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Motorteljesítmény: 55,4 kW 

创 新 引 领 价 值
Innovation Leads To Value

 002097

csúszókormányzású rakodógép

Önsúly: 3450kg

Névleges  teherbírás: 1100kg



◆

Operation with pilot handles

Botkormány
A menetelés és a műveletek könnyen 
kezelhető, felhasználóbarát botkormánnyal 
vezérelhetők.

◆Kettős gyorsulásvezérlés 

Az SWL3220 csúszókormányzású rakodógép kettős 
gyorsulásvezérlésű. A manuális gyorsulásvezérlés 
állandó erőkifejtést igénylő munkavégzéshez használ-
ható, míg a lábpedál kotráshoz és rakodáshoz. 

◆Erős motor

A testreszabott Kubota motor megfelel a legszigorúbb 
kibocsátási határértékeknek (EU Stange5 és EPA TF4), erős, 
megbízható, halk, energiatakarékos, környezetkímélő. 

◆Íves emelési pálya 

Az új, speciálisan optimalizált tervezéssel nagyobb emelési 
magasság és rakodási távolság érhető el, hasonló típusú 
gépekhez képest.

◆Zárt, hidrosztatikus menetelési 
rendszer 

A zárt, hidrosztatikus menetelési rendszer fejlett, túlterhelés-
gátló hidraulikus egységgel ellátott, a motor nagy nyomatékú, 
nagy hajtóerejű, ami biztonságot, megbízhatóságot biztosít. 

◆Standard , univerzális 
gyorscsatlakozó

A belső, nemzetközileg kompatibilis gyorscsatlakozóval 
a különféle adapterek könnyen és gyorsan cserélhetők. A 
gép a legtöbb, egyéb gyártó adaptereivel kompatibilis. 



Fűtőventillátor vagy légkondicionáló felszerelhető. 

A nagy kihordású rendszer választható.  Két szivattyú összefolyásával 
a gép nőveli a kihordást, hogy több, nagy kihordású tartozéknak 
megfeleljen, pl. marógépnek. 

Nagy volumenű 
kihordás kimenet

Standard kihordás 
kimenet

Elektronikus 
vezérlés kimenet 

A fülke tágas, a kilátás jó, a kezelő könnyen beszállhat a kabinba és abból ki, 
minden gomb és kapcsoló könnyen elérhető. 

A kabin kialakítása megfelel a FOPS és ROPS szabványoknak.

Háromszintű, elektronikus indításvédelmi rendszer .

Minden jelzőfény és a tolatásjelző hang konfigurált. 

A hátsó ablak kivehető. 

◆Standard, hidraulikus, vízszintes 
emelés

Amikor a gém emelkedik, a kanál és a talaj gözötti szög 
nem változik, hogy megelőzze az anyag kihullását, így 
csökken a gépkezelő munkaráfordítása.  

◆Vész-leengedő funkció 
A gém biztonságosan képes végrehajtani a vész-
leengedést a motor leállásakor. 
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A Levegőszűrő

B

Olajvisszaforgató 
szűrő 

C Hidraulikaolaj tartály 
sapka 

D Üzemanyagszűrő

E

Olaj-víz szeparátor 

F      Motorolajtartály-sapka 

G   

     Olajszűrő 

H

    Segédtartály 

L     

     Fűtőszelep-kapcsoló

L



FOPS/ROPS

Felszereltség

A standard és opcionális felszereltség országonként változó. További információkért lépjen kapcsolatba velünk! 

Kabin

FOPS/ROPS kompatibilis kabin

FOPS/ROPS
FOPS/ROPS kompatibilis burkolat

Biztonságos könyöklő

Állítható ülés

Központi panel

Kettős gyorsításvezérlés

Botkormányok 

Fűtőventilátor 

Légkondicionáló

Hidraulikus rendszer

Vész-leengedés 

Szintező funkció

Általános kihordás

Lebegtető rendszer

Munkavégző rész

Standard gyorscserélő

Standard kanál

Plusz ellensúly

Standard gumik

Kemény gumik

Különféle tartozékok

Elektromos rendszer

Első munkafényszóró

Figyelmeztető fény

Tolatásjelző csipogó

Duda

Külső áramforrás

Elektronikus kiegészítők vezérlőrendszere

Hátsó munkafényszóró

Standard felszereltség

Opcionális felszereltség



A 4020mm

B 3123mm

C 2068mm

D 2948mm

E 2958mm

F 3727mm

G 43°

H 2395mm

J 625mm

K 30°

L 93°

M 1148mm

Operatív paraméterek

Maximális munkamagasság

Kanálcsapszeg és talaj távolsága

Kabintető és talaj távolsága
Vízszintes kanálalj és talaj maximális távolsága 

Hossz kiegészítők nélkül

Hossz standard kanállal

Ürítési szög maximális magasságban 

Ürítési magasság 

Ürítési távolság

Kanál fordulási szög talajon

Kanál fordulási szög maximális magasságon

Tengelytávolság

P 205mmTávolság

Q 26°Indulási szög

R 1344mmFrontális fordulási sugár kiegészítők nélkül 

S 2201mmFrontális fordulási sugár

T 1747mmHátsó fordulási sugár

U 1170mmFarrészhossz 

V 1475mmKeréknyomtáv

W 1830mmKanálszélesség

Teljesítmény

3450kgÖsszsúly 

1100kgRakodási kapacitás

2200kgBillenő teher

2480kgKanál ásóerő

2430mm (?)Gém ásóerő 

12.6km/hMaximális menetelési sebesség

0.533mKanálkapacitás 

KUBOTAMárka

V3307-CR-TE5BModell

Motor

            Típus

EPA Tier4 / EU Stage III AKibocsátási standard

55.4/2600kW/rpmTeljesítmény

265/1600.N m/rpmMaximális nyomaték

12/3.0V/kWIndítómotor

12/80V/AGenerátor

120AhAkkumulátor

60LHidraulikaolaj tartály

110LÜzemanyagtartály

86L/minStandard kihordás

131L/minEmelt kihordás

210barStandard munkavégzési nyomás

165barNagy kihordású munkavégzési nyomás

4-hengeres, vízhűtéses diesel

        Elektromos rendszer

Üzemanyag-mennyiség

Hidraulikus rendszer

Paraméterek
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