
SWE 215FBAGER

GRADBENA MEHANIZACIJA 

Moč motorja: 129 kW Teža stroja: 21 800 kg
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OFFERING THE BEST AVAILABLE  DIGGING FORCE – AND SO MUCH MORE

Presenting the 
SWE 215F

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 21,6t 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.

SWE215F 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.

Thank you for sharing our pride!

Professor He

Glavne značilnosti

ZANESLJIVOST, MOČ IN TRAJNOST
Nikoli ne delamo kompromisov glede zanesljivosti - in 21,8 t SWE 215F 

ni izjema. Vemo, da ga bodo uporabljala profesionalna gradbena podjetja, 

ki želijo svoje delo opraviti z vzdržljivim strojem, ki mu lahko 

zaupajo.Torej, tako kot naši drugi stroji, vse ključne komponente 

prihajajo iz vrhunskih svetovnih blagovnih znamk. Od motorja Cummins 

Stage V do japonskega hidravličnega sistema je vse pripravljeno za 

zanesljivost in vzdržljivost. Poleg tega Sunwardov edinstven hidravlični 

sistem izboljšuje zmogljivost tega stroja z zagotavljanjem enega 

najmočnejših izkopnih sil na žlici na trgu.

DOBRA OPTIMIZACIJA IN 
VSESTRANSKOST
Stroji v srednje težkem segmentu (21) morajo biti večnamenski in 

vsestranski, saj je večina takih zahtev na različnih deloviščih. SWE 215F 

ima 3 glavne načine obratovanja in 3 dodatne delovne načine za 

priključke, zaradi česar je vsestranskost tega stroja neprenosljiva. 

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 SWE215F 

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

obnaša z odlično oddaljenostjo od tal in dostopnostjo ključnih komponent

do potrebujem dostop za redno vzdrževanje. Upravljajte

mora smo preizkusiti naše stroje, da se popolnoma prepriča!!
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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.
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ZANESLJIVOST, MOČ IN TRAJNOST
Vse ključne komponente so 
skrbno izbrane 
Srce 215F sestavlja Cumminsov EU Stave V agregat B6.7 v 
najnovejši izvedenki. Cummins je industrijski sinonim za 
zanesljivost in vzdržljivost. Njegova povečana ekonomičnost 
porabe goriva in daljši intervali vzdrževanja prispevajo k nižjim 
skupnim stroškom lastništva in delovanja. S skoraj ničelnimi 
ravnmi emisij je v skladu z najnovejšimi zahtevami Evropske 
unije in zagotavlja od 158 KM do 330 KM (116–243 kW) brez 
ogrožanja moči, zmogljivosti ali porabe goriva.

Hidravlika se pogosto šteje za jedro stroj in zato Sunward 
izbiraizključno iz najvišjih referenc na trgu. Za SWE 215F smo 
izbralijaponske 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 dobikomponent življenjske dobe, saj je vse posebej 
zasnovano za delo vtežkih in zahtevnih pogojih.

Zvesti smo našem motu »inovacija vodi k dodani vrednosti« v
oblikovanju vsake podrobnosti stroja SWE 215F. Končni izdelek
doprinaša visoko mero učinkovitosti in produktivnosti.

Proizvodni proces za 
učinkovito delovanje
Eden izmed ključnih delov SWE 215F 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. 

From design to manufacturing process, all is 
done for reliable heavy-duty performance 
In your work, you need equipment you can rely on. At Sunward, we use 

highly specialized design and analysis tools to make sure our machines 

are as robust and durable as can be. Our materials and structures 

undergo stringent testing for strength and resilience under the most 

extreme conditions. We constantly manufacture the most durable 

machines to ensure the lowest cost of ownership possible.

PROIZVODNI PROCES PRILAGOJEN ZA 
MAKSIMALNO VZDRŽLJIVOST

SWE 215F 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

Zasnovan z uporabo analize končnih elementov in 3D 
računalniške simulacije, podvozje v obliki črke X 
zagotavlja optimalno strukturno celovitost in vzdržljivost.

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 5,2 km/h.

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

Kovani podporno-nosilni elementi
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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 215F 
osredotočena na ustvarjanje optimalne 
vrednosti za lastnika stroja, hkrati pa 
nudita optimalno vsestranskost
upravljavcu stroja. SWE 215F 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.

Najboljša 
kopalna sila 
na trgu
340 barov pritiska ustvari eno 
izmed največjih kopalnih sil na 
trgu 155kN! 
Maksimalni izkoristek 
hidravličnega sistema vodi v 
zmanjšanju porabe goriva, saj 
ostajamo zvesti našemu motu 
"Inovacija vodi k dodani 
vrednosti".

Dodatna oprema serijsko!

SWE 215F 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.

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

Način 
maksimalne 
kopalne sile
za zahtevne izkope 
ali hitrejšo izvedbo 
dela

Način za 
lažja 
opravila
za lažja opravila, 
kjer se zahteva 
velika natačnost 
upravljanja

Standardni 
način
da se delo opravi 
učinkoviteje z nizko 
porabo goriva

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

SWE 215F 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.

Bager 215F je 
sinonim za 
lahkotno 
upravljenje.

SWE215F se lahko
prilagodi vse delovnih
pogojem

C 
HIDRAVLIČNI

KOMPAKTOR

B 
HIDRAVLIČNO

KLADIVO

S 
HIDRALIČNE

ŠČIPALNE KLEŠČE

Običajna kopalna krivulja

Hiperbolična 
krivulja Sunward

Izjemna kopalna sila v načinu za težka dela

PRIMERJAVA KRIVULJ KOPANJA

3 pomožne hidravlične linije omogočajo 
enostavno delo z tiltroratorjem

 AUX 2 pomožni hidravlični liniji



Robustno podvozje za stabilnost
Mogočno podvozje zagotavlja robustnost in 
stabilnost,izboljšano z 8 spodnjimi in 2 zgornjima 
valjema. Ta koncept zagotavlja varnost, udobje in 
vzdrževanje.

Zaščita STOP motorja
za dodatno varnost
Zaščitni sistem motorja SWE 215F 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.

360° view and color monitoring screen
The latest standard equipment is the rear camera – which complements the large windows 

and glass rooftop to provide a 360° view. The easy-to-read 5.7” color monitoring screen – with 

centralized functions and simple interface for easy operation – makes all key information readily 

accessible: machine status, engine rpm and temperature, coolant temperature, fuel level, 

error codes, throttle gear, menu and switches and loading counter. So, the SWE 215F promotes 

working safely and efficiently, without stress.
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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.

Enostavni
vmesnik

Velika okna 
za izboljšano vidljivost in 
varnost

Enostavno 
upravljanje

Vzmeten 
sedež

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

   Large-angle view and wide roof-top window facilitate all standard 
and elevated works

   Rear camera:  
our standard features 
are options to others.
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01

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

DEF DOZIRNI SISTEM
dobro zaščiten in enostaven za vzdrževanje

CENTRALNI NASTAVKI ZA MAST
Za enostavno in hitro vzdrževanjeMOTOR

Enostaven in hiter pogled na preverjanje
nivoja motornega olja in dolivanje

03

02

01

Ali ste vedeli?
Strojniki in serviserji lahko uživajo ob delu s Sunward stroji, saj so ti v duhu  obratnega inženiringa razstavljeni 
in ponovno sestavljeni za lahko in enostavno upravljanje ter vzdrževanje

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 215F tako enostaven za vzdrževanje kot za upravljanje.

04

05

04

05

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

03

02

Največ za vaš denar
Odlična zasnova SWE 215F 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.
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STANDARD 
EQUIPMENT

OPTIONAL 
EQUIPMENT

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 •

HIDRAVLIKA

Samodejni hidravlični sistem za dvig tlaka •

Ventil za regeneracijo kopalne roke •

Ventil za rabremenitev •

Pomožni hidravlični ventil •

Kombinirani sistem pretoka •

Zadrževalni ventil za 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) - hitra menjava •

Povratna cev za olje (1 cev) •

Hidravlična hitra menjava - dovod •

Hidravlična hitra menjava •

ELECTRONIC/
ELECTRICAL 
CONTROL  
SYSTEM

ELAC sistem •

Sistem za diagnostiko •

Avtomatski sistem za prosti tek •

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 (24 V/7.7 kW) •

Sistem samodejnega mazanja •

Električna črpalka za polnjenje goriva •

Smart fleet sistem za nadzor •

SERIJSKA
OPREMA

DODATNA
OPREMA

KABINA 

TOPS / FOPS / ROPS kabina •

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

Zvočno izolirana kabina za vse vremenske razmere •
RH+LH  proporcionalna hidravlična 
krmilna ročica s stikalom •

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 •

ATTACHMENTS

Hitra menjava •

1 žlica serijsko •

450 mm žlica  •

900 mm žlica •

1 120 mm žlica •

2 100 mm žlica •

ROKA
5 700 mm roka •

Varnostni ventil •

KRAK ROKE
2 920 mm roka •

Varnostni ventil •

GOSENICE

Jeklene gosenice 600 mm •

Jeklene gosenice  700 mm •

Jeklene gosenice  800 mm •

Gumijaste blazinice za jeklene gosenice •

OSTALO Ograja •

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

Dealers all over Europe, UK 
and Middle East
Dealers are at the heart of Sunward’s passion for 

continuous improvement. Our dealers’ knowledge 

is a real asset – and because they serve local 

market needs, their feedback enhances our 

engineering and design innovations. Sunward’s 

innovations create value – for machine operators 

and, ultimately, for our dealers.

Sunward’s European headquarters are strategically located in Tessenderlo, Belgium, in the heart of Europe: 45 minutes from Brussels 

International Airport and 60 minutes from the port of Antwerp.

Direct Support within Europe

PARTS CAN BE DELIVERED 
WITHIN 24 HOURS

Readily available machines 
& parts
From its Tessenderlo headquarters, Sunward 

Europe can ensure rapid delivery of machines 

and spare parts everywhere in Europe. Machines 

can be delivered within a few weeks from local 

dealers, and Sunward machine operators benefit 

from quick and easy access to the large Dealers’ 

Parts Warehouse (DPW) distribution center in 

Tessenderlo. Sunward Europe guarantees an 

availability rate of 95 % for its spare parts.
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TEHNIČNI PODATKI

DIMENZIJE

Dolžina dvižne roke 5 700 mm

Dolžina kopalne roke 2 920 mm

A Skupna dolžina 9 570 mm

B Skupna višina 2 970 mm

C Skupna širina 2 800 mm

D Odmik od tal protiuteži 1 060 mm

E Odmik od tal 478 mm

F Radij obračanja 2 750 mm

G Dolžina do centra valjev 3 465 mm

H Dolžina gosenic 4 260 mm

I Širina gosenic do sredina 2 200 mm

J Širina podvozja 2 800 mm

K Širina gosenice 600 mm

L Višina kabine 2 970 mm

M Višina pokrova motorja 2 320 mm

N Širina obračalnega mehanizma 2 710 mm

SPECIFIKACIJA
Delovna teža 21.8 t

Kapaciteta žlice 1.0~1.1 m³

MOTOR

Znamka Cummins

Model B6.7

Tip 4 Stroke, Turbo Charged, Air cooled

Emisijska stopnja EU Stage V

Moč 129 kW/2 200 rpm

Maksimalni navor 881 Nm/1 300 rpm

Prostornina 6.7 L

HIDRAVLIKA

Tip črpalke 2 × Variable Piston Pump (KPM)

Maks. pretok 2 × 240 L/min

Pritisk 31.4/34.3 MPa

Tip hidravl. črpalke 1 × Gear Pump (KPM)

Maks. pretok 21 L/min

Pritisk 3.9 MPa

ZMOGLJIVOST

Hitrost obračanja 11.8 rpm

Potovalna hitrost 3.3/5.2 km/h

Naklon 35 °

Širina gosenice 600 mm

Pritisk na tla 46 kPa

KAPACITETA REZERVOARJA
Kapaciteta rezervoarja za gorivo 385 L

Kapaciteta rezervoarja za hidravlično olje 290 L

KABINA
Zaprta kabina
Klimatska naprava 
Gretje

POMOŽNE HIDRL.
LINIJE

Aux1 (kladivo)

Aux2

Hitra menjava (z ventilom za konstantni 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

450 mm žlica 0.25 m³

900 mm žlica 0.63 m³

1 120 mm žlica                    1.0 m³

2 100 mm žlica 0.95 m³

KOPALNA ROKA 2 920 mm roka 2 920 mm

DVIŽNA ROA 5 700 mm roka 5 700 mm

VARNOSTNI VENTIL Varnostni ventil za kopalno in dvižno roko

LUČI LED

ALARM Potovalni alarm

OBMOČJE
DELOVANJA

Dolžina dvižne roke 5 700 mm

Dolžina kopalne roke 2 920 mm

a     Maks. kopalna višina 9 750 mm

b      Maks. višina odlaganja 6 980 mm

c Maks. kopalna globina 6 750 mm

d Maks. kopalna globina pri radij. 2.44m 6 560 mm

e      Maks. navpična globina kopanja 5 900 mm

f Maks. doseg 9 940 mm

g 9 775 mm

h Min. prednji polmer nihanja 3 560 mm

Kopalna sila (žlica) 155 kN

Kopalna sila (roka) 110 kN

DIMENZIJE

OBMOČJE DELOVANJA 

Opomba: 
1.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)

DVIŽNA ZMOGLJIVOST
MAKS. doseg 4.0 m 5.0 m 6.0 m 7.0 m 8.0 m

Čelno
(kg)

Bočno
(kg)

A/m
Čelno

(kg)
Bočno

(kg)
Čelno

(kg) (kg)
Čelno

(kg)
Bočno

(kg)
Čelno

(kg)
Bočno

(kg)
Čelno

(kg)
Bočno

(kg)

8.0 m 3158* 3038 5.724 / / / / / / / / / /

7.0 m 3323* 2558 6.676 / / / / / / / / / /

6.0 m 3524* 2093 7.366 / / / / / / 3419* 2970 / /

5.0 m 3532* 1830 7.868 / / / / 3845* 3776* 3584* 2970 / /

4.0 m 3619* 1643 8.214 / / 4637* 4959* 3959* 3548 3872* 2835 3619* 1988

3.0 m 2580* 1710 8.425 / 7778* 5272* 4823 4463* 3240 3225 2595 3173 1935

2.0 m 2198 1613 8.543 / 6004 5855* 4313 4924* 3090 4420* 2490 2543 1830

1.0 m 1545 1545 8.600 / 5550 7273* 4125 5438* 3030 3203 2348 3015 1793

0.0 m 1635 1635 8.324 / 5745 5888 4013 4388* 3015 4185 2258 3450 1740

Višina
dvižne točke

Polmer
obremenitve

Axis of Rotation

Lift Point Radius A

Lifting Point Height B

Lifting Point 

Axis of Rotation

Lift Point Radius A

Lifting Point Height B

Lifting Point 

Os vrtenja

Polmer dvižne točke A

Višina dvižne točke B

Dvižna točka 

Bočno

Maks. doseg vodoravno s podlago

2.A Razdalja od središča nihanja do navpične črte 
težkega predmeta
   B  Razdalja od zatiča za pritrditev žlice in 
vodoravne ravnine



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

800 Novo mesto

Slovenija

+386 (0) 41 899 562

info@sunward.si

www.sunward.si




