
MİNİ EKSKAVATÖR

ViO57-6A

Çalışma ağırlığı
Motor
Koparma Kuvveti (arm)
Koparma Kuvveti (kova)

5485 kg
YANMAR 4TNV84T
24,4 kN
41,9 kN



KABİN
Yenilenen operatör mahalli artırılmış bacak 
alanı, üniversal tasarım, yeni elektronik 
cihazlar, artırılmış ergonomi ve yüksek 
düzeyde iyileştirilmiş ses yalıtımı.

KOLAY KULLANIM
Kumanda kolları her türlü hareket 
hassasiyeti hesaplanarak yerleştirilmiştir. 
Çift yönlü ataşman hattı oransal olarak 
kontrol edilebilir.
Otomatik gaz sistemi standarttır. 
Ayrıca yakıt tüketimini azaltmak için 
"Eko-Modu" vardır.

KOMPAKTLIK
ViO konseptinin mucidi Yanmar, Sıfır Kuyruk 
ekskavatörler geliştirmede eşsiz bir deneyime 
sahiptir.

YENİ BOM TASARIMI
Geliştirilmiş sağlamlık için kutu tipi yeni 
tasarım.

GÜÇLÜ YANMAR 
MOTORU
Yanmar TNV motorlarının son versiyonu: 
performansı, yakıt tüketimini ve emisyon 
seviyelerini iyileştirmek için direkt 
enjeksiyonlu turbo şarjlı motor.

EN İYİ BİLEŞENLER
- En üst kalite üretimiyle bilinen tedarikçilerden  
  Japonya’da geliştirilmiş.
- Bileşenlerin tasarımı ve performansı ağır iş 
  koşulları ve uzun hizmet ömrü için tasarlanmıştır

KOLAY BAKIM
Bileşenlerin bakımı için kolay erişime olanak 
sağlayan 5 kapak sayesinde hızlı ve kolay 
günlük kontroller ve servis bakımlarının 
yapılmasına olanak sağlar.

Güç ve Kompaktlığın
Mükemmel Birleşimi



YÜKSEK PERFORMANS
Güç hattı bileşenlerinin (motor, hidrolik pompa, kontrol 
valfi) yenilenmesi sayesinde Yanmar, müşterilerinin dar 
alanlarda ağır işler yapmalarına olanak sağlamaktadır.

MÜKEMMEL DENGE
Yürüyüş takımının sağlam X-gövde tasarımı, 
artırılmış çalışma ağırlığı ve yeni bom tasarımı 
sayesinde çalışma alanlarında mükemmel denge 
sağlamaktadır. 

ÇALIŞMA GRUBU
Değiştirilmiş bom kinematiği ve yapısı ile yeni çalışma 
grubu tasarımı. Kingpost daha iyi sağlamlık, daha 
uzun kullanım ömrü ve toplam işletme maliyetini 
düşürmek için geliştirilmiştir.



Yanmar, sınıfındaki en kompakt ekskavatör 
olan Vi057-6A'yı özellikle çalışma alanının 
sınırlı olduğu yerlerde müşterilerine özenle 
sunmaktadır.

Vi057-6A’nın yen bom tasarımı kompakt 
dönüş yarıçapı sağlamaktadır.

ViO TASARIMIN 
AVANTAJLARI
+ Hem operatör hem de şantiye çalışanları 

için artırılmış güvenlik, sağlar.

+ Arka kör nokta minimuma indirilmiş, 
böylelikle işçilerin makine çevresindeki 
güvenliğini artırılmıştır.

Vi057-6A, YANMAR’IN SIFIR KUYRUK EKSKAVATÖRLER GELİŞTİRMEDEKİ 
EŞSİZ DENEYİMİNİN ÜRÜNÜDÜR. 1995 YILINDA ViO KONSEPT İCAT 
EDİLDİĞİNDEN BERİ YANMAR, EN KOMPAKT EKSKAVATÖRLER 
TASARLAMA LİDERLİĞİNİ KORUMAKTADIR.

EŞSİZ 
KOMPAKTLIK

YANMAR GERÇEK
SIFIR KUYRUK



YENİ BOM TASARIMI
Yeni bom dizaynı sayesinde Vi057-6A'nın kaldırma 
kuvveti %10 oranında arttırılmıştır.

Yeni tasarım ayrıca bom ağırlığını 40 kg azaltmakta 
ve makinenin dengesini arttırmaktadır. 

Bomun kutu tip yapısı sağlamlığını ve kullanım ömrünü 
artırmaktadır. Bomun tabanı ve döndürme mihveri, 
kullanım ömrünü daha da artıracak ve toplam işletme 
maliyetini azaltacak şekilde güçlendirilmiştir.

PAZARDAKİ EN İYİ BOM VE ARM KORUMASI

Vi057-6A bom ve arm silindirlerinin hepsinin eşsiz ve tam korumasıyla avantaj 
sağlamaktadır. Bütün silindir pistonları yay tipi çelik plaka ile korunur. Bu da 
işletme maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlamaktadır.

YANMAR 
TAM KORUMA



PERFORMANS
Vi057-6A mükemmel güç: yeni motor, geliştirilmiş hidrolik pompa ve valf grubunun mükemmel uyumu 
sayesinde eşsiz performans sağlamaktadır.

VIPPS HİDROLİK SİSTEM (ViO KADEMELİ 3 POMPA SİSTEMİ)
Vi057-6A, hidrolik sistemi üç adet değişken debili pistonlu pompa ve çoklu kombinasyonlu bir yön denetim valfi ile donatılmıştır. 
Pompalar gerçekleştirilmekte olan işleme göre otomatik olarak devreye girerek operatöre daha fazla kullanım kolaylığı sağlar. 
Pompa debilerinin birleşimi çalışma hızının artırılmasına imkan tanırken, sistem de tüm işlemlerin (yürüyüş sırasında dahi) 
aynı anda ve senkronize şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

YARDIMCI DEVRELERİN AYARLANABİLİR ORANSAL DENETİMİ
Vi057-6A'nın standart ekipmanı iki yardımcı hidrolik devre içerir. Her ikisi de joystik üzerinde bulunan oransal kontrol ile çalıştırılır 
ve yağın debisine ve yönüne göre uyarlanabilir. İlave olarak her bir devrenin, her bir ve her ataşman için yağ debisini 
optimal gereksinime ayarlayan kolay çalışan potansiyometresi vardır.

ŞANZıMAN
Vi057-6A’da yürüyüş hidromotorlarında tork %10 daha güçlendirilmiştir. Otomatik 2. hız standart olarak sunulmaktadır. 
Operatöre istemiş olduğu hız, itme gücü ve serilik sağlanmıştır.

KOLAY KULLANIM



GÜÇLÜ YANMAR MOTOR
Vi057-6A, lider endüstriyel dizel motor üreticilerinin en 
ileri teknolojisinden faydalanır.

48,4 Hp gücündeki TNV motoru temiz yanma gücü üretmek 
için direkt enjeksiyon ile donatıldı. Vi057-6A'nın 4TNV84T 
motoru gücü yakıt verimliliğini ve torku artıran turbo şarj ile 
donatılmıştır. Düşük motor devri sayesinde ses seviyesi 
düşürülmüştür.

Vi057-6A'nın tasarımı Yanmar'ın Haziran 2017'de pazara sunacağıyeni 
Kademe Tier V Hazır motor 4TNV86CT-PBV'nin entegrasyonuna olanak 
sağlamak için tasarlanmıştır.

OTOMATİK GAZ KESME

Eğer operatör joystiklere 4 saniye 
süre ile dokunmaz ise motor hızı 
rölantiye düşer. Çevre performansı 
(gürültü ve salım) ve yakıt tüketimi 
daha da iyileştirilmiştir.

EKO MODU

Eko modu, 300 rpm'ye 
indirilmiş motor 
devrini etkili şekilde 
denetleyerek çok düşük 
yakıt tüketimine imkan 
tanır.



DENGE

EŞSİZ YÜRÜYÜŞ TAKIMI
Yürüyüş takımının X şeklindeki kutu seçimli yapısı 
mükemmel burulma sağlamlığı sağlar. Gövde 
maksimum dayanıklılık için tasarlanmıştır.

Yürüyüş takımının bütün bileşenleri yenilenmiştir:

+ İstikamet tekeri genişliğinin %25 artırılması

+ Makara çapının %14 ve genişliğinin %13 artırılması

+ Cer riminin genişliğinin %29 artırılması

Bu iyileştirmeler makinenin sağlamlığını ve kullanım 
ömrünü artırır ve toplam işletim maliyetini azaltır.

Yeni yürüyüş takımı tasarımı ve optimize edilmiş ağırlık 
dağılımı, Vi057-6A'nın dengesinin artmasına katkı 
sağlamaktadır.

MAKİNE YÜKSEKLİĞİ

Yürüyüş takımının yeniden tasarımı, makine 
yüksekliğinin makinenin nakliyesini kolaylaştıran 
optimal 2,54 m'ye indirilmesine katkıda
bulunmaktadır. Ayrıca alt şasenin yerden yüksekliği 
de %28 artırarak 345 mm'ye çıkartılmıştır.



GÜVENLİK
Vi057-6A'nın kabin yapısı FOPS (Düşen Cisimlere Karşı Koruyucu 
Yapılar) seviye 1'in yanı sıra ROPS (Devrilmeye Karşı Koruyucu Yapılar) 
belgelendirme gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

LED AYDINLATMA:  
VERİMLİ VE DÜŞÜK TÜKETİM
Vi057-6A, karanlıkta güvenli, verimli ve doğru şekilde çalışmak için 
standart olarak bomun iç kısmında 1 LED lamba ile donatılmıştır. 
LED teknolojisi, akü ömrünü artıran, güç tüketimini azaltan güçlü 
bir aydınlatma sağlar. Seçenek olarak kabinin ön tarafına iki LED 
lambanın yanı sıra bir arka LED lamba ve bir çalışma lambası da 
eklenebilir.

BAKIM

KOLAY ERİŞİM 
Günlük bakım kolay yapılabilmektedir. Motor kaputu ve 
sağ yan kapak kolay açılır. Bu, bütün komponentlere 
erişimi sağlar (hava filtresi, radyatör, yakıt ikmal pompası, 
akü, yakıt deposu, hidrolik yağ deposu alternatörü, motor 
yağı çubuğu, su separatörü, soğutma sıvısı seviyesi vb.)

UZUN SERVİS ARALIKLARI

Yanmar ekskavatörler kesintisiz çalışmak için tasarlanmıştır. Servis aralıkları arttırılmıştır.

EN İYİ BİLEŞENLER
Vi057-6A'nın parçaları makinenin güvenilir ve dayanıklı olmasını ve zorlu işleri gerçekleştirebilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.



KONFOR

FERAH VE KONFORLU KABİN  
Tasarımın başlangıcında operatörü merkeze koyan Yanmar, kapı tutamağı, iskele korkulukları, kapı kilidi 
ve kaput tutamağı gibi ergonomiklere odaklanan "Üniversal Tasarım" konseptini geliştirdi. Artırılmış 
bacak alanı ile birleştiğinde, operatörün konforunun ve güvenliğinin artmasına olanak sağlıyor.

ARTTIRILMIŞ HAVA SİRKÜLASYONU
Kabinin içindeki hava dağıtımı ve sirkülasyonu, altı havalandırmanın optimal şekilde yerleştirilmesi ile arttırıldı. Buz çözme işlevi 
kabin buğusunun mükemmel şekilde giderilmesini sağlar. Temiz hava/devir daim fonksiyonu eklenmiştir ve her iki hava filtresine 
de kolayca erişilebilir. Bu değişiklikler operatörün konforunu özellikle sıcak hava koşullarında fazlasıyla artırmaktadır.

Seçenek olarak mevcut olan Vi057-6A kliması da ayrıca ünitenin soğutma performansındaki artış ve havalandırma performansındaki 
artış ile büyük ölçüde iyileştirilmiştir.



SESSİZ KABİN
Yanmar mühendisleri, ses seviyesini azaltmak için yenilikçi yöntemler geliştirmeye özel önem gösterdiler. Ses seviyesini 3 dB(A) 
azaltmayı başardılar. Bu değişiklikler operatörün konfor seviyesini etkilemektedir.

TÜM ÇEVREYİ KAPSAYAN GÖRÜŞ 
Vi057-6A tasarımı ergonomik ortam, mükemmel görüş ve 
sıra dışı güvenlik sağlamaktadır. Kabinin şekli, şantiyede 
güvenliği artırmak ve çalışmayı daha verimli yapmak için 
operatöre 360° optimal görüş kabiliyeti sunmaktadır.

Vi057-6A, operatörün koltuğundan hareket etmeden çalışma 
alanını kontrol etmesine yardımcı olan üç tane ayna ile 
donatılmıştır.

DİJİTAL GÖSTERGE
Vi057-6A, makinenin durum bilgisini operatöre gerçek 
zamanlı olarak bildiren bir dijital göstergeye sahiptir. 
Sağ konsola kusursuz şekilde entegre edilmiş olan 
3,3 inç ekran, mükemmel görüntü sağlar. Gösterge, 
LED lambalar veya göstergeler kanalıyla yakıt tüketimi, 
yakıt göstergesi, soğutma sıvısı sıcaklığı göstergesi, 
vb. gibi önemli öğeler ile ilgili faydalı bilgiler 
sağlamaktadır.

Gösterge ekranı müşteriyi bakım aralıkları ve bu gibi 
müdahalelerin programlanmasını yapmak konusunda 
destekliyor. Ayrıca, arıza olması durumunda göstergeye 
hata kodu ve bilgi simgesi göndererek arıza teşhis aracı 
görevini de üslenmektedir.

KONFORLU AYARLANABİLİR KOLTUK

Hava süspansiyonlu koltuk, optimal oturma 
pozisyonu sunmak için sayısız ayarlama imkanı 
sunuyor. Kol desteğinin yanı sıra gösterge paneli 
de operatörün konforunu daha fazla artırmak 
için yeniden tasarlandı.



DONANIM

EKİPMAN VE PERFORMANS

Çelik paletler | Çelik palet pedleri | Uzun arm (+290 mm) | Ek ilave ağırlık (+195 kg) | Potansiyometre ile ayarlanabilir oransal kontrollü 
ikinci yardımcı hat | Kumandalı güvenlik cihazları (çift etki) ile hidrolik hızlı bağlantı rakoru için 165 bar hat yüksek basıncı | Bio yağ | 
Kabinin ön kısmında 2 tane LED lamba | 1 LED ışıldak lamba | 1 arka LED lamba + 1 ışıldak lamba kiti | Geliştirilmiş yağ filtreleme

KONFOR VE KOLAY KULLANIM

Ters yöne çevrilebilir klima | Skai kılıflar, havalı süspansiyon ve baş desteği ile ayarlanabilir ve yatan koltuk | Koltuk Kılıfı | Elektrikli yakıt 
transfer pompası | Merkezi gres yağı uygulama

GÜVENLİK VE SAĞLAMLIK

Kaldırma + aşırı yük uyarma için emniyet valfleri | FOPS 1 ön koruma | Hırsızlık önleyici cihaz (tuş/tuş takımı) | GPS | Hareket alarmı

OPSİYONEL EKİPMAN

STANDART EKİPMAN 

PERFORMANS

4TNV84T Yanmar dizel motor | Direkt Enjeksiyon | EGR Elektrikli kumanda sistemi | Motor Kumanda Ünitesi (ECU) | Eko-Mod | Otomatik 
Gaz Sistemi | VIPPS Hidrolik sistem (3 pompalı progresif ViO sistemi) | Arm ucunda oransal kontrollü yüksek debi ataşman hattı | Otomatik 
2. hız | Yürüyüş hidrolik devresinde filtre | Harici hidrolik yağ göstergesi | Bom içinde yerleşik LED lamba

KONFOR

LCD arabirim | Klima | Kumaş kılıflar, havalı süspansiyon ve baş desteği ile ayarlanabilir ve yatan koltuk | Ayarlanabilir bilek desteği | Ayak 
dayama yerleri | Geniş sürüş pedalları | 2 tane tamamen geri çekilebilir parçası olan ön cam | Sağ taraf kayan çift cam | Üst ön kısım 
cam tavan | Silecek | Ön cam yıkayıcı | Otomatik tavan lambası | 2 x 12V çıkış | Saklama kutuları | Güvenli doküman gözü | Tutamak

GÜVENLİK VE SAĞLAMLIK

Korkuluklar | Emniyet kolu | Geri sarıcılı emniyet kemeri | Acil durum çekici | Bağlantı noktaları | 3 ayna | Korna | İki parçalı bıçak silindiri 
hortumu | Silindirlerin tam koruması (bom, arm ve bıçak) | Aşınmaya karşı dirençli koruyucular ile korunan hortumlar | Kilitlenebilir kapaklar

DİĞER

Yakıt göstergesi | Alet kutusu | Alet seti | Gres pompası

Yanmar ihtiyaçlarınıza uygun olan ve ülkenizdeki güvenlik standartlarını karşılayan ataşmanlar sağlar; mekanik QC, hidrolik QC, 
tesviye kovası, döner kova, kanal kovası, hidrolik kırıcı vs.

ATAŞMANLAR



BOYUTLAR

A Toplam uzunluk 5510 / 5600 * mm H Toplam bıçak genişliği 1970 mm

A’ Arka bıçakla birlikte toplam uzunluk 6070 / 6160 * mm I Toplam bıçak yüksekliği 400 mm

B Toplam yükseklik 2540 mm J Bıçak mesafesi 1890 mm

C Toplam genişlik 1990 mm K Maks. kaldırma yüksekliği 500 mm

D Palet uzunluğu 2070 mm L Maks. indirme derinliği 540 mm

E Yürüyüş takımı uzunluğu 2590 mm M Minimum yerden yükseklik 345 mm

F Palet merkezi aralığı 1590 mm N Ek ağırlık altı yerden yükseklik 625 mm

G Palet genişliği 400 mm

A Maks. kazı derinliği - Bıçak kaldırılmış 3710 / 4000 * mm H Bom sola dönüş açısı 68°

B Maks. kazı derinliği - Bıçak indirilmiş 3920 / 4210 * mm I Bom sağa dönüş açısı 68°

C Zemin üzerinde maks. kazı erişimi 5950 / 6230 * mm J Arm uzunluğu 1650 / 1940 * mm

D Maks. kazı erişimi 6100 / 6370 * mm K Ön dönüş yarıçapı 2180 / 2320 * mm

E Maks. dikey duvar 2930 / 3210 * mm L Bom dönüşüyle birlikte ön dönüş yarıçapı 1760 / 1880 mm

F Maks. boşaltma yüksekliği 4240 / 4420 * mm M Arka dönüş yarıçapı 995 mm

G Maks. kesme yükseliği 5900 / 6080 * mm M' Ek ağırlıkla birlikte arka dönüş yarıçapı 1070 mm
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KALDIRMA KUVVETİ

Standart Arm
Bıçak yerde Bıçak kaldırılmış

A (A=) Max. 5 m 4 m 3 m 2 m (A=) Max 5 m 4 m 3 m 2 m

B

4 m 3775 940 *1110 - - *1095 *1095 - - - - 3775 910 *1110 - - *1095 *1095 - - - -

3 m 4465 725 *1140 - - *1140 *1140 - - - - 4465 725 745 - - *1140 *1140 - - - -

2 m 4795 630 *1160 695 *1190 970 *1355 *1715 *1715 - - 4795 630 690 660 765 940 1060 *1715 *1715 - -

1 m 4860 610 *1205 665 *1265 910 *1570 1315 *2285 - - 4860 600 670 655 745 900 1000 1315 1500 - -

0 m 4670 630 *1235 640 *1275 845 *1670 1305 *2430 2100 *3170 4670 630 715 630 725 845 940 1245 1430 2020 2315

-1 m 4180 715 *1265 - - 860 *1600 1235 *2315 2180 *3265 4180 695 775 - - 860 940 1245 1400 2160 2385

-2 m 3225 1000 *1195 - - - - 1255 *1775 - - 3225 990 1060 - - - - 1265 1410 - -
Standart Arm, ek ağırlık

Bıçak yerde Bıçak kaldırılmış
A (A=) Max 5 m 4 m 3 m 2 m (A=) Max 5 m 4 m 3 m 2 m

B

4 m 4290 1000 *1110 - - *1095 *1095 - - - - 4290 970 *1110 - - *1095 *1095 - - - -

3 m 4890 770 *1140 - - *1140 *1140 - - - - 4890 780 810 - - *1140 *1140 - - - -

2 m 5190 690 *1160 750 *1190 1040 *1355 *1715 *1715 - - 5190 680 760 720 820 1010 1140 *1715 *1715 - -

1 m 5250 670 *1205 720 *1265 980 *1570 1430 *2285 - - 5250 650 730 700 800 970 1090 1430 1630 - -

0 m 5080 680 *1235 700 *1275 920 *1670 1420 *2430 2330 *3170 5080 680 770 690 780 910 1030 1350 1560 2240 2580

-1 m 4650 770 *1265 - - 930 *1600 1340 *2315 2400 *3265 4650 760 840 - - 930 1020 1360 1530 2380 2650

-2 m 3840 1070 *1165 - - - - 1370 *1775 - - 3840 1070 1150 - - - - 1370 1540 - -

Kaldırma kapasitesi, bıçak önde Kaldırma kapasitesi, 90° yana dönük

Uzun Arm
Bıçak yerde Bıçak kaldırılmış

A (A=) Max 5 m 4 m 3 m 2 m (A=) Max 5 m 4 m 3 m 2 m

B

5 m 3640 *1040 *1040 - - - - - - - - 3640 *1040 *1040 - - - - - - - -

4 m 4630 770 *960 - - *930 *930 - - - - 4630 760 *960 - - *930 *930 - - - -

3 m 5180 640 *1010 680 *1000 *1000 *1000 - - - - 5180 630 710 670 760 *1000 *1000 - - - -

2 m 5460 570 *1040 670 *1070 940 *1210 *1530 *1530 - - 5460 560 610 650 720 930 1010 *1530 *1530 - -

1 m 5526 550 *1070 640 *1160 890 *1450 1320 *2070 - - 5526 530 590 620 690 870 960 1280 1500 - -

0 m 5360 560 *1110 620 *1230 830 *1620 1240 *2360 2050 *3150 5360 550 620 610 670 820 930 1220 1410 2020 2230

-1 m 4960 630 *1160 - - 850 *1610 1250 *2290 2090 *3390 4960 620 680 - - 820 910 1220 1360 2060 2410

-2 m 4230 770 *1180 - - 830 *1320 1190 *1920 1980 *3000 4230 750 840 - - 810 910 1170 1320 1970 2500

Uzun Arm, ek ağırlık
Bıçak yerde Bıçak kaldırılmış

A (A=) Max 5 m 4 m 3 m 2 m (A=) Max 5 m 4 m 3 m 2 m

B

5 m 3640 *1040 *1040 - - - - - - - - 3640 *1040 *1040 - - - - - - - -

4 m 4630 840 *960 - - *930 *930 - - - - 4630 830 *960 - - *930 *930 - - - -

3 m 5180 700 *1010 740 *1000 *1000 *1000 - - - - 5180 690 770 730 830 *1000 *1000 - - - -

2 m 5460 620 *1040 730 *1070 1020 *1210 *1530 *1530 - - 5460 610 670 710 790 1010 1100 *1530 *1530 - -

1 m 5520 600 *1070 700 *1160 970 *1450 1440 *2070 - - 5520 580 650 680 760 950 1050 1400 1640 - -

0 m 5360 620 *1110 680 *1230 910 *1620 1360 *2360 2290 *3150 5360 610 680 670 740 900 1020 1340 1550 2260 2510

-1 m 4960 690 *1160 - - 930 *1610 1370 *2290 2330 *3390 4960 680 750 - - 900 1000 1340 1500 2300 2690

-2 m 4230 850 *1180 - - 910 *1320 1310 *1920 2220 *3000 4230 830 920 - - 890 1000 1290 1460 2210 2780

[ Bu tablodaki veriler ISO 10567'ye göre kaldırma kapasitesini belirtir. Veriler kovanın ağırlığı içermez ve maksimum statik boşaltma yükünün %75'ine veya hidrolik kaldırma kapasitesinin 
%87'sine karşılık gelir. * işaretli veriler kaldırma kuvvetinin hidrolik sınırlarıdır. ]
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TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık Zemin basıncı
Çalışma ağırlığı (kauçuk paletli)
Nakliye ağırlığı (kauçuk paletli)
Çelik palet
Ek ağırlıkla

5485 kg
5410 kg
5515 kg
+ 195 kg

0,30 kgf/cm2

0,30 kgf/cm2

0,31 kgf/cm2

-

Tip
Yakıt
Net Güç
Brüt Güç
Silindir Hacmi
Maksimum tork
Soğutma
Marş motoru
Akü
Alternatör

4TNV84T-ZMBV
Dizel

32,6 kW (at 2200 devirde)
33,4 kW (at 2200 devirde)

1 995 l
149,5 – 162,8 N.m

Su soğutmalı
12 V – 2,3 kW
12 V – 100 Ah
12 V – 55 A

HİDROLİK SİSTEM 

AĞIRLIK +/- 2% (CE STANDARTLARI)

Maksimum basınç
2 x değişken debili çift pistonlu pompa
1 dişli pompa
Pilot hat için 1 dişli pompa

245 bar
2 x 45,8 l.dak -1

37 l.dak -1

10,8 l.dak -1

HİDROLİK SİSTEM

PTO
2200 devirde teorik veriler

Basınç (bar) Debi (l.dak-1)
2 yönlü
1 yönlü

0 – 245 37 – 82,8
0 – 245 37 – 82,8

Basınç arttığında yağ 
debisi düşmektedir

Yürüyüş hızı
Kule dönüş hızı
Arm koparma kuvveti
Kova koparma kuvveti
Çekiş kuvveti
Tırmanma kapasitesi
Gürültü seviyesi (2000/14/CE & 2005/88/CE)

2,2 – 4,4 km/sa
10 dak

24,4 / 22,2 kN (uzun kol ile)
41,9 kN
55,8 kN

30°
79 dB(A) / 94 dB(A)

PERFORMANS

Üst makara sayısı
Alt makara sayısı
Palet gerdirme sistemi

1
4

Gresli sistem

YÜRÜYÜŞ TAKIMI 

Yakıt deposu
Soğutma sıvısı
Motor yağı
Hidrolik devre
Hidrolik deposu

66 l
7,1 l
7,4 l
74 l
38 l

KAPASİTE DEĞERLERİ

BAKIM ARALIĞI
[ Motor yağ ve yağ filtresi değişimi: 50 saat (1.) / 500 saat (2.) ] [ Yakıt filtresi değişimi: 250 saat ] [ Hidrolik yağ değişimi: 1000 saat ] 
[ Hidrolik filtre değişimi: 50 saat (1.) / 1000 saat (2.) ] [ Soğutma sıvısı değişimi: 2000 saat ]
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