
MOTOR verze I

Model ................................................... Perkins 404 D - 22
Typ ........................................................4 válcový, øadový 
                                                               vznìtový motor
Vrtání x zdvih ........................................84 x 100 mm
Spalování ..............................................Nepøímé vstøikování
Sání ......................................................Atmosferické
Výkon ...................................................37,3kW/2800ot./min  
                                                              (ISO/TR 14396)

PROVOZNÍ HMOTNOST

Provozní hmotnost stroje se standardní lopatou, plnou palivovou nádrží a 
obsluhou o hmotnosti 80kg (ISO 6015) 
................................................................. 2530 kg

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Hydraulické 

Sedadlo øidièe

Kabina

Pojezdová èást
Èerpadla ...................................................Sauer Sundstrand
Maximální prùtok ..................................... 2x78 l/min(dvojité pístové                   

           èerpadlo)
Maximální tlak ......................................... 280 bar
Pracovní èást
Èerpadla .................................................. Zubové èerpadlo
Maximální prùtok ..................................... 53l/min
Maximální tlak ......................................... 180 bar
Hlavní rozvadìè ...................................... Tøísekèní

ELEKTRICKÝ SYSTÉM

Napájecí napìtí ....................................... 12V
Akumulátor .............................................. 100 Ah
Alternátor ................................................. 40 A

POJEZD STROJE

Typ .......................................................... Hydrostatický
Hydromotory ........................................... Danfoss, 2 x axiálnì pístový
Pohon je proveden øetìzy pro tìžký provoz uložených v olejové lázní
Brzda automatická negativní
Rychlost .................................................. 0 - 12 km/hod
Pneumatiky ............................................. 10.00/75 - 15.3

PROVOZNÍ NÁPLNÌ

Hydraulický systém ...................................46 l
Palivová nádrž ..........................................55 l
Pojezdové skøínì  .....................................2 x 15 l
Motorový olej ............................................8 l

Hydraulické servoøízení umožòuje snadnou 
obsluhu s minimální ovládací silou a velkou 
pøesností provádìných pohybù pracovního 
zaøízení

Sedadlo øidièe je podélnì i výškovì 
nastavitelné. Odpružení sedadla lze seøídit 
podle váhy øidièe. Sedák i opìrák jsou z 
pøíjemného prodyšného materiálu.

Bezpeènostní kabina je již ve standardním 
provedení vybavena boèními skly a 
pøedními dveømi. Pøední dveøe jsou 
vybaveny stìraèem a ostøikovaèem. Ve 
standardním provedení je rovnìž vybavena 
teplovodním topením. Kabina je odklápìcí, 
což umožòuje snadný pøístup k motoru a 
hydraulickému systému stroje.

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMÌRY
OVLÁDACÍ PRVKY

Proporcionální ovládání pomocí dvou køížových ovladaèù a dvou pedálù. 
Levý ovladaè ovládá levý pojezd a lopatu. Pravý køížový ovladaè ovládá 
pravý pojezd a výložník. Levý pedál ovládá pøídavný okruh, pravý pedál 
dieselmotor. Bezpeènostní systém zastaví všechny operace, dojde-li k 
odepnutí bezpeènostního pásu.

PRACOVNÍ PARAMETRY

Nosnost lopaty (ISO 5998) .........................650kg
Klopný moment (ISO 8313).........................1300kg

3
Kapacita standardní lopaty (ISO7546) ........0,35m
Rypná síla lopaty (ISO 8313).......................1716 daN (1750kg)
Max zdvihová hmotnost (ISO 8313).............1814 daN   (1850 kg)

S n a d n á  o b s l u h a  s t r o j e .  S n a d n é  
nastupování, pouze 2 stupnì k dosažení 
sedadla, ergonomicky rozmístìné ovládací 
prvky. Maximální možný výhled z kabiny 
stroje.

Komfort

Zvolený rozvor a rozchod kol zajiš�uje 
optimální stabilitu stroje a opotøebení 
pneumatik. Toto umožòuje bezpeèný provoz 
v každém terénu. Systém negativní 
parkovací brzdy a bezpeènostního pásu s 
e lek t r i ckým kon tak tem zabraòu je  
nechtìnému spuštìní jakékoliv funkce 

Rychloupínací deska umožòuje snadnou a 
rychlou výmìnu širokého sortimentu 
pracovního zaøízení. 

Všechny vypínaèe a kontrolní svítilny jsou 
umístìny pøehlednì po stranách pod 
støechou kabiny.

Pøístrojové vybavení

Bezpeènost

Rychloupínací deska 

KOALA SN 650

Model ................................................... Lombardini LDW 2004 CHD
Typ ........................................................4 válcový, øadový 
                                                               vznìtový motor
Vrtání x zdvih ........................................88 x 85 mm
Spalování ..............................................Nepøímé vstøikování
Sání ......................................................Atmosferické
Výkon ...................................................32,8kW/2800ot./min  
                                                              (ISO/TR 14396)
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