
MINI BAGER

Moč motorja: 36,2 kw
Teža stroja: 5630 kg

Kapaciteta žlice: 0,18-0,26 m3
SUNWARD SLOVENIJA FP AVTO s.p.
Novo mesto, Slovenija
Telefon: 041 899 562
Email: info@sunward.si



Priročen in vsestranski

Model UF brez zadka je enostaven in udoben za uporabo pri izkopih ob steni, prav tako pa je izjemen v kotnih konstrukcijah z odklonom delovne
naprave.

Dodatna oprema serijsko!

Standardni dodatni priključek in hidravlični hitri priklop olajšata delo upravljavcu in ustrezata potrebam različnih dodatnih delovnih pogojih na delovišču.



Udobno okolje za upravljanje

Prostorna kabina in povečano vetrobransko steklo ter strešno okno
zagotavljajo udobno delovno izkušnjo.

Zagotovljena varnost

Podporni okvir kabine s certifikatom  Fops/Tops in zgornjim zaščitnim
okvirjem (standardna konfiguracija) zagotavljata učinkovito zaščito in 
dodaten element varnosti.

Elektro-hidravlična
proporcionalna ročica
Standardna desna elektrohidravlična proporcionalna ročica in  palični 
gumb  omogočata enostavni nadzor dodatne opreme.

Užitek v brezhrupnem
delovnem okolju
Za zvočno izolacijo poskrbi skriti tesnilni trak, ki učinkovito zmanjša hrup in 
prah ter na ta način upravljavcu omogoča prijetno delovno zkušnjo.



Avtomatski plin 

Izjemno delovanje na ravni podlagi

Izjemna moč

Uporaba prisilno polnjenih motorjev z veliko delovno prostornino, ki 
ustrezajo standardom emisij Euro III in Euro V prinaša prednosti na 
področju enostavnega vzdrževanja in izjemne moči, obenem pa
je še vseeno varčna in okolju prijazna. Ujemanje z optimiziranimi nizkimi
prestavami omogoča večjo učinkovitost in manjšo porabo goriva, ko motor 
deluje pri nizki hitrosti.

Barvna nadzorna plošča

7-palčni zaslon  na dotik z visoko svetlostjo prikazuje različne podatke o delovanju in ponuja vpogled v delovni koledar. Z možnostjo brezžične 
povezave je zaslon zelo enostaven za uporabo in preverjanje stanja stroja

LED
delovna luč

Funkcija plavajočega 
pluga

Izklop akumulatorja Varnostni ventil na 
kopalni roki



Enostavno vzdrževanje
Popolno odpiranje pokrivnih delov, motorja, glavnega ventila in drugih pomembnih komponent omogoča enostaven dostop in s tem tudi enostavno vzdrževanje.

Dostopno vzdrževanje 

Zračni filter

Separator olja in vode

Zračno vzmeteni zaklepni
mehanizem

Filter hidravlike

Ekspanzijska posoda

Filter motornega olja

Filter za gorivo

Pokrov za dolivanje motornega olja

Zračni filter

Pokrov za dolivanje goriva



Oprema
Standardna in dodatna oprema se lahko razlikuje glede na državo.
Za več informacij nas kontaktirajte.

Motor

Hidravlični sistem

Luč

Kabina

Delovne naprave

Deli spodnje strukture

Filter motornega olja

Filter goriva

Separator olja in vode

Zračni filter

Hladilnik

Alternator

Ekspanzijska posoda

Elektronska črpalka za gorivo

Dušilec zvoka

Hidravlična pilotna nadzorna ročica
Sistem parkirne zavore nihajnega
cilindra

Sistem parkirne zavore

Dvostopenjski pogonski sistem

Avtomatski prestavni sistem
Elektro-hidravlična proporcionalna
ročica (leva)
Varnostni  ventil dvižnega
cilindra

Varnostni ventil kopalne roke

Varnostni ventil pluga

Ventil za preklapljanje med načini

Luč roke

Sprednja luč

Opozorilna luč

Standardna oprema Izbirna oprema

AM/FM radio

Držalo za skodelico

Vzmetni sedež

Klimatska naprava

Sistem nevtralnega zagona motorja

Varnostni pas

FOPS/TOPS kabina

Nadstrešek FOPS/TOPS

Brisalci za čiščenje vetrobranskega stekla

Levo/desno vzvratno ogledalo

Cigaretni vžigalnik
Varnostna naprava sprednjega
vetrobranskega stekla

300 mm žlica

680 mm žlica

1.500 mm žlica

1.600 mm roka 

1.850 mm podaljšana roka

Hidravlični priključek za udarno kladivo

Dodatni hidravlični priključek

Mehanska naprava za hitro menjavo

400 mm gumi gosenice

400 mm jeklene gosenice

SWE60UF Tehnični podatki
Skupno (D x Š x V)

Dolžina do središča valjčkov

Skupna dolžina gosenic

Razmik platforme od tal

Radius obračanja platforme

Širina podvozja

Širina gumi verige

Razmik podvozja od tal

Višina gosenic

Skupna dolžina

Višina strehe kabine

Širina zgornje strukture

Max. rezalna višina

Max. višina nakladanja

Max. kopalna globina

Max. glob. navpičnega  kopanja

Max. doseg kopanja

Max. doseg kopanja na ravni površini

Max. višina dviga pluga

Max. kopalna globina pluga

Radius obračanja

Dimenzije pluga (D x Š)

1965

5500*1980*2500

2495

630

1050

1960

400

318

594

5498

2550

1830

5615

3950

3710

3050

6230

6105

455

415

2640

1960*340

Z gumi gosenicami

Z jeklenimi gosenicami

Znamka

Model

Tip

Prostornina

Moč/hitrost (bruto/neto)

Tip

Hitrost pretoka

Kapaciteta standardne žlice

Moč kopanja (žlica) (ISO)

Moč kopanja (roka) (ISO)

Max. vlečna sila

Kot roke

Potovalna hitrost (max/min)

Naklon vzpona

Obremenitev tal

Hitrost premikanja roke

Kapaciteta rezervoarja za gorivo

Primarna
črpalka

Tlak glavnega oddušnega ventila

Kapaciteta rezervoarja za hidravlično olje

5630

5700

0,18

46,8

31,1

48,9

R50/L70

4,07/2,43

35

9,4

9,4

KUBOTA

V2607-DI-TE3B

4 valjni in 4 taktni vodno hlajeni

2615

3,5/2000 35/2000

70

Dve batni črpalki in 1 pogon

2*59+42

2*24,5+21

70

Nosilnost:
Višina
dvižne
točke

Radius dvižne točke (MAX)

Čelno (kg) Bočno (kg) Čelno (kg) Bočno (kg) Čelno (kg) Bočno (kg) Čelno (kg) Bočno (kg)

Radius dvižne točke (5,0mm) Radius dvižne točke (4,0mm) Radius dvižne točke (3,0mm)

Opombe
1. Obremenitev z * je omejena s hidravlično zmogljivostjo in temelji na standardu ISO 10567.
Ocena obremenitve ne presega 87 % hidravlične zmogljivosti.
2. Obremenitev z * je omejena s prekucno obremenitvijo in temelji na standardu ISO 10567.
Ocena obremenitve ne presega 75% prekucne obremenitve.
3. Izkopna žlica, kavelj, jermen in drugi dvižni pripomočki bagra niso vključeni v tabelo.

Višina dvižne točke

Os vrtenja
Polmer dvižne ročke

Točka dviga

Dimenzije

Delovno
območje

Teža
stroja

Motor


