Provozní hmotnost kolového nakladače:
Motor
Výrobce:
Emisní norma:
Typ:
Objem válců:
Počet válců:
Výkon dle ISO 9249:
Jmenovité otáčky při zatížení:

18.200 kg

FPT
Stage V.
N67
6,7 l
6
172 kW/ 230 HP
1.800 ot./min-1

Hydraulický systém
Max. výkon:
236 l/min
Max. tlak:
250 bar
Bosch-Rexroth, uzavřený střed, LS, 3 sekční rozvaděč
Provozní parametry
B - výška v čepu lopaty:
4.120 mm / XR 4.560 mm
A - výklopná výška při 45°:
2.950 mm / XR 3.450 mm
Užitečné zatížení (nosnost):
6.400 kg / XR 5.150 kg
Klopný moment v přímém směru: 14.685 kg / XR 11.770 kg
Klopný moment při zatočení 40°:
12.795 kg / XR 10.265 kg
STD lopata: 3,4 m3 (naplnění 110% 3,8 m3) o hmotnosti 1.570 kg
STD lop.XR: 3,2 m3 (naplnění 110% 3,5 m3) o hmotnosti 1.540 kg

H – výška stroje:
L – délka stroje:
W – šířka stroje:

3.460 mm / F – světlá výška: 420 mm
8.080 mm / XR 8.530 mm (s lopatou)
2.830 mm (*bez lopaty ** STD šířka lopaty 2.950 mm)

Z- BAR výložník:
Se Z kinematikou vyniká robustní konstrukcí s nejvyšší
rypnou silou. Uplatnění najde v těžkých provozech, kde je
požadavek na větší výkon (nosnost a sílu) ramen.

XR výložník:
Prodloužený Z-BAR výložník s větším výškovým dosahem
je vhodný zejména tam, kde je požadavek pro nakládku
ve větších výškách se zřetelem na nižší zatížení výložníku.

Provozní náplně
Palivo:
Ad Blue:
Hydraulický systém:
Hydraulická nádrž:

288 l
41 l
180 l
91 l

Převodovka:
34 l
Nápravy:
2 x 40 l
Motorový olej:
13 l
Chladící kapalina:
30 l

Převodovka
5 - rychlostní ZF ProShift automatická hydrodynamická převodovka s řazením pod zátěží a
s volitelným zámkem měniče (od II. – V. přev.stupeň eliminuje případné ztráty hydrodynamického
měniče). Intelligent Clutch Cut Off (ICCO) s Power Inch: Proporcionální vypínání spojky.
Počet rychlostí: 5 vpřed (max. 40 km/h), 3 vzad (max. 28 km/h)
Nápravy
Heavy Duty ZF Axles s otevřenými diferenciály a automatickým systémem 100% uzávěrky předního
diferenciálu (vždy 100% trakce, žádné prokluzování kol = menší opotřebení pneumatik).
Elektrický systém napětí 24 V, alternátor 120 A, akumulátory 2 x 12V, 155AH, 900A

NOVÉ FUNKCE G-Series Evolution Stage V:
DOTYKOVÝ DISPLAY (v ČJ)
(standardní výbava)

PARALÉLNÍ ZDVIH
(standardní výbava)

KONFIGUROVATELNÁ TLAČÍTKA
(standardní výbava)

PRODLOUŽENÉ SERVISNÍ INTERVALY
(standardní výbava)

- Prodloužené servisní intervaly na 1000 h. snížily celkové náklady na údržbu o 20 %
- Nový management řízení spalovacího motoru (SMART MODE) snížil spotřebu o 10%

INTEGROVANÁ VÁHA
(volitelná výbava)

MONITOR TLAKU V PNEUMATIKÁCH
(volitelná výbava)

NASTAVITELNÉ EL.HYDR.OVL. VÝLOŽNÍKU
(standardní výbava)

NOVÁ KOMUNIKAČNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
(standardní výbava)

Inovovaná řada G takto přináší více komplexních vylepšení a řešení stroje, která jsou zaměřená na
zvýšení produktivity, stejně tak jeho spolehlivosti, výkonu, ziskovosti a komfortu obsluhy!

https://www.youtube.com/watch?v=nSX3KvB2ZRw
https://www.youtube.com/watch?v=CsQJ0nF3Tmo

Konfigurace stroje:
 Maximální přepravní rychlost stroje 40 km/h, pohon všech kol
 RIDE Control – tlumení kmitání při jízdě s nákladem
 Motor - FPT 6,7 ltr. – s přímým vstřikem a mezichladičem, splňující emisní předpisy STAGE
V. pomocí technologie HI-eSCR2 (DOC+bezúdržbového SCR-on-filtru * tento systém je krytý 13
patenty se životností až 8000Mh)
 5 - rychlostní automatická hydrodynamická převodovka
 Nápravy HD se 100% automatickou uzávěrkou přední nápravy, zadní náprava otevřený diferenciál
 Kabina – ROPS/FOPS, zvukově izolovaná a odpružená, bezpečnostní skla, topení, kontrolní panel
 Chladící systém se změnou směru otáčení ventilátoru (reverzní ventilátor)
 Ovládání výložníku joystickem včetně směru pojezdu, přídavný hydraulický okruh
 Plně seřiditelný sloupek řízení, plně seřiditelné a vzduchem odpružené sedadlo řidiče
s bezpečnostním samo navíjecím pásem, vyhřívané Premium
 Klimatizace
 Provozní, přídavná pracovní i směrová světla (LED)
 Pneu Triangle TB516 L3
 Široké blatníky (levé i pravé schůdky)
 Cyklónový předčistič vzduchu
 Standardní řízení + joystickové řízení
 Zadní kamera
 Centrální mazání
 Integrovaná váha
 Funkce paralelního zdvihu
 Elektro-hydraulické ovládání čelního výložníku s možností nastavení citlivosti
 Konfigurovatelné funkce s rychlým spouštěním
 Ovládací monitor v českém jazyce
 Lopata na čepy o objemu 3,6 m3 s břitem

Standardy DEMO program AGROTEC servis obecně:
Bod 1.)
Doba zapůjčení: typicky 3dny (5dnů) pro jednoho zákazníka (pokud nebude dohodnuto jinak – např.
pro koncernové společnosti), kdy se nepočítá den příjezdu a odjezdu stroje. Tyto 3dny (resp. 5dnů)
není zpoplatněno. AGROTEC servis s.r.o. předává připravený stroj (plná nádrž PHM a Ad-blue, mazací
lis, maják, Návod k obsluze a kopie zelené karty * pokud jí stroj disponuje) vůči předávacímu
protokolu v jedné ze svých provozoven https://www.agrotecservis.cz/kontakt, kdy převoz stroje na
místo určení si hradí zákazník sám. Stroj je předáván vůči oboustranně akceptované Smlouvě o
výpůjčce, kdy vypůjčitel zajistí na vlastní účet pojištění předmětu výpůjčky.
Bod 2.)
Zákazník předává stroj AGROTEC servis s.r.o. za těchto podmínek:
- doprava stroje zpět na středisko společnosti AGROTEC servis, s.r.o., Brno, Vídeňská 125c
(pokud nebude domluveno jinak);
- stroj vrací s plnou nádrží jak PHM, tak i Ad-blue (pokud ne, tak dotankování PN bude zpoplatněno);

- namazaná veškerá čepová spojení, kompletně vyčištěný a umytý (nestane-li se tak, je vypůjčitel
povinen uhradit cenu za očištění dle platného ceníku pronajímatele plus manipulační poplatek dle
stavu znečištění ve výši 10.000,00 Kč);
- stroj se předává vůči předávacímu protokolu v nepoškozeném stavu, v případě že bude zjištěno
poškození, tak bude pořízena fotodokumentace, vypůjčitel bude o této skutečnosti informován a
oprava mu následně půjde k tíži (k úhradě) dle platného ceníku zhotovitele.
Bod 3.)

Z každé zápůjčky po zákazníkovi požadujeme:
- kopii protokolu o vyzkoušení – zašlete na email: palik@agrotecservis.cz do 10 dní od ukončení
zápůjčky (tato Vaše zpětná vazba je dále podstoupena výrobci a činí tak základ pro případné další
vylepšení strojů).
Za každý další den, po 3 dni (nebo po jiném individuálně sjednaném období) zkoušení stroje u
stejného zákazníka bude účtováno půjčovné ve výši v dané kategorii stroje běžného nájemného
(půjčovny ČR) za každý další den!!! (pokud nebude domluveno jinak). Provoz stroje je sledován online monitorovacím systémem GPS.
Bod 4.)
V případě vzniku poruch budou tyto neprodleně oznámeny písemně na email: palik@agrotecservis.cz ,
nebo bartos@agrotecservis.cz, přičemž bude následně rozhodnuto o způsobu jejich odstranění a
financování.
Bod 5.)
Limitace nájezdu Mth: na sjednané období se bere denní nájezd ve výši 8 Mth/den, v případě
vyššího nájezdu nad toto limitní množství bude každá započatá Mth dále zpoplatněna, a to ve výši
odpovídající 10% ceny z běžného denního nájmu v dané kategorii stroje (půjčovny ČR).
Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na případnou spolupráci!
Tým AGROTEC servis s.r.o.
https://www.agrotecservis.cz/kontakt

https://www.casece.cz/
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https://www.facebook.com/caseconstructionczsk

Nabídku předkládá společnost AGROTEC servis s.r.o., se sídlem v Hustopečích, Hybešova 14, PSČ 693 01, IČO 46966757, zapsaná v OR vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6852. Společnost AGROTEC servis s.r.o. je členem koncernu AGROFERT.
Tato nabídka je činěna pouze v rámci předsmluvního jednání vedeného za účelem dosažení shody na obchodních náležitostech, zaměstnanec prodávajícího
činící tuto nabídku není oprávněn uzavírat za prodávajícího žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen.
Prodávající si vyhrazuje právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
Prodávající vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou. Prodávající trvá na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech a výlučně ve formě písemné smlouvy podepsané oběma stranami.

