
SWE 155FBAGER

Gradbena mehanzacija

Moč motorja: 93 kW Teža stroja: 15 600 kg
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DODELAN DIZAJN ZA MAKSIMALNO PRODUKTIVNOST

Predstavljamo 
SWE 155F

Z velikim ponosom predstavljam bager v 

srednjem segmentu gradbenih strojev 

SWE155F. Stroj je posebej zasnovan in 

certificiran za zahteve evropskega trga. S svojo 

delovno težo 15,6t je kot nalašč za velike 

gradnje kot so ceste, kamnolome, zgradbe, 

rušenje ali gozdarstvo. Zasnovan je tako, da je 

vsestranski in vzdržljiv. Motor EU Stage V in 

izboljšan hidravlični sistem zagotavljata 

nemoteno delovaje in visoko produktivnost.

SWE155F ponuja odlično zmogljivost, udobje 

in varnost z mislijo na končnega uporabnika 

pri lahkotnem vzdrževanju. Inovativnost in 

DNK našega podjetja je vidna v vsaki 

podrobnosti in povečuje končno 

produktivnost.

V samo 20 letih je Sunward postal eden izmed 

50 najboljših proizvajalcev gradbenih strojev 

na svetu in 20 najboljših podjetij v proizvodnji 

bagrov. Danes se naši izdelki izvažajo v več kot 

100 držav po vsem svetu.

Hvala ker delite naš ponos! 

Professor He

Glavne značilnosti

ZANESLJIVOST, MOČ IN TRAJNOST
Nikoli ne delamo kompromisov glede zanesljivosti in 15,6t SWE 155F ni 

izjema. Vemo, da bo v profesionalni uporabi gradbenih podjetjih, ki 

pričakujejo le najboljše. Torej, tako kot naši drugi stroji, so vse ključne 

komponente skrbno izbrane iz nabora vrhunskih svetovnih blagovnih 

znamk. Od motorja Cummins EU Stage V do japonskega hidravličnega 

sistema, je vse pripravljeno za zanesljivost, vzdržljivost in izboljšano 

zmogljivost. Sunwardov edinstven hidravlični sistem izboljšuje zmogljivost 

stroja z zagotavljanjem enega najmočnejših prelomnih sil na žlici na trgu.

DOBRA OPTIMIZACIJA IN VSESTRANSKOST
Stroji v srednje težkem segmentu (15t) morajo biti večnamenski in 

vsestranski, saj je večina takih zahtev na različnih deloviščih. SWE 155F 

ima 3 glavne načine obratovanja in 3 dodatne delovne načine za priključke, 

zaradi česar je vsestranskost tega stroja neprekosljiva. Sunward vse to 

zagotavlja serijsko, saj je stroj že v osnovi opremljen z funkcijami, ki 

omogočajo popolno prilagodljivost (tiltrorator). 

VARNOST IN UDOBJE
Ker vemo, da morata varnost in udobje iti z roko v roki, vas SWE155F 

varuje in zagotavlja udobje v vseh delovnih pogojih. Kabina, ki je v celoti 

certificirana v EU ima FOPS in ROPS, ojačano podvozje in strukturo 

kopalne roke. Zahvaljujoč popolni vidljivosti, ki jo zagotavljajo 3 odlično 

nameščene LED delovne luči, ostanete varni podnevi in ponoči. 

ENOSTAVNO VZDRŽEVANJE
Vsi stroji Sunward so zasnovani in nato razstavljeni - v duhu

obratnega inženiringa - preprosto za vzdrževanje. Mini bager se

ponaša z odlično oddaljenostjo od tal in dostopnostjo ključnih komponent 

do katerih potrebujem enostaven dostop za redno vzdrževanje. Operater 

mora smo preizkusiti naše stroje, da se

popolnoma prepriča!
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ZANESLJIVOST, MOČ IN TRAJNOST

Vse ključne komponente so 
skrbno izbrane 
Cumminsov agregat omogoča doseganje širokega razpona moči od 74,8 
KM do 133 KM (55 – 98 kW) z izjemno nizkimi emisijami ter nizko 
porabo goriva. QSF 3.8 je na trgu zelo priljubljen in ponuja široko 
servisno mrežo in ni naključje, da se je znašel v srcu SWE155F. Agregat 
je v skladu z emisijami Evropske unije Stage V in EPA Tier V.

Hidravlika se pogosto šteje za jedro stroj in zato Sunward izbira 
izključno iz najvišjih referenc na trgu. Za SWE 155F smo izbrali 
japonske premium znamke KPM za hidravlično črpalko in obračalni 
motor ter KYB kot glavni dobavitelj za glavni krmilni ventil (MCV). 
Vse to prispeva k visoki učinkovitosti in dolgotrajni življenjski dobi 
komponent življenjske dobe, saj je vse posebej zasnovano za delo v 
težkih in zahtevnih pogojih. 

Zvesti smo našem motu »inovacija vodi k dodani vrednosti« v 
oblikovanju vsake podrobnosti stroja SWE155F. Končni izdelek 
doprinaša visoko mero učinkovitosti in produktivnosti.

Proizvodni proces za 
učinkovito delovanje
Eden izmed ključnih delov SWE155F je zagotovo kopalna 
roka, ki je posebej oblikovana s povečano debelino pločevine. 
Vsi nosilni elementi so izdelani iz visoko trdnih, visoko 
duktilnih in konstrukcijskih jeklenih kovanih kosov. Vse to se 
odraža v visoki odpornosti na obrabo in strukturno trdnostjo 
v težkih delovnih pogojih. 

PROIZVODNI PROCES PRILAGOJEN 
VZDRŽLJIVOSTI

SWE 155F je se odlično znajde v vseh delovnih pogojih 
zaradi odlične prilagodljivosti in vsestranskosti. S tem 
končnim ciljem je SWE155F zasnovan od samega 
začetka. Delovni priključki so zahvaljujoč posebni 
tehniki kovinske obdelave izjemno odporni na vse 
delovne pogoje.

TOPLOTNA OBDELAVA 

Po varjenju se naravni proces hlajenja (s tveganjem 
neenakomernega hlajenja) prepreči tako, da se kovina v 
izolirani komori segreje na 600 – 800°C in se nato počasi 
ohladi. Ta nadzorovan postopek hlajenja, ki običajno 
traja od 5 do 8 ur  prežema teksturo jekla z boljšo 
enakomernostjo in kompaktnostjo, hkrati pa se izogne 
preostalim napetostim in napakam. Proizvajalci, ki 
želijo prihraniti čas in denar, običajno ne uporabljajo 
tovrstnega postopka hlajenja. Toda pri Sunwardu ne 
delamo kompromisov glede kakovosti – prizadevamo si 
zagotoviti stroje najvišje zanesljivosti in vzdržljivosti. 

OJAČAN X OKVIR ZA POVEČANO TRDNOST

A. Jedro vrtljivega ležaja je izdelano iz enega obročasto
kovanega kosa in tako je zmanjšano nepotrebno
varjenje.

B. Okvir gosenic z ojačenim stranskim okvirjem in
odebeljeno spodnjo ploščo zagotavlja boljšo
strukturno trdnost.

C. Območje prečnega prereza okvirja v obliki črke X in
debelina plošče sta odebeljena, da se izboljša splošna
trdnost.

Ključne komponente vrhunskih blagovnih znamk

KPM 
Glavna črpalka

Vrhunska črpalka s 
povečano prostornino za 
7%, močjo za 4% in 
prostorninsko učinkovitost 
za 6%, zagotavlja 
energetsko učinkovitost 
celega stroja.

KYB 
Glavni krmilni ventil

Posebno izdelani ventili z 
večjo zmogljivostjo in 
manjšim uporom pretoka 
ustvarjajo manjšo porabo 
toplote in energije, hkrati pa 
omogočajo višjo delovno 
hitrost in natančnost 
upravljanja. Sunwardova 
natančna kalibracija pa 
zagotavlja operaterju 
maksimalno učinkovitost. 

KPM 
Obračalni motor

KPM-jev motor se ponaša z 
veliko zmogljivostjo in 
navorom ter omogoča 
veliko funkcij kot so 
samozaklepanje, 
preprečevanje odboja ter 
hidravlični in mehanski 
dvojni zavorni sistem, ki 
zagotavlja gladko 
delovanje.

NABTESCO 
Pogonski motor

Vsako gosenico poganja 2-
stopenjski motor s 
samodejnim prestavljanjem, 
opremljen z več diski in 
vzmetno zaklenjeno 
hidravlično sproščeno 
zavoro. Potovalna hitrost 
znaša  do 5,3 km/h.

Kopalna roka je zasnovana, da zdrži pogoje 
delovanja 20.000 ur.

Kovani podporno-nosilni elementi

B

B

C

A
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DOBRA OPTIMIZACIJA IN VSESTRANSKOST

Zasnovan z mislijo na vsestranskost

V duhu Sunwardovega mota 
„Inovacija vodi k dodani 
vrednosti“ sta zasnova in 
inženiring SWE 155F osredotočena 
na ustvarjanje optimalne vrednosti 
za lastnika stroja, hkrati pa nudita 
optimalno vsestranskost 
upravljavcu stroja. SWE 155F se 
lahko uporablja v najrazličnejših 
delovnih pogojih in aplikacijah. 
Zahvaljujoč 3 ločenim pomožnim 
hidravličnim linijam, 3 načinom 
delovanja žlice in 3 načinom 
upravljanja s priključki, potrebuje 
operater le nekaj minut, da se v 
celoti navduši nad ponujenimi 
možnostmi. 

Odlična optimizacija
Hiperbolična krivulja in žlica odporna proti 
obrabi zagotavljata neverjetno učinkovitost 
in zdržljivost. Tako spodnje kot stranske 
plošče žlice so izdelane iz visoko trdnih 
jekel, odpornih proti obrabi, vrhunske 
blagovne znamke, zaradi česar je stroj 
primeren za zelo abrazivna dela. S to 
inovativno zasnovo se stroj odlično znajde v 
vsaki aplikaciji. Tako je kopanje veliko bolj 
tekoče, poraba goriva pa bistveno nižja.

Izjemna kopalna sila in 

nizka poraba goriva

345 barov pritiska ustvari eno 
izmed največjih kopalnih sil na trgu 
76kN! 
Maksimalni izkoristek 
hidravličnega sistema vodi v 
zmanjšanju porabe goriva, saj 
ostajamo zvesti našemu motu 
"Inovacija vodi k dodani vrednosti".

Dodatna oprema 
serijsko
SWE 155F se lahko prilagodi kateremu 
koli delovišču, zahvaljujoč pomožnim 
nastavitvam, ki so vgrajene serijsko in 
zagotavljajo popolnoma nastavljiv 
nadzor tlaka in pretoka za vse vrste 
priključkov, vključno z nagibnim 
motorjem oz. tiltroratorjem.

Vse to se odraža v 3 pomožnih 
hidravličnih linijah serijsko, 
(konkurenca na trgu ponuja serijsko 1 
do 2)ki so razporejene na sledeč način:
•  1 linija na koncu kopalne roke (AUX1), 

ki se uporablja primarno za 
hidravlično hitro menjavo

•  1 linija z večjim pretokom za 
priključke ko je hidravlično kladivo 
(AUX2)

•  1 linija z manjšim pretokom za 
priključke, ki potrebujejo 2 priklopa 
(AUX3)

2 od teh pomožnih linij sta opremljeni 
z zapornim ventilom, zaradi česar je 
namestitev priključka enostavna in brez 
puščanja olja.

 AUX 2 pomožni hidravlični linijiDodatna zaščita za cevi

3 načini delovanja žlice
Operater lahko izbere ustrezen način dela za opravljanje različnih vrst opravil.

3 načini delovanja priključkov
Vsak od spodnjih načinov ponuja odlično prilagoditev in nižjo porabo goriva

SWE 155F se lahko natančno ujema z različnimi zahtevami za 
najrazličnejše priključke in pod vsakim načinom dela priključka, 
pretok pomožnega krogotoka je mogoče nastaviti na preprostem in 
jasnem zaslonu monitorja. Tako vam ni treba mehansko prilagajati 
pretoka.

SWE155F 
sinonim za 
lahkotnost 
upravljanja 

SWE155F se lahko 
prilagodi vse delovnih 
pogojem

C
Hidravlični 
kompaktor

B
Hidravlično
kladivo

S
Hidravlične 
ščipalne klešče

Način za 
maksimalno 
silo
za zahtevne izkope 
ali hitrejšo izvedbo 
dela

Način za 
lažja opravila
za lažja opravila

Standarni 
način
da se delo opravi 
učinkoviteje

3 pomožne hidravlične 
linije omogočajo enostavno 
delo z tiltroratorjem

Običajna kopalna krivulja

Hiperbolična 
krivulja Sunward

PRIMERJAVA KRIVULJ KOPANJA
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Popolnoma opremljena prostorna kabina
Varna in močna kabina SWE 155F izpolnjuje zahteve FOPS, TOPS in ROPS, ki so 
standardne in med prvimi funkcijami, ki zagotavljajo varno in udobno delo v vseh 
okoljih uporabe. Enostaven dostop do prostorne kabine je dobrodošel operaterjem vseh 
velikosti. Zahvaljujoč velikim oknom in dobro organizirani kabini je vse zasnovano 
tako, da je upravljalcem udobno, produktivno in varno.

Velik vzmeten sedež zagotavlja 6 stopenj nastavitev za maksimalno udobje. Klimatska 
naprava je posebej zasnovana za samodejno uravnavanje notranje temperature in 
zagotavlja boljšo izkušnjo hlajenja in ogrevanja. Nastavljiv naslon za roke in radiem z 
USB vrati zagotavljajo maksimalno udobje. V kabino smo umestili varnostni paket 
vključno z plinskim aparatom za splošni občutek varnosti.

VARNOST IN UDOBJE

Poleg evropskega certifikata so vsi stroji Sunward 
na evropskem trgu zasnovani tako, da ustrezajo 
potrebam evropskih strank. 

Enostaven
vmesnik

Veliko steklenih 
površin
za odlično vidljivost in 
varnost pri delu

Enostavno
za upravljanje

Vzmeten
 sedež

360° pogled in vsi 
parametri na prvi pogled
Zahvaljujoč velikim kabinskim in 
strešnim oknom upravljavci delajo, kot 
da so potopljeni v prozoren stekleni 
mehurček. Vidljivost in varnost 
spremljata operaterja na vsakem koraku. 
5,7-palčni zaslon za nadzor barv, ki ga je 
enostavno prebrati s centraliziranimi 
funkcijami in preprostim vmesnikom za 
enostavno upravljanje omogoča, da so vse 
ključne informacije zlahka dostopne: 
stanje stroja, vrtljaji motorja in 
temperatura, temperatura hladilne 
tekočine, nivo goriva, koda napake, 
prestava za plin, meni in stikala ter števec 
nalaganja. Enostavna postavitev 
upravljalnih elementov in LCD-zaslona 
prispevata k veliki enostavnosti 
upravljanja.

Robustno podvozje za stabilnost
Mogočno podvozje zagotavlja robustnost in stabilnost, 
izboljšano s 7 spodnjimi in 2 zgornjima valjema. Ta 
koncept zagotavlja varnost, udobje in vzdrževanje.

Zaščita STOP motorja
za dodatno varnost
Zaščitni sistem motorja SWE 155F pomaga preprečiti 
progresivno poškodbo motorja s proaktivnim 
opozarjanjem upravljavca na potencialno škodljive 
pogoje motorja ter z zmanjšanjem zmogljivosti ali 
zaustavitvijo. Sunwardova tehnologija zaščite motorja 
pri zagonu in zaustavitvi zmanjšuje obrabo motorja 
zaradi nepravilnega delovanja in podaljšuje življenjsko 
dobo motorja.
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01

HLADILNIK IN ZRAČNI FILTER
Preprosto preverjanje zračnega filtra, nivoja tekočine za 
pranje vetrobranskega stekla in nivoja hladilne tekočine

CENTRALNI NASTAVKI ZA MAST
Za enostavno in hitro vzdrževanje

MOTOR
Enostaven in hiter pogled na preverjanje 
nivoja motornega olja in dolivanje

HIDRAVLIKA
Enostavno preverjanje in zamenjava oljnega filtra, filtra 
za gorivo, ločevalnika goriva/vode in hidravličnega 
filtra

03

04

01

02

03

ENOSTAVNO VZDRŽEVANJE
Centralizirane servisne točke
Za zmanjšanje časa in stroškov vzdrževanja se pokrovi na zadnji in stranski strani popolnoma odprejo, da zagotovijo 
neposreden dostop do servisnih točk. Z zelo enostavnim dostopom do rezervoarja za gorivo in centraliziranimi nastavki za 
mast je SWE 155F tako enostaven za vzdrževanje kot za upravljanje.

02

04

Največ za vaš denar
Odlična zasnova SWE 155F vključuje dobro 
premišljen izbor komponent, ki poenostavljajo 
delovanje in vzdrževanje. Naše oblikovne odločitve 
imajo za posledico stroj, ki ponuja toliko standardnih 
funkcij, ključnih komponent premium blagovne 
znamke in zmogljivosti po pravi ceni. Poleg tega so 
tudi lastni originalni nadomestni deli Sunwarda 
cenovno ugodni – in vse to najboljše razmerje med 
ceno in kakovostjo je okronano s 3-letno standardno 
garancijo.

DO
LETA GARANCIJE
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SERIJSKA
OPREMA 

DODATNA
OPREMA

MOTOR

Turbopolnilnik, 4-taktni, vodno hlajenje, 
direktno vbrizgavanje, dizelski motor •

Zračni filter z indikatorjem •

Večstopenjski sitem filtracije goriva •

Naprava za izklop motorja v sili •

Sistem za filtriranje olja •

Hladilna enota za enostavno za čiščenje •

HIDRAVLIČNI
SISTEM

Samodejni hidravlični sistem za dvig tlaka •

Ventil za regeneracijo •

Ventil za rabremenitev •

Pomožni hidravlični ventil •
Kombinirani sistem pretoka •

Zadrževalni ventil za roko in roko •

Večstopenjski sistem filtriranja •
1. hidravlični priključek do konca
roke (2 cevi) •

2. hidravlični priključek do konca
roke (2 cevi) •

3. hidravlični priključek do konca roke (2 cevi) •

Povratna cev za olje (1 cev) •

Hidravlična hitra menjava •

ELEKTRIČNI
NADZORNI
SISTEM

ELAC sistem •

Sistem za diagnostiko •

Avtomatski sistem v prostem teku •

Nastavljiv barvni LCD monitor •

Preprečevanje ponovnega zagona za motor •

Baterija (2×12 V/120 Ah) •

Napredni nadzorni sistem •

Sistem za nadzor moči, ki temelji na senzorju hitrosti motorja •

Funkcija varnega izklopa/zagona •

Glavni električni izklop •
2 × visoko zmogljive LED delovne 
luči na obeh straneh roke •

1 × Visoko zmogljiva LED delovna 
luč na desni strani •

Zagonski motor •

Sistem  samodejnega mazanja •

Električna črpalka za polnjenje goriva •

Smart fleet sistem •

SERIJSKA
OPREMA 

DODATNA
OPREMA

KABINA

TOPS / FOPS / ROPS •

Amortizer z vzmetjo •
Radio (opremljen z MP3 predvajalnikom in 
USB vmesnikom) •

Zvočno izolirana kabina za vse vremenske razmere •

Leva in desna krmilna ročica in krmilni ročaji •

Dvojna proporcionalna krmilna palica •

Nastavljiv sedež •

Gasilni aparat •

Varnostno kladivo •

Držalo za skodelico •

Klimatska naprava •

Stikalo za izklop hidravilke •

Brisalec •
Odpiranje strešnega in levega okna, 
obračalno prednje steklo •

Vzvratno ogledalo •

Vžigalnik •

Senčnik •

Opozorilna luč •

Alarm za premik •

Vzvratna kamera •

Luč kabine •

Zadnja luč kabine •

OPREMA

Hitra menjava •

1 žlica serijsko •

600 mm žlica •

900 mm žlica •

1800 mm žlica •

Dozer blade •

DVIŽNI 
CILINDER

4600 mm dvižni cilinder •

Varnostni ventil •

ROKA
2500 mm roka •

Varnostni ventil za roko •

GOSENICE

Jeklene gosenice 600 mm •

Jeklene gosenice 700 mm •

Jeklene gosenice 800 mm •

Gumijaste blazinice za jeklene gosenice •

OSTALO Ročna ograja •

OPREMA
Serijska in dodatna oprema se razlikuje od države do države. Za več informacij nas kontaktirajte.Neposredna podpora iz Evrope

Evropski sedež podjetja Sunward je strateško lociran v Beringenu v Belgiji, v središču Evrope: 45 minut od mednarodnega letališča 
Bruselj in 60 minut od pristanišča Antwerpen.

Nadomestni deli se 
lahko odpošljejo v 
roku 24ur

Nadomestni deli vedno 
na voljo
Sunward Europe lahko s svojega sedeža v 
Beringenu zagotovi hitro dostavo strojev in 
rezervnih delov povsod po Evropi. Stroji in deli 
Sunward imajo izjemno razpoložljivost. Stroje je 
mogoče zelo hitro dostaviti pri lokalnih 
prodajalcih, operaterji strojev Sunward pa imajo 
koristi od hitrega in enostavnega dostopa do 
velikega distribucijskega centra v Beringenu. 
Sunward Europe zagotavlja 95-odstotno stopnjo 
razpoložljivosti za svoje rezervne dele.
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TEHNIČNI PODATKI

DIMENZIJE

Dolžina dvižne roke 4 600 mm

Dolžina kopalne roke 2 500 mm

A Skupna dolžina 7 825 mm

B Skupna višina 2 825 mm

C Skupna širina 2 600 mm

D Odmik od tal protiuteži 940 mm

E Odmik od tal 410 mm

F Radij obračanja 2355 mm

G Dolžina do centra valjev 3 000 mm

H Dolžina gosenic 3 765 mm

I Širina gosenic do sredine 2 000 mm

J Širina podvozja 2 600 mm

K Širina gosenice 600 mm

L Višina kabine 2 825 mm

M Višina pokrova motorja 2 145 mm

N Višina do obračalnega mehanizma 1 135 mm

SPECIFIKACIJA
Delovna teža 15 600 kg

Kapaciteta žlice 0.61 m3

MOTOR

Znamka Cummins

Emisijska stopnja EU Stage V

Model QSF3. 8

Tip 4-taktni, s turbopolnilnikom

Moč 93 kw/2 200 rpm

Maksimalni navor 500 Nm/1 500 rpm

Prostornina 3.8 L

HIDRAVLIKA

Tip črpalke Spremenljiva batna črpalka(KpM)

Maks. pretok 2×126.4 L/min

Pritisk 31.4/34.3 MPa

Tip pomožne črpalke Spremenljiva batna črpalka(KPM)

Maks. pretok 20 L/min

Pritisk 3.9 MPa

ZMOGLJIVOST

Hitrost obračanja 11 rpm

Potovalna hitrost 5.3~3.2 km/h

Naklon 35 °

Pritisk na tla 36.8 kPa

KAPACITETA REZERVOARJA
Kapaciteta rezervoarja za gorivo 245 L

Kapaciteta rezervoarja za hidravlično olje 150 L

KABINA
TOPS / FOPS / ROPS 

Klimatska naprava

Ogrevanje

PRIKLJUČKI

Pomožna hidravlična linija za priključke (rotacija)

Pomožni hidravlični priključki za kladivo

 Hitra menjava(z ventilom za konstanten tlak)

RH+LH Hidravlične krmilne palice s proporcionalnim stikalom

GOSENICE
600 mm jeklena gosenica 600 mm

700 mm jeklena gosenica 700 mm

800 mm jeklena gosenica 800 mm

ŽLICA 37’’žlica 940-0.61

KOPALNA ROKA 2 500 mm kopalna rok 2 500 mm

DVIŽNA ROKA 4 600 mm dvižna roka 4 600 mm

VARNOSTNI VENTIL Varnostni ventil za kopalno in dvižno roko

GPS Vrata GPS za lokacijo GPS

PLUG Fiksni plug

LUČ LED

ALARM Potovalni alarm

OBMOČJE DELOVANJA

Dolžina dvižne roke 4 600 mm

Dolžina kopalne roke 2 500 mm

a Maks. kopalna višina 8 700 mm

b Maks. višina odlaganja 6 200 mm

c Maks. kopalna globina 5 525 mm

d Maks. globina kopanja pri polmeru 2,44 m 5 310 mm

e Maks. navpična globina kopanja 5000 mm

f Maks. doseg 8 370 mm

g Maks. doseg vodoravno s podlago 8 225 mm

h Min. prednji polmer nihanja 2 645 mm

Maks. kopalna sila(žlica) 100 kN

Maks. kopalna sila(roka) 76 kN

DIMENZIJE

DVIŽNA ZMOGLJIVOST

OBMOČJE DELOVANJA

MAX reach 6.0 m 5.0 m 4.0 m 3.0 m

Čelno (kg) Bočno(kg) A (m) Čelno (kg) Bočno (kg) Čelno (kg) Bočno (kg) Čelno (kg) Bočno (kg) Čelno (kg) Bočno (kg)

6.0 m 3279.9* 3292.95* 5.28 3314.7* 3327.75*

5.0 m 3297.3* 2512.5 6.00 3297.3* 2512.5 3284.25* 3292.95*

4.0 m 3162.45* 2163.75 6.68 3353.85* 2490 3553.95* 3462.6*

3.0 m 3219* 1961.25 6.92 3497.4* 2460 3941.1* 3225 4558.8* 4519.65* 5689.8* 5694.15*

2.0 m 3336.45* 1848.75 7.08 3736.65* 4367.4* 3082.5 5267.85* 4125 7003.5* 7060.05*

1.0 m 2778.75 1867.5 7.10 3936.75* 1987.5 4750.2* 2523.75 5889.9* 3236.25

0.0 m 2823.75 1890 6.88 2745 1968.75 4854.6* 2445 6551.1* 3082.5
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Os vrtenja
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Polmer dvižne točke A

Višina dvižne točke

Dvižna točka

Opomba: Vrednost s simbolom * je nazivna dvižna zmogljivost;
(izračunano v skladu s 87 % testnih podatkov) 
Vrednost brez simbola * je zmogljivost proti 
prevrnitvi; 
(izračunano v skladu s 75 % testnih podatkov)

Višina
dvižne točke

Polmer obremenitve



SUNWARD SLOVENIJA FP AVTO. FRANCI POTOČAR S.P.
Trška gora 75

8000 Novo mesto

Slovenija

+386 (0) 41 899 562

info@sunward.si

www.sunward.si

Tehnični podatki se lahko spremenijo in ta brošura morda ne odraža najnovejših specifikacij. Fotografije v tej brošuri morda ne odražajo konfiguracije trga. Za potrditev specifikacij in konfiguracije se posvetujte s svojim 
prodajalcem. Vse pravice te brošure so pridržane podjetju Sunward International Sales. Pred uporabo katere koli opreme Sunward preberite uporabniški priročnik.

Sunward has one or more dealers 
in each of these  countries.
Please check our website for our current list of dealers.
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