Provozní hmotnost stroje

25.700 kg

Motor
Výrobce:
Typ:
Vstřikování:
Počet válců:
Přeplňování:
Objem válců:
Výkon :
Otáčky:

ISUZU, plní Tier IV FINAL emis.normy,
AQ-4HK 1X
elektronicky řízené, Common Rail Systém, DOC a SCR systém
4
ano
5.52 cm3
140 kW / 160 KS
2000 ot./min.

Motor s automatickým předehřevem, který garantuje delší životnost motoru a hydraulických
součástí. Elektronicky řízené vstřikování. Regulace je rychlejší a více ekonomická než u
konvenčních systémů. Redukuje kouřové emise, hluk, výrazně snižuje spotřebu. Splňuje poslední
evropské standardy. Plní emisní normu Tier IV s využitím DOC katalizátoru a SCR systému, bez
nutnosti výměny komponentů jako u DPF filtru.
Hydraulický systém
Stavitelná čerpadla s axiálními písty
Max. průtok

2
2 x 243 l/min. při 2000 ot/min

Max. tlak
343 / 373 bar (PowerBoost)
Automatická funkce - Auto Power Boost (přechodné zvýšení tlaku po dobu 8 sekund)
Hydraulický systém je napojen na elektronický systém řízení výkonu motoru a současně na
elektronický systém řídící všechny hydraulické parametry tak, aby bylo dosaženo co nejvyššího
hydraulického výkonu za optimálních podmínek výkonnosti a ekonomiky provozu.
Otáčecí mechanismus
Motor s axiálními písty
Max. rychlost otáčení horní části
10,6 ot./min.
Hydraulický systém dává prioritu otáčení při současném
aktivování funkcí s násadou.
Hydrostatická brzda otoče je zálohována mechanickou brzdou při zastavování otoče a při převozu
stroje.
Přídavné hydraulické obvody - hydraulický okruh na kladivo, nůžky a svahovací lopatu (volitelné)
Systém filtrace - Ultra Clean (zachycuje nečistoty do1m a veškerý vodní kondenzát), plná kvalita
hydraulické kapaliny po dobu 5000 hodin. Redukuje servisní intervaly a náklady na údržbu.
Pohonná jednotka
2 hydraulické motory se stavitelnými čerpadly s axiálními písty
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Max. rychlost jízdy
Pomalá rychlost
Stoupavost

5,5 km/hod.
3,5 km/hod.
70% (35)

Hloubící hodnoty
Hloubící síla
12 000 daN /13 000 daN
P.Boost
Rypná síla
16 200 daN /17 600 daN
P.Boost
Výklopná výška
6,76 m
Hloubkový dosah
6,90 m
Vodorovný dosah (od osy otoče)
10,28 m
Elektrický systém
Obvod
Baterie
Alternátor

24V
2x12V- 128 A/h
24V-50 Amp.

Podvozek
Podvozek „X“ typu LC (Long Carriage) zajišťuje rychlou jízdu
a stabilitu. Vynikající ochrana motoru a rozvodů. Velká světlá
výška umožňuje práci v nejobtížnějších podmínkách.
Specifikace pásu:
Podpěrné kladky:
Kladky pásu:
Počet článků pásu:
Typ článku:
Šířka pásu
Délka pásu na podloží
Tlak na podloží
Rozměry stroje
Celk. šířka
Celk. výška
Délka podvozku
Celk. délka(sklop.výložník)
Objemy náplní
Hydraulický systém
Hydraulická nádrž
Motor-olej
Nádrž paliva
Ad blue nádrž

2
9
51
triple grouser
700 mm
3.840 mm
0.044 MPa

3,09 m
3,34 m
4,65 m
9,88 m

220 l
117 l
23 l
320 l
85 l
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Kabina řidiče
Ergonomicky řešena
Výška kabiny-střecha
Výška kabiny-podlaha
Šířka kabiny







3,07 m
1.04 m
1.00 m

Ergonomická sedačka s pneumatickým pérováním a bezpečnostním pásem
Výklopné čelní sklo, blokované v horní i ve spodní poloze
Spodní část předního skla odnímatelná
Stěrač, ochrana proti oslnění
Elektronická klimatizace
Rádio

Pracovní režimy
Volba mezi 3 „klasickými“ a jedním „automatickým pracovním
režimem´
H mode (Heavy-těžký) – vysoká pracovní rychlost a maximální síla
A mode (Auto-standardní) – lehké pracovní podmínky, jeřábování
SP mode (Super Power) – režim pro náročné pracovní podmínky
Auto mode – automatický přechod stroje do optimálního režimu,
efektivnější oproti ruční volbě
Auto Powerboost – bez ohledu na pracovní režim stroj automaticky
zvýší hydraulický výkon při momentální enormní pracovní zátěži po
dobu 8 sekund (zvýšení výkonu o 8-10%)

Přednosti nových strojů řady CX D obecně:







Úspora paliva až 20%, 10% díky výkonu motoru, 10% z titulu vylepšeného hydr.systému
Tišší motor, zvýšený výkon i kroutící moment, nové uložení kabiny
Zvětšení hydraulických válců - nárůst rypné síly o 8%, zkrácení pracovních cyklů až o
24%
Zlepšená viditelnost z kabiny
Údržba – nové stroje CASE dosahují nejnižšího možného počtu bodů v hodnocení
servisního systému SAE. Chladiče, plnící hrdla provozních náplní včetně filtrů jsou svedeny
do jednoho prostoru s velkými dveřmi pro snadný a bezpečný přístup ze země.
Nová přečerpávací palivová pumpa s dvojnásobným výkonem oproti minulému typu
s automatickým vypínáním.
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Unikátní EMS systém (Extended Maintenance Bushings) na všech pracovních ramenech
strojů nové ´B´serie v základní výbavě prodlužuje interval mazání až na 1.000 Mh a šetří
náklady i práci obsluhy. Tlumicí podložky systému umístěné v obou koncových uložení
výložníku zamezují přenosu hluku a rázů s pozitivním dopadem na životnost stroje.
Všechny čepy výložníku a násady galvanicky upraveny chromem, perforovaná mosazná
pouzdra čepů pro rovnoměrné mazání po celém povrchu.

Dodací lhůta stroje
skladem v Brně
Záruční podmínky
Plně servisovaný stroj r.v. 2017 s nájezdem 3 135Mh.
Stroj (včetně příslušenství) je prodáván bez záruky a kupující jej pořizuje ve stavu v jakém leží.
Stroj v níže uvedené konfiguraci:
















bezpečnostní ventily výložníku a násady
násada výložníku 3,0 m
elektronická klimatizace, vzduchová sedačka s vyhříváním
pracovní osvětlení
pásy 700mm
ochranný rám střechy
zadní a boční kamera
okruh kladiva/High flow (elektro-proporcionálně ovládaný)
okruh rotace/Low flow (elektro-proporcionálně ovládaný)
okruh pro hydraulické upínání
centrální mazání Groeneveld
lopata šíře 600 mm
lopata šíře 1500 mm
pevná svahovací lopata 2000 mm
hydraulický rychloupínač
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Za společnost AGROTEC servis s.r.o.
David Řehůřek | specialista prodeje | +420 720 076 319 | rehurek@agrotecservis.cz
https://www.casece.cz/kontakty
https://www.youtube.com/watch?v=KQBJM05UhJI
https://www.youtube.com/watch?v=jetFfgx3_-4
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