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§pecytikacj e
techn§czna
* Marka i model ,........,. CUMM|NS 0SL9
łp. .. . 6-cylindrowy silnik wysokoprężny 4-suwowy,

turbodoladowany z chlodnicą CAC, eleKronicznie
sterowany,bezpośrednim Mryskiem paliwa (MCRS),

z filtrem cząsteczek stalych i katalizatorem (DPF)
sterowanie elektroniczne
Moc brutto, SAE J,1995 2,16 kW (290 KM)

** Moc netto, SAE J1349/S0 9249 ,.,,.,.-,.,,., 195 kW (261 KM)
0broty silnika, nominalne 2000 obr/min
Maksymalny moment obrotowy przy] 500 obr/min .....,..,,....... 1 2] 3 Nm
Pojemność skokowa .,.....,.......,.... B,9 l

Srednica cylindra x skok tloka .,.,.,..... 1 14 x 144,5 mm
Filtr powietrza typu suchego, dwustopniowy,

z separatorem pylu, ze wskaźnikiem zanieczyszczenia
* Spelnia normy poziomu emisji spalin wg EU Slage lIlB i EPA Tier 4 interim

** l\/loc netto przy minimaInych obrotach W€ntyIatora ,..,,..,..,,..,..,,.,,..,,..,,,..,202 kW (275 KM)

Paliwo o niskiej żawartości Siarki. Olej Si|nikowy Wg CEs 20081/API cJ-4lSL.
AdB|ue (DEF) wg lS0 22241.

Przelączalna pod obciążeniem, typu "power shift", modularna skrzynia
biegów, sterowana eleKro-hydraulicznie Programowanie prędkości jazdy
i automatyczna zmiana biegu na nizszy Jednostopniowy, lednofazowy
zmiennik momentu o średnicy wirnika 370 mm, przelożeniu dynamicznym
2,3:1, napędza skrzynię biegów przez podwójny wal przegubowy.

Dwubiegowy mechanizm skrętu z przekladnią planetarną umożliwia
wykonywanie lagodnych skrętów z zachowaniem pelnej mocy na obu
gąsienicach oraz zwrotów w miejscu. Konstrukcja zapewnia doskonale
sily uciągu w róźnego rodzaju pracach i warunkach terenowych.
3-biegowa skrzynia biegów w polączeniu z 2-biegowym mechanizmem
skrętu daje 6 biegów do przodu i 6 biegów do tylu. Lewy joystick sluży
do sterowania skrzynią biegów i mechanizmem skrętu. Pedal hamulca
włącza oba hamulce, sluźy do parkowania lub sterowania przy zjeżdzie
w dól Hamulce są wlączane sprężynowo i zwalniane hydraulicznie.

Dwustopniowe przekladnie typu planetarnego zapewniają poźądaną
redukcję prędkości obrotowej i wymagane przelożenie na kolach
lańcuchowych. Budowa pierście nio wa kola lańcuchowego zapewnia
równomierne zużycie tulei gąsienic (każdy ząb przez pól cyklu jest
zwolniony z nacisku, co redukuje jego ścieranie się), Dzięki budowie
modularnej, demontaż i montaż kola tańcuchowego i przekladni bocznej
można przeprowadzić bez demontażu ramy trakcyjnej.

Zasadniczym elementem podwozia jest rama trakcyjna, spawana
z grubościennych elementów o przekroju zamkniętym i prowadzona
w prowadnicach zapewniających prawidlowy, pionowy kierunek ruchów.
llość rolek jezdnych, zkażdej strony STD (LT, LGP) , 6 (7)

llość rolek podtrzymających, z kaźdej strony ............,.,,.,,..........,,,,,.,,,,,,2
Kola napinające,zkażdejstrony .,.......... ..........,,.,,,...,.... 1

Wszystkie rolki są nasmarowane na caly okres eksploatacji.
Wychylenie ramy w osi kola napinającego

- STD ....,....... . 400 mm

- LT, LGP ..,...,..328 mm

Zastosowanie opatentowanego zespolu uszczelnień w systemie
lańcuchów smarowanych (LTS) praktycznie eliminuje zużycie powierzchni
sworznia i tulei.
Dzielone ogniwo lańcucha ulatwia obslugę serwisową i skraca czas
demontazu i montazu.
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Szerokość standardowych plyt 
, sab ,, 560 mm 864 mm ,oasienicowvchgąSienicowych l '11]łl1",l.] """ ' " ' :|:,T 1''r!+, :

llość plyt qasienicowvch, na stronę il:'l d0' l ' 42 42
podzialka lańcucha

Powierzchnia styku gąsienic
z podlożem

ńpn 215,9 mm

3;żmI, 3,4 m2 .5,3,nłł

Nacisk na qrunt (standard. wvp.) 73;5,kFa 70,B kPa

Wysokość ostroqi '. §4-mrn : 64 mm 64 mm
prześwit nad

Maszyna w wyposażeniu standardowym, z lemieszem pólwklęslym
(STD, LT) i prostym (LGP) i lemieszem pólwklęslym
STD ............,... . 41250 kg

LT........,........... ..24550 kg

LGP,....,.,..,...... .. 25020 kg

: Ą 0;§ź6dli.,|. : :ił
,l 2,9 km/h

3,7 km/h

5,2 km/h

6,7 km/h

B,2 kmih
460 mm

ffilł , 569 mm , 569,rnm
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3,0B m LT, LGP

4,34 m STD, LT, LGP

ń /lr4 
^P -WlcLĘD\,A Ąrysol oS_ oS qoC1 6/ ^ -

sTD

PÓŁWKLĘSLY

5,69 m

WKLĘsŁY

5.93 m

sKośNY
5,77 m

PRosTY

Długość z lemieszem i zaczepem Lr 5,91 m 6.,l5 m 5.99 m

LGP 5,73 ń
STD 6,89 m 7,]3 m 6,97 mDtugość z lemieszem

i zrywakiem wielozębnym Lr 7,11 m 7,35 m 7,19 m

STD 7,05 m 7.29m Z.-13 mDlugość z lemieszem
i zrywakiem jednozębnym LT 7,27 m 7,5,1m 7,35 m

Szerokość, lemiesz w pozycji skośnei 4,00 m

Szerokość z czopami 2,89 m 2.89 m 2,89 m 3,32 m

Szerokość zramą"C" 3,17 m

Wersja podwozia sTD-LT sTD-LT sTD-tT LGP
Pojemnośc lemiesza, SAE J1265 7,04 fia B,45 m3 3,88 m9 6,03 ms

Wymiary |emiesza: - szerokość z ostrzami

- wysokośc
3.5 m 3,86 m 4.41 m 4,37 m
,|,6 m 1,6 m 1,09 m 1,36 m

§TD 1156 mm STD 1150 mm sTD 1160 mm
MaksymaIna wysokośc podnoszenia 12,10 mm

LT 1220 mm LT 1220 mm § 12BO,mm

Maksymalne opuszczanie poniżej
poziomu gruntu

§TD 505 mm STD 505 mm sTD 6,t5 mm
522mm

LT 532 mm LT 532 mm LT647 mm

Maksymalny przechył lemiesza 670 mm 720 mm 4B0 mm 660 mm

Kąt skosu lemiesza 23o

Maksymalny kąt nachylenia lemiesza 10o 10"

Masa osprzętu roboczego 3420 kg 3800 kg 323D kg 2756 kg

Belka narzędziowa
szerokość całkowita 213o mm 13B3 mm

Przekrój (wys. x szer,) 305x381 mm 330 X 478 mm

Prześwit pod belką: - zrywak podniesiony
- zrywak opuszczony

'1295 mrł
,l78 mm

1217 mm
,l00 mm

Zęby zrywaka
Maksymalna ilośc zębów

Rozstaw 99't mm

Maksymalne zaolebienie 70omm B34 mm

Przedświt przy maksymalnym podniesionym 596mm 53B mm

Polożenie zębów (pionowe)

Masa
Całkowita, z jednym zębem ż900 kg

2845 kg

Dodatkowo, każdv ząb 196 k§

Siła zaglębiania 91.1 kN 89,99 kN

Siła wyrywająca 282.2 kN 272,3 kN



Pompy Zębate napędzane pr zez zmiennik momentu,
Wydatki pomp @ 6,89 MPa i przy 2330 obr/minl

1-sza pompa
Z-ga pom§a .,., ., . ..,,,,,
3-cia pompa

,.... 142llmin
..,, 62,5 l/min

.,..,,...,. 32,5l/min @ 2,07 MPa

Ciśnienie zaworu bezpieczeństwa:
- podnoszenie |emiesza i zrywaka
- przechyl

Cylindry, średnica x skok tloka:
- podnoszenia |enlesza.,,.,,..,,,,,.,
- przechylu lemiesza
- przechylu/nachylenia lemiesza .

17,3 MPa
18,6 MPa

,,,.,,.,, 110 x 1300 mm
,,,,,,,, 180 x 146,5 mm
185/165,1 x 146,5 mm

. Akumu|atory bezobsiugowe (2) 12 V 960 CCA
zimny rozruch. Alternator 50 A. Chlodziwo niezamarza]ące t37"C). Dach pelny i osiony boczne silnika perforowane. Decelerator - prawy pedal i hamulec
umieszczony centralnie, sterowalle nożne. Drzwi oslony chlodnicy dwuczęściowe,
żaluĄowe na zawiasach. Ekologiczne spusty o|ejów i chlodziwa. Filtr chlodziwa. Filtry oleju silnikowego, peinoprzepiywowe
z wymiennymi wkladami. Filtr paliwa siatkowy. Filtr powietrza - suchy, dwustopniowy
z separato-rem pylu i ze wskaźnikiem
zanieczyszczen a. Filtry ukladu napędowego i roboczego,
typu "spin-on". Fotel operatora tapicerowany, z podlokietnikami,
amortyzowany (lSO 7096) i regulowany,
wyposazony w pas bezpieczeństwa (SAE J386). Gniazdo zasilania zewnętrznego z przewodem. Hamulec postojowy z blokadą. lnstrukcja obslugi oraz katalog części. Kabina z dwuslupową osloną ROPS (SAE
J1040, J231), z wyciszeniem, systemem
recyrkuiacli powletrza, z bezpiecznymi,
przyciemnianymi szybami, przystosowana do
montazu radia. Wyposazona w światio i lusterko
WeWnętrzne, luSterka Zewnętrzne, oslona
przeciwsioneczna w kabinie, 4 wycieraczki
i spryskiwacze szyb, 2 przednie i 2 tylne
reflektory i spryskiwacze szyb, 2 przednie
i 2 ty|ne reflektory,

kl i matyzacja/ogrzewan iei nadmuch/odszranian ie
Listwy pomiaru ciśnień ukladu 1azdy i ukladu
roboczego
Mechanizm Skrętu, dWUbiegowy, sterowanie
joystickiem
Oslona uszczelnienia przekladni bocznej
Oslony: misy olejowej silnika z hakiem,
chlodnicy, wentylatora, kola lańcuchowego
ze zgarniaczami, skrzyni biegów, przekladni
bocznej
Podest serwiSoWy, tylny
Podgrzewacz powielrza doIotowego, zimny
rozruch
Podwozie - wersja STD:
- rama trakcyjna typu wahliwego, 6 ro|ek,

rozstaw gąsienic ] 981 mm, rolki jezdne
i podtfzymU]ące nasmarowane na caly okres
ekspIoatacji

- lańcuchy gąslenicowe uszczeInione
i smarowane (LTS) z ogniwami dzie|onymi,
40 szt.

, hydrauIiczne napinanie lańcucha
gąsienicowego

- plyty gąsienicowe o szerokości 560 mm
Pfzedzia\ nanarzędzia
PuIpit ze wskaznikami, oświetlony:
- Diagnostyka siInika
* WyśWietlacz biegu i zakresu olaz diagnostyki

ukladu napędu
- Wskźniki: poziomu paliwa, temp, chiodzenia

silnika, ciśnienia o|eju siInika, temp, oleju
zmIennika momentu,,|icznik motogodzin,
woltomierz, obrotomlerz

- Lampkl sygna|izacyjne zar, leczyszczer ia
f iltrów: powietrza, oIeju napędu wenty|atora,

ole]u W ukladzie napędowym i oleju
hydraulicznego; niskIego ciśnienia oIeju
w ukladzie napędowym, wysokiej temperaiury
chlodzlwa i temperatury oleju ukladu
napędowego, podgrzewania silnika

- System ostrzegawczy (wizualny i dzwiękowy)
niskiego poziomu chlodziwa i niskiego
ciśnienia oleju w silniku

. Hef|ektory z oslonami, 2 przednie i2 ty|ne

. Rura wydechowa, przedtuzona iwygięta

. Separator Wody w ukladzie paliwowym

. Skrzynia biegów przelączalna pod obciązeniem,
w polączeniu z 2-biegowym mechanizmem
skrętu dale 6 biegów do przodu
i 6 biegów do tylu

. Sterowanie hydrauliką roboczą, rrszdzielacz
3-sekcyjny, sterowanie 1 -dzwigniowe
(podnoszenie/przechyl Iemiesza),
przygotowanie do montazu zry/Vaka

. Sygnal cofania

. Sygnal dźwiękowy

. Uklad rozruchu,2ĄV

. Wentylator typu ssącego, napęd hydrauliczny

. Wyposazenie: gaśnica, apteczka, smarownica,
zestaw narzędzi

. Zaczep sztywny

. Zespól chlodnic: silnika, oleju w skrzyni biegów,
powietrza dolotowego, oIeju hydraulicznego
i napędU WentyIatora

. Zmiennik momentu, jednostopniowy

AM/FM CD radio
Lampa przenośna,24Y,z kab|em 6 m
ogrzewanie kabiny/nadmuch/odszranianie
Oslony leśne, przednie i tylne oraz siatka tylna
Osprzęt spycharkowy (STD, LT):

- osprzęt z lemieszem pólwklęslym o pojemności
7,04 m3; zespói przechylu |ub przechylu/
nachylania Iemiesza

- osprzęt Z lemieszem wklęslym o pojemności
8,45 m3 oraz zespói przechylu lub przechylu/
nachylania Iemiesza

- ospr7ęt z |emieszem skośnym o pojemności
3,88 m3 bez przechytu oraz zespól przechylu
lemieSza

Osprzęt spycharkowy (LGP):
, z lemieszem prostym o pojemności 6,03 m3

oraz zespól przechylu Iemiesza
Oslony:
- misy olejowej silnika, llrzmocniona, z hakiem
- zbiornika paliwa, przykręcana

- rolek 1ezdnych, na pelne1 dtugości
* skrzyni biegów, wzmocniona
Os|ony silnika:
* peńorowane oslony boczne i dach
- perforowany dach
Piyły gąsienicowe (STD): 610 mm, 660 mm
Plyty gąsienicowe (LT): 610 mm, 660 mm
Podwozie - wersja LT

- rama trakcyjna, 7 rolek
* rozstaw gąsienic ,]981 mm

|arcuchy uszczeInione i smarowape z ogniwami
dzielonymi, 42 SZt.

- plyty gąsienicowe,
560 mm, 610 mm, 660 mm

Podwozie - wersja LGP
- rama trakcyjna, 7 rolek
- rozstaw gąsienjc 2180 mm
- lańcuchy uszczelnione' smarowane z ogniwami

dzlelonymi,42 szt.
- plyiy gąsienicowe, 864 mm

budro
AUTORYZOWANY PMEDSTAWICII,L

Rura wydechowa do oslon leśnych
Ref|ektory, 2 przednie dodatkowo montowane
na oslonie Rops
Reilektory, 2 przednie i 2 tylne dla wers]i
z oslonami Ieśnymi
Siatka tylna do oslony leśnej
swiatla odblaskowe
Zaczep odIewany, przeciwcięzar
Zabezpjeczenie antylvlaman iowe
Zespól oslon siatkowych (naIezy ZamóWic
odpowiednio przystosowaną kabinę)
- oslony siatkowe szyb kabiny

(przód, tyt, boki idzwi)
- osiony siatkowe śwtatel montowanych

na maszynie i na kabinie
Zestaw fiItrów na 1 0O0, 1 500, 2000 godzin
Zrywak 1ednozębny z przechylem hydraulicznym
zęba zrywaka i hyorauliczne wyciąganie sworznia
Zrywak wielozębny (3 zęby) z przechylem
hyd rau licznym zęba 7w aka

Katowickie Przedsiębiorstwo Naprały
Masąn Budowlanych "BUDROPOL" Sp. J.

A. Będkowski, R Liczberski i inni

47-253 Cze|adź,lll. Letnia 3
tel./fil (+48) 32 203 00 09

e-mail: budropol@budropol. com.pl
w.budropol.com.pl

ń.DRESSTA.
DR_PB_cD-TD2(lR-05,1 6-POL


