
SWE 20FMINI BAGER

GRADBENA MEHANIZACIJA

Moč motorja: 13.4 kW Teža stroja: 1 840 kg – 1 940 kg
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Naša bogata serijska oprema

Predstavljamo  
SWE 20F

Z velikim ponosom predstavljam mini bager SWE 20F - 

posebej zasnovan in certificiran za potrebe evropskega trga. 

Ta 2-tonski mini bager zmore vse v profesionalni uporabi kot 

tudi v občasni. Sodoben dizajn stroja nakazuje njegovo 

vzdržljivost in učinkovitost ter kaže, kako enostavno je stroj 

prevažati, upravljati in vzdrževati.

Vrhunski mini bager SWE20F ponuja odlične zmogljivosti, 

udobno upravljanje in pripročno vzdrževaje.

Izdelek je plod inovativne DNK našega podjetja  in ustvarja 

dodatno vrednost za naše stranke.

V samo 20 letih je Sunward zrasel in postal eden izmed 50 

najboljših svetovnih proizvajalcev gradbenih strojev in 20 

najboljših proizvajalcev bagerjev. Danes naše izdelke izvažajo 

v več kot 100 držav po vsem svetu..

Hvala, ker delite naš ponos!

Ustanovitlej Sunward-a

Glavne značilnosti
ZANESLJIV, MOČEN IN VZDRŽLJIV
Nikoli ne ogrožamo zanesljivosti in 2-tonski SWE 20F ni nobena izjema - vemo, da ga bodo 

uporabljala profesionalna  podjetja in tudi nudila v najem občasnim uporabnikom. Tako kot naši 

ostali stroji izvirajo tudi vsi ključni sestavni deli  iz svetovnih vrhunskih blagovnih znamk. Vse od 

motorja Yanmar Stage V do hidravličnega sistema japonske izdelave je vse nastavljeno na 

zanesljivost, vzdržljivost in izboljšane zmogljivosti. Edinstveni hidravlični sistem Sunwarda 

povečuje zmogljivost SWE20F  z zagotavljanjem ene najmočnejših kopalnih sil na žlici stroja. 

VSESTRANSKI IN DOBRO URAVNOTEŽEN
Zahteve na trgu narekujejo vedno večje zahteve za proizvajalce in Sunward sledi potrebam kupcev. 

Naš novi mini bager SWE20F ponuja širok nabor opravil, ki jih zlahka premore. Tako dosežemo 

vsestranskost in produktivnost stroja. SWE20F ima 3 ločene hidravlične linije standardno, ki 

omogočajo veliko fleksibilnost na delovišču.

VAREN IN UDOBEN
Varnost in udobje gresta z roko v roki in SWE20F vas varuje in zagotavlja udobje v vseh delovnih 

pogojih. Popolnoma certificirana kabina EU ima FOPS in TOPS II, od ojačanega podvozja do ogrodja in 

ojačane kopalne roke.  Zahvaljujoč popolni vidljivosti, ki jo standardno zagotavljajo 3 popolnoma 

nameščene LED luči, ostanete varni podnevi in ponoči.

ENOSTAVEN ZA VZDRŽEVANJE
Vsi stroji Sunward so zasnovani, prototipirani in nato razstavljeni - v duhu obratnega inženiringa - 

samo zato, da bi preizkusili, kako enostavno jih je servisirati in vzdrževati. In so! Od dostopa do tal, 

servisnih komponent in razpoložljivosti delov - vzdrževanje SWE 20F je enostavno in preprosto. Zato 

ni presenetljivo, da mora strojnik samo preizkusiti naše stroje, da se popolnoma prepriča!
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Zmogljive sile dviganja in kopanja ter dolg doseg
SWE 20F ima izjemno kopalno silo nad 22,7 kN (žlica) in skoraj 10 kN (roka), kar zlahka konkurira konkurenci 2-

tonskih bagrov na trgu. Ko gre za njegovo zmogljivost kopanja na dolgi doseg, zasnova roke SWE 20F omogoča, da je 

doseg več kot 1 meter (1 150 mm).

Zanesljivost, moč in vzdržljivost

Vse ključne komponente so skrbno 
izbrane
Zmogljiv motor Yanmar 3 TNV 80F ustreza najnovejšim zahtevam Evropske 

unije glede emisij na stopnji V in končnim zahtevam EPA o emisijah Tier 4. 

Poleg tega motor odlikuje nizka poraba goriva, nizka raven hrupa in vibracij 

ter nadzor nad delovanjem na visoki nadmorski višini.

Hidravlika je pogosto srce stroja. Zato Sunward izbira izključno iz najvišjih 

referenc na trgu. Za SWE 20F smo za glavnega dobavitelja hidravlične 

črpalke, obračalnega in pogonskega motorja izbrali japonsko premium 

znamko NACHI. Črpalke in sestavni deli NACHI za gradbene stroje so 

učinkoviti, zanesljivi in prihranijo prostor. Torej ni naključje, da je Sunward 

izbral NACHI.

Zaščitne plošče za dvižne cilindre
Številni deli bagra - zlasti dvižni cilindri roke so izpostavljeni poškodbam letečega kamenja pri delu. Posebej smo 

pozorni na zaščito dvižnih cilindrov roke s pokrivnimi ploščami, tako da se lahko strojnik popolnoma osredotoči na 

svoje delo.

Varnostnemu ventilu
Varnostni ventili preprečujejo nenadzorovano 

premikanje cilindra, zlasti med dvigovanjem tovora. 

Ker sta zanesljivost in zmogljivost del paketa, je SWE 

20F standardno opremljen z varnostnimi ventili.

SWE20F omogoča natančne in nadzorovane operacije.

NATANČNO UPRAVLJANJE 
ZAHVALJUJOČ

Samodejno prestavljanje  
med premikom stroja
SWE 20F nudi samodejno prestavljanje med visoko in 

nizko hitrostjo, če stroj med hitrim potovanjem naleti 

na oviro. Da bi povečali oprijem in premagali oviro na 

neravni cesti, SWE 20F samodejno preklopi iz visoke 

na nizko hitrost. Po prehodu ovire se stroj samodejno 

vrne v način visoke hitrosti. Samodejno prestavljanje 

omogoča večje udobje pri upravljanju stroja.

Premium brand critical components

Pogonski motorGlavna črpalka Obračalni motor

Maks. 1 150 mm

Maks. 609 kg

NACHIHYDROCONTROL

Ventili in krmilna palica

YANMAR

Stage V motor
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Vsestranski in uravnotežen
Skrbno načrtovanje se odraža v vsestranskih strojih Sunward
V duhu Sunwardovega gesla - "Inovacija vodi k dodani vrednosti" -  je razvoj sredotočen na ustvarjanje optimalne vrednosti za kupca ali lastnika stroja. Tako lahko naše 

stroje uporabljamo v najrazličnejših delovnih pogojih in aplikacijah - točno to, kar naj bi počel 2-tonski mini bager.

2 pomožna hidravljična priključka

Hidravljični priključki serijsko
SWE 20F se lahko prilagodi poljubnemu delovišču, zahvaljujoč standardnim vgrajenim hidravljičnim 

priključkom, ki omogočajo popolnoma nastavljiv tlak in pretok za vse vrste priključkov. 

Rezultat tega so 3 hidravljični priključki (medtem ko trg standardno ponuja 1 do 2 ), ki so razdeljeni na 

naslednji način:

– - 1 priključek na roki  (AUX1), ki se uporablja predvsem za hidravlično hitro menjavo

-  1  priključek z večjim pretokom  za hidravljično kladivo( AUX2)
-  1 priključek z manjšim pretokom kot dodatna linija za priključke, ki potrebujejo 2 

priklopa. (AUX3)

Stabilno in raztegljivo podvozje
Raztegljivo podvozje SWE 20F - širino gosenic je mogoče povečati iz 990 mm na 

1 360 mm - zagotavlja stabilnost, varno in udobno delovanje pri vseh vrstah 

opravil.

1 360 mm

990 mm

RAZŠIRJENO 
PODVOZJE
1 360 mm

STANDARDNO 
PODVOZJE

 990 mm

Kompakten za lažji transport

Vsestranskot 2-tonskega mini bagra se začne s tem, kako 

dobro je zasnovan za prevoz. SWE 20F se več kot le prilagodi 

prevoznim predpisom EU - resnično kompakten (990 mm 

širine) in lahek (1 840 kg) omogoča enostaven, in varen 

prevoz. S  4 enostavno dostopnimi točkami za pritrditev na 

podvozju lahko stroj varno prevažate na majhni prikolici z do 3 

žlicami in hidravličnim kladivom, hkrati pa ohranite skupno 

transportno težo blizu 2 ton.
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Enostaven
vmesnik

Varna in udobna kabina

Pokrovi kabine FOPS in TOPS II so standardni in med prvimi 

funkcijami, ki zagotavljajo varno in udobno delo v vseh okoljih 

uporabe..

Velik vhod v prostorno kabino sprejme strojnike vseh 

velikosti. Dobro razporejena kabina je jasno zasnovana tako, 

da je strojnikom udobno in produktivno. Od  vzmetenega 

sedeža in gretja, do nastavljivega naslona za roke in radia z 

USB priključki vse to prispeva k učinkovitosti. Izjemna vidnost 

skozi velika okna in preprosta postavitev krmilnih elementov 

prispevata k enostavnosti upravljanja. Na koncu varnostni 

paket - vključno z gasilnim aparatom, varnostnim kladivom in 

varnostnim pasom - prispeva k elementu varnosti.

Enostavno
upravljanje

Vzmeten 
sedež

Varnost in udobje
Sunward stroji se poleg EU certifikata ponašajo z natančno in skrbno 

zasnovo, ki je prilagojega za evropskega kupca. Sunward daje velik 

pomen varnosti in udobju, kar predstavlja steber vrednot podjetja.

Vsestranska vidljivost v svetlih in 
sivih dneh
Široka okna kabine in vitek okvir, obogaten z ogledali 

na obeh straneh, omogočajo enostavno upravljanje z 

vsestranskim zavedanjem okolice stroja. Poleg tega je  

SWE20F mini bager serijsko opremljen s 4 LED lučmi - 

2 na sprednji strani kabine, 1 na levi strani roke in 1 na 

zadnji strani kabine - za zagotovitev varnih delovnih 

pogojev v vseh delovnih pogojih 24 ur na dan.

5,7 palčni barvni zaslon
Preprost 5,7-palčni  barvni zaslon + s centraliziranimi funkcijami in 

preprostim vmesnikom omogoča  enostavno upravljanje in dostop do vseh 

ključnih informacij: stanja stroja, vrtljajev in temperature motorja, nivoja 

goriva, delovnih ur, indikatorjev olja in indikatorjev polnjenja.

LED D

LED BLED A

LED C

VELIKO STEKLENIH POVRŠIN

za povečano varnost in udobje 
pri upravljanju
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01 ZRAČNI FILTER

04 VMESNIK ZA MERJENJE PRITISKA

02 FILTER HIDRAVLIKE

05 GLAVNI FILTER GORIVA

03 EKSPANZIJSKA POSODA

06 ČRPALKA GORIVA 

07 FILTER GORIVA (FINI)

08 MERJENJE OLJA V MOTORJU

09 DOLIVANJE OLJA V MOTOR

01

Did you know?
Operators and maintenance teams can enjoy a machine that has been designed, prototyped and then disassembled  

– in the spirit of reverse engineering – to facilitate all service and maintenance operations.

Enostaven za vzdrževanje
Lahek dostop do ključnih komponent
Da bi prihranili čas in denar pri vzdrževanju stroja je Sunward zasnoval SWE20F z enostavnim 

dostopom do ključnih kompoment za vzdrževanje. Z odpiranje zadnjega in stranskega 

pokrova imamo dostop do kompoment, katere zahtevajo našo pozornost pri vzdževanju.

Najboljše razmerje med 
kakovostjo in ceno
Odlična zasnova SWE 20F vključuje

premišljen izbor komponent, ki poenostavljajo delovanje in 

vzdrževanje. Naše oblikovalske odločitve imajo za posledico 

stroj, ki ponuja toliko standardnih funkcij, ključnih 

komponent in zmogljivosti vrhunske blagovne znamke po 

ugodni ceni. Poleg tega so lastni originalni rezervni deli 

podjetja Sunward tudi ugodni in vse to za najboljše 

razmerje med ceno.

02
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SERIJSKA OPREMA DODATNA OPREMA

Kabina

AM/FM radio •

Držalo za skodelico •

Vzmeten sedež •

Sitem gretja •

Nevtralni zagon motorja •

Varnostni pas •

FOPS/TOPS kabina •

Čistilec in brisalec stekla •

Vzvratno ogledalo •

Cigaretni vžigalnik •

Opozorilo ob premiku •

SPREDNJI DELOVNI  
PRIKLJUČKI

260 mm izkopna žlica •

380 mm izkopna žlica •

1 000 mm žlica •

1 150 mm kopalna roka •

Napeljava za hidravlično kladivo •

Dodatna hidravlična napeljava •

Napeljava za hidravlično hitro menjavo •

PODVOZJE

230 mm gumijaste gosenice •

230 mm jeklene gosenice •

Razširljivo podvozje •

Razširljiv plug •

MOTOR

Filter olja •

Filter goriva •

Ločevalnik goriva in vode •

Filter zraka •

Hladilnik •
Alternator •

Ekspanzijska posoda •

Elektronska črpalka za gorivo •

Dušilec zvoka •

HIDRAVLIČNI
SISTEM

Hidravlična pilotna ročica •

Sistem parkirne zavore nihajnega cilindra •

Sistem parkirne zavore •

Dve potovalni hitrosti •

Samodejno predstavljanje med visoko in nizko hitrostjo •

Varnostni ventil nihajne roke •

6 pomožnih hidravličnih linihj •

LUČI

Luč na roki •

Luč na kabini •

Opozorilna luč (kabina) •

Opozorilna luč (brez kabine) •

Luč zadaj •

OPREMA
Serijska oprema se lahko razlikuje v posamezni državi. Za točne informacije nas kontaktirajte.

Neposredna podpora znotraj Evrope
Evropski sedež podjetja Sunward se strateško nahaja v belgijskem Beringenu v osrčju Evrope: 45 minut od bruseljskega mednarodnega letališča in 60 minut od pristanišča 

Antwerpen.

REZERVNI DELI NA VOLJO 
ZA ODPREMO V 24H

REZERVNI DELI IN OPREMA VEDNO 
DOSTOPNI
Sunward Europe lahko s sedeža v Beringenu zagotovi hitro 

dostavo strojev in rezervnih delov povsod po Evropi. 

Sunward Europe zagotavlja 95-odstotno razpoložljivost svojih 

rezervnih delov.
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TEHNIČNI PODATKI

TIP KABINE Kabinna/nadstrešek

KAPACITETA ŽLICE 0.04 m³

ŠIRINA ŽLICE (STANDARD) 380 mm

TEŽA STROJA 1  840 ‒ 1  940 kg

DIMENZIJE Dimenzije (D× Š × V) 3 820 × 990 × 2 210 mm

MOTOR

Proizvajalec YANMAR

Model 3TNV80F-SSSU 

Emisijska stopnja EU Stage V

Prostornina 1.267 L

Moč 13.4/2200 kW/rpm

GOSENICE
Tip Gumijaste gosenice

Širina gosenic 230 mm

PODVOZJE

Dolžina gosenic 1 555 mm

Dolžina do centra valjčkov 1 210 mm

Dolžina do centra gosenic 760/1 130 mm

Potovalna hitrost (hitro/počasi) 3.5/2 km/h

Naklon 30 deg

HITROST OBRAČANJA 10 rpm

OBREMENITEV TAL 30 kpa

PLUG

Širina 990/1 360 mm

Višina 267 mm

Dvigovaje (višina/globina) 295/360 mm

HIDRAVLIČNE ČRPALKE

Tip 2 variablni batni črpalki ; 1 hitrost

Pretok 2*21+13.2+6 L/min

Hidravlični tlak 21+16 MPa

NIHAJNI MOTOR Batni motor

POGONSKI MOTOR 2- stopenjskir~  motor

KAPACITETA POSODE GORIVA 23 L

KAPACITETA HIDRAVLIČNE POSODE 35 L

OBMOČJE DELOVANJA 

Maks. rezalna višina 3 770 mm

Maks. višina nakladanja 2 720 mm

Maks. globina kopanja 2 380 mm

Maks. kopalni doseg 4 040 mm

Kot nihajnega clindra (levo/desno) 75/50°

Polmer obračanja (spredaj) 1 565 mm

Polmer obračanja (zadaj) 1 120 mm

Maks. kopalna moč (roka) 9.83 kN

Maks. kopalna moč (žlica) 22.7 kN

DIMENZIJE

NOSILNOST

OBMOČJE DELOVAJA

Opombe:
1. Obremenitev *  je omejena s hidravlično zmogljivostjo in temelji na standardu ISO 10567. Ocena obremenitve ne presega 87% 

hidravlične zmogljivosti.
2.   Obremenitev brez * je omejena s hidravlično zmogljivostjo in temelji na standardu ISO 10567. Ocena obremenitve ne presega 

87% hidravlične zmogljivosti.

3. A: razdalja od središča vrtenja pravokotno na težo; B: razdalja med zatičem žlice in nivojem tal.

Višina točke 
dviga (m)

Polmer dvižne točke (MAX) Polmer dvižne točke ( (3.0 m) Polmer dvižne točke ( (2.0 m)

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

2.0 261.00* 265.40* 248.00* 256.70* — —

1.5 269.70* 274.10* 274.10* 278.40* 469.80* 478.50*

0 313.20* 313.20* 352.40* 356.70* 587.30* 587.30*

-1.0 326.30* 321.90* — — 465.5* 469.8*

727.944

727.944

727.944

727.944

os vrtenja
polmer dvižne točke

dvižna točka

višina dvižne točke



Kontakt

Specifikacije se lahko spremenijo in brošura morda ne bo odražala najnovejših specifikacij. Fotografije v brošuri morda ne bodo odražale na konfiguracijo trga. Prosimo, posvetujte se s svojim prodajalcem, da potrdite specifikacije in konfiguracije. Vse pravice do te brošure so pridržane podjetju 

Sunward International Sales. Pred uporabo strojev Sunward preberite navodila za uporabo.

Sunward Slovenija
FP. Avto Franci Potočar s.p.
Trška gora 75
8000 Novo mesto
info@sunward.si
00386(0)41 899 562

Sunward ima enega ali več 
trgovcev v vsaki     označeni 
državi
Na našem spletnem mestu poiščite trenutni seznam 
trgovcev.




