
 SWE 25UF & SWE 25F  MINI BAGER

GRADBENA MEHANIZACIJA

Moč motorja: 14.6 kW Teža stroja: 2 650 kg (SWE 25UF)      |      2 640 kg  (SWE 25F)
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NAŠA BOGATA SERIJSKA OPREMA

Predstavljamo  
SWE 25UF in SWE 25F

S ponosom predstavljam dva dragulja v naši 

ponudbi mini bagrov in sicer SWE 25F in 

SWE25UF v izvedenki brez zadka. Oba modela 

sta bila zasnovana posebej za EU tržišče v mislih 

na končnega uporabnika. Odlična zasnova in 

ergonomija omogočata izjemno prilagodljivost 

na vsa delovna okolja. 

Vrhunska mini bagra iz družine SWE25 

ponujata odlične zmogljivosti, udobno in varno 

upravljanje ter priročno vzdrževanje. SWE 25F 

je idealne velikosti za različne komercialne in 

stanovanjske gradbene projekte, urejanje 

okolice ali temeljenje. Na drugi strani se naša 

izvedenka brez zadka odlično znajde v 

deloviščih, kjer je prostor omejen in je zahteva 

po večji agilnosti. Vse to narekuje odlične 

prodajne rezultate, ki jih vedno znova 

presegamo.

Inovativnost našega podjetja se odraža v vsakem 

produktu, ki omogoča večjo produktivnost in 

varnost za končnega uporabnika. V samo 20 letih 

je Sunward postal eden izmed 50 najboljših 

proizvajalcev gradbenih strojev na svetu in 20 

najboljših podjetij za bagre. Danes naše izdelke 

izvažajo v več kot 100 držav po vsem svetu.

Hvala, ker delite naš ponos!

Professor He

Glavne značilnosti 

ZANESLJIVO, MOČNO IN TRAJNO 
Nikoli ne sklepamo kompromisov glede zanesljivosti. SWE 25F 

(2.64t) in njegova različica SWE 25UF (2.65t) brez zadka nista 

izjemi. Vemo, da ju bodo uporabljala profesionalna podjetja in 

dajala v najem občasnim uporabnikom. Tako kot pri vseh naših 

strojih, tudi tukaj vse ključne komponente prihajajo iz vrhunskih 

blagovnih znamk. Od motorja Yanmar Stage V do japonskega 

hidravličnega sistema je vse nastavljeno za zanesljivost, vzdržljivost 

in izboljšane zmogljivosti. Edinstven hidravlični sistem Sunward 

izboljša zmogljivost 2,64t/2,65t strojev z zagotavljanjem ene 

najmočnejših kopalnih sil na žlici na trgu.

DOBRA OPTIMIZACIJA IN VSESTRANSKOST
Zahteve na trgu narekujejo vedno večje zahteve za proizvajalce in 

Sunward sledi potrebam kupcev. Naš nov mini bager ponuja širok 

nabor opravil, ki jih zlahka premore. Tako dosežemo 

vsestranskost in produktivnost stroja. SWE25UF in 25F imata 3 

ločene hidravlične linije standardno, ki omogočajo veliko 

fleksibilnost na delovišču, vključno z možnostjo tiltrotatorja.

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

25F & SWE 25UF varujeta in zagotavljata udobje v vseh delovnih 

pogojih. Kabina, ki je v celoti certificirana v EU, ima FOPS in 

TOPS, ojačano podvozje in strukturo kopalne roke. Zahvaljujoč 

popolni vidljivosti, ki jo zagotavljajo 3 odlično nameščene LED 

delovne luči (+1 dodatno zadaj za SWE 25F) serijsko, ostanete varni 

podnevi in ponoči..

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

obratnega inženiringa. Končni rezultat je enostavno 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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Izjemna zmogljivost kopanja in dosega
SWE 25F in SWE 25UF imata izjemne sile kopanja - 24 kN (žlica) in 14 kN (roka) - ki se 
zlahka kosajo z vsemi konkurenti na trgu. Zasnova dvižnega cilindra  SWE 25F 
zagotavlja doseg več kot 4,6 metra (4 845 mm), SWE 25UF pa doseg preko 4,7 metra (4 
775 mm), zaradi česar sta SWE 25F in SWE 25UF merilo uspešnosti v svojem razredu. 

Zanesljivo, močno in trajno

Skrbna izbira ključnih komponent
Za učinkovit motor Yanmar 3 TNV 80F smo se odločili iz več 
razlogov. Motor koristi tehnologijo posrednega vbrizga goriva in 
ga odlikuje nizka poraba goriva, nizka raven hrupa in vibracij ter 
nadzor nad zmogljivostjo na nadmorski višini. Industrijski 
dizelski motor z 19 KM (14,6 kW) je skladen z EPA Final Tier 4 
in EU Stage V, njegova kompaktna oblika pa pomeni, da lahko 
opravlja različne vloge. Popolnoma ustreza našim zanesljivim in 
vsestranskim strojem SWE 25F in SWE 25UF.

Ker hidravlika pogosto velja za srce stroja, Sunward izbira 
izključno iz najvišjih referenc na trgu. Za naša nova mini bagra 
smo izbrali japonske premijske blagovne znamke za svoje glavne 
dobavitelje hidravličnih komponent. Nachi in Kayaba 
predstavljata srce hidravlike v izvedenkah SWE 25F in SWE 
25UF, kar dodatno narekuje k zmogljivosti in zanesljivosti 
strojev Sunward.

Zaščitne plošče 
dvižnega cilindra in 
pluga  
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.

Natančno upravljanje 
zahvaljujoč

samodejnemu 
prestavljanju ob 
premiku
SWE 25F in 25UF nudita 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, stroj 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.

proporcionalni 
krmilni palici
Krmilni palici omogočata natančno 
upravljanje stroja in nadzorovane gibe, 
ki izboljšujejo produktivnost.

25UF – Maks. 4 775 mm

25F – Maks. 4 845 mm

25
UF

25
F

Ključne komponente vrhunskih svetovnih znamk

NACHI/HENGLI

Glavna črpalka

KYB/JMV

Pogonski motor

KYB

Obračalni motor

KYB/HENGLI

Krmilni ventili in 
krmilna palica

YANMAR

Stage V motor

NACHI

Glavna črpalka

KYB/JMV 

Pogonski motor

NACHI

Obračalni motor

KYB

Krmilni ventili in 
krmilna palica

YANMAR

Stage V motor
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Dobra optimizacija in vsestranskost 
Plod dolgoletnega razvoja 
V duhu Sunwardovega gesla - „Inovacije vodijo do dodane vrednosti“ - sta ves inženiring in oblikovanje osredotočena na 
ustvarjanje optimalne vrednosti za lastnika stroja. Tako se lahko naši stroji uporabljajo v najrazličnejših delovnih pogojih in 
aplikacijah - točno to, kar iščete v 2,5t mini bagru.

Hidravlični priključki serijsko
Zahvaljujoč bogati opremi serijskih hidravličnih priključkov  SWE 25F 
in SWE 25UF zagotavljata popolnoma nastavljiv nadzor tlaka in 
pretoka za vse vrste priključkov na katerem koli delovnem mestu.

Rezultat tega so 3 ločene pomožne hidravlične linije (konkurenca 
ponuja le 1 do 2 seijsko), ki so razporejene na sledeč način:
–  1 linija na dnu roke (AUX1), ki se uporablja predvsem 

zahidravlični hitri priklop oz. menjavo.
–  1 linija z večjim pretok za izpolnjevanje zahtev priključkov, ki 

zahtevajo večji pretok, kot je kladivo(AUX2)
– 1 linija z manjšim pretokom kot dodatna linija za priključke, ki 

so opremljeni z 2 priklopi (AUX3)

Pripravljen 
na vse
SWE 25F in SWE25UF 
ponujata širok nabor 
možnosti priklopa 
raznih priključkov 
serijsko. Tako je sta 
SWE25F in SWE25UF 
povsem prilagodljiva 
vsestranska stroja. 

  Dodatna 
zaščita hidr. cevi 
(AUX 2)

Dodatna oprema serijsko
SWE 25F  in SWE 25UF se ponašata z 
veliko serijske opreme kot je:

– Hidravlični krog z dvojnim delovanjem
–  Priprava za hidravlično menjavo
–  Hidravlične linije za kladivo in rotacijo
– Povratna hidravlična linija 
–  Tovarniško vgrajen hidravlični krmilni

sistem z dvojnim stikalom
–  Predpriprava krmilnih palic za tilttrorator 

(Engcon, Steelwrist or Rototilt)

Kompakten za 
enostaven transport
Vsestranskost mini bagra SWE 25 se prične pri 
transportu. Zahvaljujoč odlični zasnovi je stroj 
enostaven in kompakten za transport, kar 
povečuje njegovo vsesplošno uporabnost in 
produktivnost. SWE 25F in SWE25UF sta 
povsem zasnovana po EU direktivah glede 
transporta gradbene mehanizacije. 
Kompaktnost (1500mm širine) in  teža (2 640 
-2650 kg) sta lastnosti, ki krasita naša dragulja. 
S 4 enostavno dostopnimi točkami za 
pritrditev na podvozju in blokiranjem 
hidravlike lahko stroj varno prevažate na 
majhni prikolici s 3 žlicami
in hidravličnim kladivom.

  Pripravljen na vse delovne 
pogoje

Odlična zasnova, ki se odraža v enostavnem transportu
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enostaven
vmesnik

Varna in udobna kabina
Plošče kabine FOPS in ROPS so standardne in 
med prvimi funkcijami, ki zagotavljajo varno in 
udobno delo v vseh aplikacijskih okoljih.

Prostoren vhod v kabino sprejme strojnike vseh 
velikosti. Dobro razporejena kabina je 
zasnovana tako, da je strojnikom udobno in 
prijetno. Od vzmetenega sedeža in gretja, do 
nastavljivega naslona za roke in radia z
USB priključki, Sunward je pomislil na vse. 
Izjemna preglednost 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 - 
dodatno prispeva k elementu varnosti.

enstavno
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.

Odlična preglednost
Široka okna kabine in tanek okvir, 
obogatena z ogledali, ki olajšajo 
upravljanje z zavedanjem okolice stroja. 
Naša stroja sta standardno opremljena z 
4 delovnimi lučmi LED: 2 na sprednji 
strani kabine, 1 na levi strani strehe, in 1 
na hrbtni strani (samo SWE 25F).

5,7 palčni barvi vmesnik
Preprost 5,7-palčni barvni zaslon  s 
centraliziranimi funkcijami in
preprostim vmesnikom omogoča 
enostavno upravljanje in dostop do vseh
ključnih informacij: stanje stroja, vrtljaji 
in temperatura motorja, nivoja
goriva, delovne ure, indikator olja in 
indikator polnjenja.

LED BLED A

LED C

veliko steklenih površin 
za boljšo preglednost in 
varnost

Tip: SWE 25F 
dodatna luč

zadaj

LED D

izboljšana vsestranska preglednost
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03

04 03

04

Rezervoar za gorivo, hidravlično 
olje in baterija 01

02 Zračni filter

Vmesnih za 
merjenje 
pritiska

06

07 Glavni krmilni ventil

04 Filter hidravlike

05 Filter goriva

03 Ekspanzijska posoda

Enostavno vzdrževanje

Ali ste vedeli?
V duhu obratnega inženiringa so stroji enostavnejši za vzdrževanje in 
upravljanje. To vodi do večje produktivnosti in nižjih stroškov 
vzdrževanja.

Veliko prostora za vzdrževanje
Pokrovi na zadnji in bočni strani omogočajo neposreden dostop do servisnih mest - tehniku je 
omogočen enostaven dostop do rezervoarja za gorivo in centraliziranih mazalnih mest ter veliko 
prostora za delo. Rezultat: hitrejše vzdrževanje in nižji stroški.

Vse na enem mestu
Pokrov na zadnji strani omogoča neposreden dostop do servisnih mest. Z zelo enostavnim 
dostopom do rezervoarja za gorivo in centralnih mazalnih mest je SWE 25UF tako 
enostaven za vzdrževanje kot tudi za upravljanje.

02

02

Največ za vaš denar   Odlična zasnova SWE 25F and SWE 25UF vključuje dobro premišljen izbor komponent, ki

poenostavijo upravljanje in vzdrževanje. 

Serijsko za vse 
stroje SUNWARD
3 GARANCIJE

DO 

LETA 

01

01

25F 25UF

02

04

03

07

06

05

05
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SWE 25F
 Osnovna oprema

SWE 25F 
DODATNA OPREMA

SWE 25UF 
Osnovna oprema

SWE 25UF 
Dodatna oprema

Kabina

Digitalni in analogni zaslon • •
AM/FM radio z usb priključkom • •
Držalo za skodelico • •
Vzmeten sedež • •
Nevtralni zagon motorja • •
Grelnik • •
Varnostni pas • •
ROPS  • •
TOPS • •
FOPS • •
Pranje stekla in brisalec • •
Vzvratno ogledalo • •
Cigaretni vžigalnik • •
Opozorilo ob premiku • •
Desna proporcionalna krmilna palica • •
Proporciolalni krmilni palici (leva in desna) • •

SPREDNJI
DELOVNI 
PRIKLJUČKI

300 mm žlica • •
550 mm žlica • •
1 200 mm žlica • •
1 350 mm roka  • •
Zaščitne plošče dvižnega cilindra in pluga • •
Komplet varnostnega ventila (zaščite + varnostni ventil za roko + 
ventil za preobremenitev + obroč na povezavi žlice) • •
Varnostni ventil za plug • •
Napeljava za kladivo • •

PODVOZJE
300 mm gumi gosenice • •
300 mm jeklene gosenice  • •

MOTOR

Oljni filter • •
Filter goriva • •
Ločevalnik goriva in vode • •
Zračni filter • •
Hladilnik • •
Alternator  • •
Stikalo za izklop baterije • •
Ekspanzijska posoda • •
Elektronska črpalka za gorivo • •
Dušilec izpušne cevi • •

HIDRAVLIKA

Hidravlična krmilna ročica • •
sistem zavore nihajnega cilindra • •
Sistem parkirne zavore • •
Dve potovalni hitrosti • •
Samodejno prestavljanje hitrosti • •
1. pomožna hidr. linija (2cevi) • •
2. pomožna hidr. linija (2 cevi) • •
3. pomožna hidr.linija za hidravlično hitro menjavo (2 cevi) • •
Povratek olja (1cev)( • •
Avtomatsko mazanje • •
Hidravlični QH line Varnostni komplet • •

LUČI

1 LED luč na dvižni roki • •
2 LED luči na kabini • •
Opozorilna luč na kabini • •
Opozorilna luč (odprta kabina) • •
Zadnja LED delovna luč • •

OSTALO
Dodatna protiutež •
Sistem za nadzor flote • •

OPREMA
Osnovna in dodatna oprema se lahko razlikuje v posamezni državi. Za točne informacije nas kontaktirajte

Neposredna podpora v Evropi
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
SWE 25F SWE 25UF

TIP KABINE KABINA/STREHA KABINA/STREHA

KAPACITETA ŽLICE 0.08 m³ 0.08 m³

ŠIRINA ŽLICE STD. 580 mm 580 mm

TEŽA STROJA 2 640 kg 2 650/2 550 kg

DIMENZIJE
Dimenzija (D × Š × V) 4 262 × 1 500 × 2 400 mm 4 140 × 1 500 × 2 455 mm

Razmik od tal 280 mm 310 mm

MOTOR

Proizvajalec YANMAR YANMAR

Model 3TNV80F-SPSU 3TNV80F-SPSU

Emisije EU Stage V EU Stage V

Prostornina 1.267 L 1.267 L

Moč 14.6/2400 kW/rpm 14.6/2400 kW/rpm

GOSENICE
Tip Gumi/jeklene gosenice Gumi/jeklene gosenice

Širina gumi gosenice 300 mm 300 mm

PODVOZJE

Dolžina gosenice 1 990 mm 1 990 mm

Dolžina do sredine valjev 1 560 mm 1 560 mm

Dolžina do sredine gosenice 1 200 mm 1 200 mm

Potovalna hitrost (maks./min) 4.4/2.6 km/h 4.6/2.4 km/h

Naklon 30 stopinj 30 stopinj

HITROST OBRAČANJA 9 rpm 10 rpm

PRITISK NA TLA 25 kpa 25.1 kpa

VELIKOST PLUGA

Širina 1 500 mm 1 500 mm

Višina 325 mm 325 mm

Kapaciteta dviga (višinaxglobina) 330/320 mm 330/320 mm

Tip 1 batna črpalka Dve batni črpalki, en pogon

HIDRAVLIČNE ČRPALKEZ Zmogljivost 1*77 L/min 2*28.8+19.2+6.5 L/min

Hidravlični pritisk 24.5 Mpa 2*21.5+18 MPa

OBRAČALNI MOTOR batni motor batni motor

POGONSKI MOTOR batni motor, 2 hitrosti batni motor

REZERVOAR ZA GORIVO 42.5 L 26 L

KACITETA HIDRAVLIČNEGA OLJA 30 L 24 L

SWE 25F SWE 25UF

OBMOČJE DELOVANJA

Maks. rezalna višina 4 445 mm 4 355 mm

Maks. višina nakladanja 3 110 mm 3 010 mm

Maks. globina kopanja 2 705 mm 2 840 mm

Maks. globina stenskega kopanja 2 475 mm 2 580 mm

Maks. kopalni doseg 4 845 mm 4 775 mm

Kot nihajnega clindra (levo/desno 66/54° 65/50°

Polmer obračanja (spredaj) 2 143 mm 1 980 mm

Polmer obračanja (zadaj) 1 050 mm 765 mm

Maks. kopalna moč (roka) 14 kN 14 kN

Maks. kopalna moč (žlica) 24 kN 24 kN

DIMENSIONS 

ZMOGLJIVOST DVIGOVANJA

OBMOČJE DELOVANJA 

25F

25F
25F

25UF

25UF
25UF

Notes:
1. Obremenitev z * ije 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 zmogljivosti.
3. A: Razdalja od sredine središča obračanja pravokotna na vektor teže.; B: razdalje med vpetjem žlice 

in tloi. 

SWE 25F
Višina dvižne

točke
(m)

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

Čelno
(kg)

Bočno
(kg)

Čelno
(kg)

Bočno
(kg)

Čelno
(kg)

Bočno
(kg)

2.5 435.00* 334.00 387.00* 370.00* — —

1.0 487.00* 266.00 609.00* 446.00 — —

0 526.00* 266.00 726.00* 386.00 1 292.20* 641.00

-1.0 570.00* 315.00 718.00* 368.00 1 005.00* 574.00

SWE 25UF
Višina dvižne

točke
(m)

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

Čelno
(kg)

Bočno
(kg)

Čelno
(kg)

Bočno
(kg)

Čelno
(kg)

Bočno
(kg)

3.0 574.00* 398.00 — — — —

1.5 596.00* 255.00 648.00* 416.00 — —

0 609.00* 244.00 861.00* 345.00 1 270.00* 596.00

-1.0 631.00* 293.00 774.00* 334.00 1 101.00* 495.00
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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.
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