
lnnovation Leads To Value 

SWTL4538 
Mini nakladalnik

■Moč motorja 74.3 hp (55.4kW)
■Teža Stroja 9700 lb ( 4400kg)

■ Nazivna obratovalna zmogljivost 2650 lb (1200kg)



Delovanje s pilotskimi ročaji

• Pilotski ročaji
Pilotski ročaji nadzorujejo usmerjanje in
upravljanje z lahkimi, priročnimi in
okretnimi operacijami.

• Nadzor z dvojnim
• pospeševalnikom

Drsna obremenitev SWL4038 je v načinu
upravljanja z dvojnim pospeševalnikom.
Ročno krmiljenje pospeševalnika se
uporablja za delovna mesta, ki potrebujejo
konstantno moč, medtem ko se stopalka za
plin uporablja za izkope in nakladanje.



• Moč

Originalni motor Kubota odlikuje velika moč,
visoka zanesljivost, nizka raven hrupa,
varčevanje z energijo in varstvo okolja. Poleg
tega lahko izpolnjuje emisijske standarde po
vsem svetu.

• Edinstvena delovna enota za navpično dviganje

Optimizirana oblika konstrukcije omogoča
stroju višjo dvižno višino kot druge znamke.

• Zaprti hidrostatični potovalni sistem
Varen in zanesljiv statični sistem hidravličnega
pogona je opremljen z napredno hidravlično
napravo proti preobremenitvi, motorjem z
velikim navorom, veliko vlečno silo in
samozaviralnim sistemom.

• Standardna hitra spojka
Hitra spojka omogoča hitro menjavo
različnih priključkov. Sunwardov mini
nakladalnik je združljiv z večino
priključkov.



Opremljen z grelnikom in
klimatsko napravo, izberite
ustrezno konfiguracijo glede na
različne regije.



■ Širok prostor in dobra vidljivost, enostaven za vstop in izstop, 
vsi gumbi in stikala so dosegljivi.

■ V skladu s standardno strukturo kabine FOPS/ROPS.

■ Tristopenjski električni sistem za zaščito pred zagonom.

■ Opozorilna luč, signal za hojo in vzvratni zvok

■ Snemljivo zadnje okno.

• Standardno hidravlično
vodoravno dviganje

Standardno hidravlično vodoravno
dviganje zagotavlja nespremenljiv kot
žlice s tlemi, kar preprečuje padanje
materiala in zmanjša intenzivnost dela
upravljavca.

♦ Funkcija delovnega sklopa v
sili

Stroj lahko izvede zasilni spust v
primeru zastoja motorja.



Vzdrževanje in popravila

Zračni filter

Povratni filter olja

Pokrov rezervoarja za 
hidravličnega olja

Filter za gorivo

Ločevalnik olja in vode 

Pokrov rezervoarja za gorivo 

Filter motornega olja 

Pomožni rezervoar

Stikalo grelnega ventila





Oprema 
Standardna in dodatna oprema se razlikuje od države do države. Za več 
informacij se obrnite na nas.

Enota za kabino

FOPS/ROPS Kabina, odprta, dvižna

 FOPS/ROPS kabina, dvižna   

Varnostni naslon za roke

Nastavljiv sedež

Centralizirane plošče

Nadzor z dvojnim pospeševalnikom 

Pilotne ročice

Gretje

Klima

Mehanski vzmeteni sedež z visokim 
naslonom

Hidravlični Sistem
Boom-Emergency dostojno

Samodejno izravnavanje

Standardni/sistem z visokim 

pretokom

2-stopnji hitrosti

• Standardna oprema

O Dodatna oprema
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Delovna Enota
Standardna hitra spojka

Standardno vedro

Ekstremna protiutež

Različni dodatki

Električni Sistem
Sprednja LED delovna luč

Opozorilna lučka

Rezervni alarm

Hupa

Zunanji napajalnik

Priključki elektronski nadzorni 
sistem

LED luč za delo zadaj
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Večnamenski

Snežna freza Freza za asfalt Rovokopač

Valjar Mešalec Vrtalni sveder Udarno kladivo

Žlica 4 v 1 Kopač Snežni plug



Parametri
in(mm) 
in(mm) 
in(mm) 
in(mm) 
in(mm) 
in(mm) 
stopinj
in(mm) 
in(mm) 
stopinj
stopinj

160.6 (4079) 
126.9 (3222) 
81.5 (2071) 
119.8 (3044) 
116.9 (2969) 
147.6 (3750) 

44 
97.1 (2467) 
35.1 (891) 

30 
89 

63.0 (1600) 
9.0 (228) 

Parameter delovanja
Največja skupna višina
B Višina do zatiča tečaja
C Višina do vrha kabine
D Višina do dna ravni žlice
E Dolžina brez standardne žlice
F Dolžina s standardno žlico
G Največji kot odlaganja
H Višina odlaganja
J Doseg odlaganja
K Kot vračanja (vedro na tleh)
L Kot nagiba pri največji višini
M Medosna razdalja
p Ozemljitev
Q Kot odhoda
R Premer polmera od središča (spojka)
s Polmer vrtenja do središča (žlica)
T Polmer vrtenja od središča (zadaj stroja)

mm 
mm 

stopinj
in(mm) 
in(mm) 
in(mm) 
in(mm) 
in(mm) 
in(mm) 

34 
53.9 (1368) 
88.7 (2253) 
68.7 (1744) 
33.7 (855) u Previs odbijača za zadnjo osjo

v Širina tira
w Širina žlice

Učinkovitost 
Delovna teža
Nazivna zmogljivost 
Nagibna obremenitev
Zvijanje prekinitvene sile 
Dvig sile prekinitve 
Hitrost vožnje
Velikost gosenice
Motor
Blagovna znamka
Model
Vrsta
Raven emisij
Moč
Največji navor
Električni sistem
Zaganjalnik
Ocena alternatorja
Baterija
Servisni rezervoarji 
Hidravlični rezervoar 
Rezervoar za gorivo 
Hidravlični sistem 
Hidravlični pretok - standard 
Hidravlični pretok - visok pretok 
Standardni tlak pretoka 
Visok tlak pretoka

lb (kg) 
lb (kg) 
lb (kg) 
lb (kg) 
lb (kg) 

mph(kph) 

hp (kW)/rpm 
lb·ft (N·m)/rpm 

V/kW 
V/A 
Ah 

gal (L) 
gal (L) 

gpm (1pm) 
gpm (1pm) 
psi (bar) 
psi (bar) 

59.0 (1500) 
79.3 (2015) 

9700 (4400) 
2650 (1200) 
7570 (3430) 
7470 (3385) 
5740 (2600) 

4.8/8.1 (7.8/13) 
Rubber Trnek 450Wx56Lx86P 

KUBOTA 
V3307-CR-TE5B 

4-valjni, vodno hlajenje, dizelski motor
EPA Tier4F / EU Stage V 

74.3 (55.4)/2600 
195.5 (265)/1500 

12/3.0 
12/80 
120 

10.6 (40) 
23.8(90) 

23.8(90) 
34.4 (130) 
3045 (210) 
3045 (210) 



Svetovno omrežje za prodajo in servis
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Sunward Slovenija
FP AVTO Novo Mesto
041 899 562
info@sunward.si

Web: www.sunward.si
SWTLEN2019 


	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8
	页 9
	页 10
	页 11
	页 12



