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SWE 90UFKOMPAKTNI BAGER

INOVACIJA VODI DO VREDNOSTI

GRADBENA OPREMA

Moč motorja: 46.2 kW Teža stroja:  8 750 – 8 900 kg
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NAŠE STANDARDNE LASTNOSTI      ARE OPTIONS FOR OTHERS

Predstavljamo
SWE 90UF

Z velikim veseljem vam predstavljamo naš nov 

SWE 9OUF kompaktni bager.

SWE 9OUF – Sunwardov prvi 9-tonski bager s 

kratkim zadkom – ki je bil razvit posebej za 

evropski trg, kjer bodo izvajalci, od rušenja do 

trga najema, cenili kompaktni stroj, ki zagotavlja 

težke zmogljivosti.

Ta sodoben bager se ponaša z odličnimi 

zmogljivostmi, udobnim in varnim delovanjem ter 

lahkim vzdrževanjem. Je izdelek inovativne DNK 

našega podjetja, ki ustvarja vrednost za naše 

stranke in izboljšuje kakovost življenja. V nekaj več 

kot 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!

 ustanovitelj SUNWARD-a

Glavne značilnosti

ZANESLJIVOST IN ZMOGLJIVOST
Nikoli ne ogrožamo zanesljivosti. Torej, vse ključne komponente prihajajo 

iz vrhunskih svetovnih premium znamk. Yanmar skrbi za motorni 

segment, Bosch pa za hidravlični. Vse je nastavljeno na zanesljivost in 

zmogljivost. Sunward povečuje zmogljivost z zagotavljanjem najkrajšega 

polmera nihanja na trgu.

RAZNOLIKOST IN OPTIMIZIRANE OPERACIJE
Medtem ko se operaterji v celoti osredotočajo na svojo nalogo, 

potrebujejo največjo prilagodljivost. SWE 90UF ima 3 standardne 

delovne načine, proporcionalne krmilne palice in 7 hidravličnih linij, ki 

ustrezajo vsem delovnim zahtevam in orodjem.

VARNOST IN UDOBJE
Mirni duh je ključnega pomena za osredotočanje na službo. SWE 90UF vas 

varuje in zagotavlja vse udobje v vseh delovnih pogojih. Popolnoma 

certificirana kabina ima ROPS, FOPS in TOPS, od ojačanega podvozja do 

ogrodja in ojačane roko. Varni ste podnevi in ponoči, zahvaljujoč popolni 

vidljivosti, ki jo standardno zagotavljajo 4 popolnoma nameščene LED luči.

LAHKO VZDRŽEVANJE IN SERVIS
Vsi stroji Sunward so zasnovani, prototipirani in nato razstavljeni - v duhu 

obratnega inženiringa -, da se preveri, kako enostavno jih je servisirati in 

vzdrževati. SWE 90UF ni nobena izjema. Zato ni presenetljivo, da je 

preizkušanje naših strojev vse, kar mora operater narediti, da se prepriča. 

Od dostopa do tal, servisnih komponent in razpoložljivosti delov - 

vzdrževanje SWE 9OUF je enostavno in preprosto.www.su
nw

ar
d.s

i



KOMPAKTNI BAGER  SWE 90UF 3

OUR STANDARD FEATURE DODATNA OPREMA SERIJSKO
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Zanesljivost in zmogljivost

Vse ključne komponente so skrbno 
izbrane
Motor Yanmar 4TNV98C ustreza najnovejšim zahtevam 

Evropske unije glede emisij na Stage V in zahtevam EPA Tier 4 

final emisij iz Severne Amerike. Common rail vbrizg zagotavlja 

natančnejši dovod goriva in nadzor, povečano varčnost, 

izboljšano odvajanje izpušnih plinov, zmanjšanje emisij in 

izboljšane zmogljivosti. 

Bosch Rexroth je vodilni na trgu na področju inovacij, načrtovanja in izdelave 

hidravličnih črpalk. Torej je bilo naravno, da je Sunward izbral to vrhunsko 

blagovno znamko za našega glavnega dobavitelja črpalk. Naše hidravlične 

črpalke Bosch Rexroth zagotavljajo večjo natančnost in zanesljivost - kar se 
seveda odraža na zanesljivosti SWE 90UF.

Rexroth je znan po postavljanju najvišjih standardov inženirske odličnosti. 

Zaradi izkušenj v gradbenem sektorju so postali naravni partner podjetja 

Sunward za ventile in krmilne palice.

Varnostni ventili
Varnostni ventili preprečujejo nenadzorovano gibanje cilindrov, 

zlasti med dvigovanjem tovora. Poleg tega je SWE 90UF standardno 

opremljen z varnostnimi ventili. Zanesljivost in zmogljivost sta 
vsekakor del paketa.

Konfiguracija na visoki ravni, varna in zanesljiva

Komponente vrhunske blagovne znamke

YANMAR

Stage V motor

BOSCH REXROTH

Glavna črpalka

BOSCH REXROTH

Ventili  in krmilna 

palica

FLUTEK

Pogonski motor

KYB

Obračalni motor
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KOMPAKTNI BAGER  SWE 90UF 5

Močna sila kopanja in dolg doseg
S silo kopanja 38 kN (roka) in skoraj 63,5 kN (žlica) je SWE 90UF zagotovo enak - in celo boljši - 

9-tonskim referencam, ki so na voljo na trgu. K o gre za dolgo dosežno zmogljivost kopanja, je 

SWE 90UF spet zelo dobro pozicioniran s skoraj 7,5 m dolgim dosegom.

Zaščitne plošče za dvižne cilindre
Številni deli bagra - zlasti dvižni cilindri roke - so 

izpostavljeni poškodbam letečega kamenja pri delu na 

delovišču. Posebej smo pozorni na zaščito dvižnih 

cilindrov roke s pokrivnimi ploščami, tako da se lahko 

upravljavec popolnoma osredotoči na svoje delo.

Dejanska nosilnost
SWE90UF ima izjemne dvižne zmogljivosti 

do 4749 kg (največ) in doseg do 7445 mm 

(največ), ki zlahka konkurirajo že dolgo 

uveljavljenim 9-tonskim bagrom na trgu.

Natančen nadzor
SWE 90UF ima zelo natančen nadzor 

zahvaljujoč sistemu LUDV(regulacija 

pretoka neodvisna od obremenitve). 

Kompaktni sistem za delitev pretoka 

bagra v celoti izkorišča potencial 

bagra, s čimer izboljšuje fin nadzor in 

natančnost.

Posameznim funkcijam se dodelijo 

različne hitrosti in smeri gibanja, kar 

posledično izboljša poteke dela. Poleg 

tega je s samo eno izpodrivno 

variabilno črpalko mogoče zmanjšati 

število komponent, kar vodi do: večjih 

zmogljivosti (do 10% višje kot pri 

primerljivem stroju) in manjše porabe 

goriva (do 8% nižje).

do 8 % nižja
poraba goriva

do 10% večja
zmogljivost

Max. 7 445 mm

Max. 4 749 kg
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Vsestranskost in Učunkovitost

Inženiring in oblikovanje proizvajata vsestranske in optimizirane stroje
V duhu Sunwardovega gesla - "Inovacija vodi k dodani vrednosti" - sta ves razvoj in oblikovanje osredotočena na ustvarjanje optimalne 

vrednosti za kupca ali lastnika stroja. Tako lahko naše stroje uporabljamo v najrazličnejših delovnih pogojih.

Dva dodatna priključka

Dodatni hidravlični priključki serijsko
SWE 90UF se lahko prilagodi vsakemu delovišču, zahvaljujoč polnemu paketu pomožnih hidravličnih 

priključkov, ki so serijsko vgrajeni - odlična prilagoditev za vse vrste priključkov.

Rezultat tega je najmanj 7 linij (medtem ko trg v najboljšem primeru ponuja 5 linij). 7 

standardnih hidravličnih priključkov SWE 90UF je razdeljenih na naslednji način:
–  2 liniji se nahajata na koncu kopalne roke AUX 1  kateri se prvenstveno 

uporabljata za hidravlično hitro menjavo
–  2 liniji za razne priključke z večjim pretokom(AUX2)

–  2 liniji z manjšim pretokom za kladivo oz. ostale priključke (AUX3)

–  1 povratna hidravljična linija za priključke

3 delovni načini
Za uravnoteženje med porabo goriva in želeno produktivnostjo SWE 90UF ponuja 3 delovne načine: 

DELO S PRIKLJUČKOM
V tem načinu lahko uporabnik nastavi 
hidravljični pretok glede na vrsto priključka. 
Na ta način se stroj popolnoma prilagodi 
priključku in prihrani gorivo.

Druga za povratni vod

TEŽKE RAZMERE
Namenjena kopanju v najzahtevnejših 
razmerah kjer motor in hidravlična 

pumpa delujeta pod maksimalno 
obremenitvijo. 

NORMALNE RAZMERE
Prihtanek goriva z zmanjšanjem vrtljajev 
motorja in ohranitvijo odličnega nadzora. 

www.su
nw
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KOMPAKTNI BAGER  SWE 90UF 7

Kompaktnost v radiju obračanja 1 430 
mm
Edinstvena zasnova SWE 90UF povečuje zmogljivosti svojih 

vrhunskih komponent, saj je ta izjemno kompakten 9-tonski 

bager najkrajši bager s kratkim repom (za skoraj 20 cm), ki je 

na voljo na trgu. Ti dragoceni centimetri njegovega polmera 

obračanja naredijo razliko med običajnim in izrednim 

prevozom. SWE 90UF pri delu zagotavlja stabilnost, potrebno 

za kopanje na dolge roke in dvigovanje težkih delov.

Sistem za zaznavanje obremenitve za 
optimizirano delovanje
Ena najpomembnejših zahtev za hidravlični sistem v gradbenih 

strojih je stabilno zgorevanje motorja, ki optimizira porabo goriva in 

učinkovitost. Sistem za zaznavanje obremenitve je programska 

rešitev za omejevanje obremenitve (LLC) za pametno upravljanje 

moči v hidravličnih sistemih. Dynamic LLC zagotavlja, da se moč 

hidravlične črpalke ujema z razpoložljivo močjo motorja, da prepreči 

preobremenitev dizelskega motorja in hkrati optimalno izkoristi moč 

motorja.

Nizka poraba
Optimizirana zasnova SWE 90UF 

omogoča izjemno nizko porabo goriva.

www.su
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preprost
upravljalski umesnik

Varnost in udobje

Natančen nadzor, udobno
in varno
Varnost je na prvem mestu. Torej, zasnova SWE 

90UF zagotavlja varnost uporabnika že od prvega 

delovanja. Vzvratnakamera ni potrebna, saj bager 

brez zadka omogoča idealno pozicioniranje tudi v 

najtesnejših prostorih.

ROPS, FOPS in dodatni pokrovi kabine FOPS II 

omogočajo varno in udobno delo - spet v vseh 

okoljih uporabe. Podvozje, ogrodje in roka so skrbno 

zaščiteni s ploščami, da se preprečijo kakršne koli 

nevšečnosti pri delu okoli kamnov. 

Kabina zagotavlja optimizirano udobje v vseh 

delovnih pogojih: od vzmetenega sedeža in 

pogonskih ročic do USB radia ter klimatske naprave 

kot standardne opreme. 

Robustno podvozje za stabilnost
Velik okvir zagotavlja trdno stabilnost, ki jo izboljšuje 

tržni koncept "4 kolesa, 1 tir", ki zagotavlja varnost, 

udobje in vzdrževanje. Velika okna 
za dobro vidljivost

vzmeten 
sedež

www.su
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KOMPAKTNI BAGER  SWE 90UF 9

Simple
interface

Enostavno
upravljanje

Suspended
seat

Zaščiteno z ROPS, FOPS strukturo in še več
Operaterji so dobro zaščiteni s standardno strukturo ROPS FOPS ali z 

možnostjo ROPS FOPS II za aplikacije v rušilnih ali gozdarskih okoljih. 

Gasilni aparat, varnostno kladivo in varnostni pas so v standardni 
konfiguraciji.

Vsestranska vidljivost
Širok pogled in tanek okvir kabine, obogaten z ogledali na obeh 

straneh, olajšata upravljanje s popolno zavestjo (vsestranska 

vidljivost) okolice stroja. Poleg tega je kabina za največje udobje 
zaprta, da prepreči vstop prahu.

Dnevne razmere 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Kratki zimski dnevi in temna okolja za SWE 90UF ne predstavljajo 

težav, zahvaljujoč močnim LED lučkam, nameščenim na 4 mestih: 2 

na roki in 2 na sprednji strani kabine. Zagotavljanje popolne vidljivosti 
in varnega dela.

Zaslon za digitalni nadzor
Preprost 5,7-palčni barvni zaslon za digitalno spremljanje s 

centraliziranimi funkcijami in enostavnim vmesnikom za enostavno 

upravljanje prikazuje stanje in delovanje stroja, načine pritrditve ter 

diagnostične odčitke ali opozorila o rednem vzdrževanju. Vse ključne 

informacije - na primer število vrtljajev motorja, temperatura motorja, 

nivo goriva in delovne ure - so lahko dostopne.

LED DLED C

LED A LED B
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PLOŠČATO ODPIRANJE DESNEGA ZADNJEGA 
POKROVA
Vzdrževanje glavne črpalke, pilotnega filtra

NADGRADNJA SREDNJEGA ZADKA
Vzdrževanje motorja, kompresorja, zračnega 

filtra, oljnega filtra, filtra za gorivo

02

03

01

02

03

Enostavno vzdrževanje in servis

Ali ste vedeli?
Operaterji in vzdrževalne ekipe lahko uživajo v stroju, ki je bil zasnovan, prototipiran in nato razstavljen - v duhu 

obratnega inženiringa - za olajšanje vseh servisnih in vzdrževalnih operacij

Enostaven dostop do pokrovov
Pokrov s popolnoma odprtim snemljivim ohišjem platforme - do vseh delov za vzdrževanje je enostavno dostopati s tal 

za priročno vzdrževanje in zamenjavo (brez odstranjevanja odvečnih ali nepomembnih delov).

?

FIKSNI CENTRALNI POKROV
Pregled in vzdrževanje glavnega ventila, 

vrtljivega zgloba, nihajnega motorja

www.su
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KOMPAKTNI BAGER  SWE 90UF 11

05

06

04

04 BOČNO ODPIRANJE DESNEGA ZGORNJEGA POKROVA
Dolivanje goriva, vzdrževanje filtrirnega elementa rezervoarja za 
hidravlično olje, stikalo za odklop akumulatorja

FIKSNA DESNA SPREDNJA VRATA
Črpalka za dolivanje goriva, pištola za podmazovanje

ODPIRANJE ZADNJEGA LEVEGA POKROVA
Vzdrževanje ekspanzijske posode, električnih naprav, 

hladilnika hladilnika, sušilnika

01 05

06

Nadzor kabine
Dvojni elektrohidravlični proporcionalni krmilni palici kot standardna konfiguracija - za 

prilagodljivo, priročno in hitro upravljanje različnih priključkov.www.su
nw
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Trgovci po vsej Evropi, Veliki 
Britaniji in na Bližnjem vzhodu
Trgovci so v središču strasti podjetja SUNWARD za 

nenehno izboljševanje. Znanje naših trgovcev je 

resnično bogastvo - njihove povratne informacije o 

zadovoljevanju potreb lokalnega trga krepijo naše 

inženirske in oblikovalske inovacije. Sunwardove 

inovacije ustvarjajo vrednost - za upravljavce strojev in 

navsezadnje za naše trgovce.

Sunward trgovcem in operaterjem na različne načine 

zagotavlja izdelke z najboljšo vrednostjo, zlasti prek 

našega skladišča delov trgovcev (DPW).

Stroji in deli -
Na voljo
S sedeža v Beringenu lahko SUNWARD Europe 

zagotovi hitro dostavo strojev in rezervnih delov 

povsod po Evropi. Stroji in deli Sunward so izjemno 

razpoložljivi. Stroje je mogoče v nekaj tednih 

dostaviti lokalnim prodajalcem, upravljavci strojev 

Sunward pa imajo hiter in enostaven dostop do 

velikega distribucijskega centra delov v Beringenu. 

SUNWARD Europe zagotavlja 95-odstotno 

razpoložljivost svojih rezervnih delov.

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.

DELE DOSTAVIMO V ROKU 
24 UR

www.su
nw

ar
d.s

i



KOMPAKTNI BAGER  SWE 90UF 13

STANARDNA OPREMA DODATNA OPREMA

KABINA

AM/FM radio •

Držalo za skodelico •

Vzmeten sedež •

Klimatska naprava •

Sistem za lahek zagon motorja •

Zložljiv pas •

FOPS/TOPS kabina •

Brisalci •

Vzvratno ogledalo •

Vžigalnik za cigarete •

Varnostna zaščita sprednjega vetrobranskega stekla •

SPREDNJI 
DELAVNI
PRIKLJUČKI

750 mm žlica •

1 680 mm roka •

2 100 mm roka •

Hidravljični priključki •

Pomožni hidravljični priključki •

Hidravljična menjava •

GOSENICE
450 mm gumijaste gpsenice •

450 mm jeklene gosenice •

MOTOR

Filter olja •

Filter goriva •

Ločevalnik goriva in vode •

Zračni filter •

Hladilnik •
Alternator •

Ekspanzijska posoda •

Elektronska črpalka za gorivo •

Dušilec zvoka •

HIDRAVLIČNI
SISTEM

Hidravlična pilotna nadzorna ročica •

Sistem parkirne zavore nihajnega cilindra •

Sistem parkirne zavore •

Dve potovalni hitrosti •

Avtomatsko prestavno razmerje •

Leva in desna proporcionalna krmilna palica •

Varnostni ventil nihajne roke •

Varnostni ventil roke •

Varnostni ventil za planirno  desko •

Preklopni ventil za način delovanja •

7 pomožnih hidravličnih linij •

LUČI

Luč na roki •

Luč na kabini •

Opozorilna luč •

OPREMA
Standardna in neobvezna oprema se od države do države razlikuje. Za več informacij se obrnite na nas.

www.su
nw

ar
d.s

i



TEHNIČNI PODATKI

LIFT POINT RADIUS
AXIS OF 

ROTATION

LIFT POINT HEIGHT
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DIMENZIJE

Dimenzije (D × Š × V) 6 494 × 2 250 × 2 735 mm

A Dolžina do središča valjev 2 270 mm

B Dolžina gosenic 2 900 mm

C Razmik od tal 800 mm

D Radius obračanja 1 430 mm

E Transportna dolžina 6 494 mm

F Širina gosenic 450 mm

G Razmik podvozja od tal 380 mm

H Višina gosenic 678 mm

I Transportna širina 2 250 mm

J Višina kabine 2 735 mm

K Širina nadvozja 2 220 mm

TEŽA
STROJA

z gumi gosenico 8 750 kg

z jekleno gosenico 8 900 kg

ZMOGLJIVOST

Kapaciteta žlice 0.26 m3

Kopalna sila (žlice) (ISO) 63.5 kN

Kopalna sila (roka) (ISO) 38 kN

Največja vlečna sila 68 kN

Kot vrtenja (roka) R60/L62 °

Potovalna hitrost (Max/Min) 4.7/2.7 km/h

Naklon 35 °

Obremenitev tal 35.4 kPa

Hitrost obračanja 11.2 rpm

MOTOR

Znamka YANMAR

Model 4TNV98C

Tip 4-valjni, 4-taktni, vodno hlajenje

Prostornina 3.319 L

Moč/hitrost(gross/net) 46.2/2200 kW/rpm

Kapaciteta posode za gorivo 125 L

HIDRAVLIKA

Tip 1 variabilna batna črpalka

Pretok 160 L/min

Tlak glavnega varnostnega ventila 28 MPa

Prostornina hidravličnega rezervoarja 80 L

DIMENZIJE 
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LIFT POINT RADIUS
AXIS OF 

ROTATION

LIFT POINT HEIGHT
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DELAVNI
DOSEG

a Max. rezalna višina 7 290 mm

b Max. višina nakladanja 5 245 mm

c Max. globina kopanja 4 545 mm

d Max. globina navpičnega kopanja 3 485 mm

e Max. doseg kopanja 7 445 mm

f Max. doseg kopanja  na ravni površini 7 270 mm

g Max. največja višina dviga pluga 415 mm

h Max. največja globina kopanja pluga 515 mm

i polmer nihanja (min) 2 765 mm

dolžina pluga x  širina 2 260 × 450 mm

DIMENZIJETEHNIČNI PODATKI

NOSILNOST
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Opombe:

1.  Obremenitev z * je omejena s hidravlično zmogljivostjo in temelji na ISO 10567. Nazivna obremenitev ne presega 87% 
hidravlične zmogljivosti.

2.  Obremenitev brez * je omejena s konico obremenitve in temelji na ISO 10567. Nazivna obremenitev ne presega 75% konice.
3. A: razdalja od središča vrtenja do pravokotnika teže; B: razdalja med zatičem tečaja žlice in nivojem tal.

Višina točke
dviga

Polmer dvižne točke (MIN) Polmer dvižne točke (3,0 m) Polmer točke dviga (4,0 m) Polmer dvižne točke  (5.0m) Polmer točke dviga (MAX)

Sprednji del (kg) Stranski del (kg) Sprednji del (kg) Stranski del ( kg) Sprednji del (kg) Stranski del (kg) Sprednji del  ( kg) Stranski del  (kg) Sprednji del (kg) Stranski del (kg)

5.0 — — — — 2 219* 1 492 — — — —

4.0 — — — — 2 299* 1 508 — — — —

3.0 — — — — 1 873* 1 477 1 740* 1 102 — —

2.0 — — 3 631* 2 242 2 313* 1 603 2 002* 1 037 1 789* 723

1.0 4 749* 2 158 3 134* 2 013 2 326* 1 435 1 953*    991 1 895* 693

0.0 — — 3 737* 1 829 2 637* 1 343 2 113*    945 1 971* 700

-1.0 — — 3 595* 1 768 2 734* 1 313 2 068*    903 2 064* 788
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SUNWARD SLOVENIJA

Specifikacije se lahko spremenijo in ta brošura morda ne odraža najnovejših specifikacij. Fotografije v tej brošuri morda ne odražajo tržne konfiguracije. Za potrditev specifikacij in konfiguracij se obrnite na prodajalca. Vse pravice do te 

brošure so pridržane podjetju Sunward International Sales. Pred uporabo opreme Sunward preberite navodila za uporabo.

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

FP AVTO Novo mesto
00386 (0)41 899 562
info@sunward.si
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