei și
ferestrele ample sunt concepute
pentru a oferi confort și vizibilitate
optimă.

DATE TEHNICE
Motor
Nr. cilindri / capacitate cilindrică
Putere
Greutatea echipament (cu senile din cauciuc)
Greutate operare (cu senile din cauciuc)
Adâncime max. săpare
Raza min. de rotire frontala
Forța de săpare a cupei
Lățime standard a cupei
Capacitatea standard a cupei

www.italiastar.ro

Yanmar 3TNV70
3 / 854 cc
14 cp / 2.300 rpm
1.670 / 1.830 kg (fara cabina/cabina)
1.745 / 1.905 kg (fara cabina/cabina)
2.460 kg (cu brat extins)
1.663 mm (cu brat extins)
1.600 kgf
400 mm
0,044 m³
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Mini-Excavator
HD19VXT

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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3.640 mm
2.460 mm
2.660 mm
1.980 mm
4.080 mm
1.660 mm
1.450 mm
1.710 mm
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