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§pecyf!§,<acj e
technlczna
* Marka i model .,......,,. CUMM|NS 0S86.7
Typ . O-cylindrowy silnik wysokoprężny 4-suwowy,

turbotadowany z eleKronicznie sterowanym,
bezpośrednim wtryskiem paliwaHPCR,

z filtrem cząstek stalych i katalizatorem (DPF)

sterowanie elektronicznie
Moc brutto SAE J1995 , ..,.......,....................,......... l o4 kW (225 KM)

** Moc netto SAE J1349 / lS0 9249 ... 150 kW (204 KM)
Obroty silnika, nominalne 2000 obr/min
Maksymalny moment obrotowy przy 1500 obr/min 949 Nm
Pojemność skokowa ..........,.....,.. 6,7l
Srednica cylindra x skok tloka 107 x 124 mm
Fi|tr powietrza typ suchego, dwustopniowy,

z seperatorem pylu, ze wskaźnikiem zanieczyszczenia
* Spelnia normy poziomu emisji spa|in EU stage |V i EPA Tier 4 final

Silnik Wymaga:

- 0|ejU napędowego ULSD (bardzo niSkiei zawartości siarki)

- plynu DEF wg IS0 2224
** Moc netto przy minimalnei prędkości obrotowej Wenlylatora,

napędzanego silnikiem hydraulicznym .,,,.,,.,,..,,.,,..,,. 277 kW (377 KM)

Pa|iwo o niskiei zawartości siarki, O|ej silnikowy wg CES 20081/APl CJ-4/SL,
AdB|ue (DEF) wg lS0 22241.

Przelączalna pod obciązeniem, typu "power shift", modularna skrzynia
biegów, sterowana eleKro-mechanicznie. Programowana preselekcja

biegów i automatyczna zmiana biegu na nizszy, Jednostopniony,.;ednofazowy
zmiennik momentu o średnicy wirnika 370 mm, przelożeniu dynamicznym
2,6:1, napędza skrzynię biegów przez podwójny wal przegubowy,

Dwubiegowy mechanizm skrętu z przekladnią planetarną umożliwia
wykonanie lagodnych skrętów z zachowaniem pelnej mocy na obu
gąsienicach. Konstrukcja zapewnia doskonale sily uciagu w różnego
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
wlącza oba hamulce, Hamulec zasadniczy wykorzystywany jest równieź
jako hamulec postojOwy.

Dwustopniowe przekladnie boczne zapewniają pożądaną redukcję prędkości
obrotowej i wzrost momentu obrotowego na kolach tańcuchowych.
Budowa pierścieniowa kola lańcuchowego zapewnia równomierne zuzycie
tulei gąsienic, Dzięki budowie modularnej, demontaz kola lańcuchowego
i przekladni bocznej mozna przeprowadzić bez demontażu ramy trakcyjnej.

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

llośćrolekpodtrzymających,zkażdejstrony.,.......,...,,.,.,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,.2
Kola napinające,zkażdejstrony ....,,.., ..........,.........,.., 1

Wszystkie rolki są nasmarowane na caly okres eksploatacji.
Wahanie ram trakcyjnych w osi kola napinającego

- STD ......,..... ,,,, 277 mm

- LT, WT, LGP ................ 332 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
demontażu i montazu.

Szer. standard. plyl gąsienic. §08 mr.n 50B mm :76ż,mm,., 940 mm

llość piyt gąsienic., na stronę 39

Podzialka lańcucha ź03,§ mm 203,5 mm 20§§,ffim 203,5 mm

]LGPtlVT.':W,STD

434343

Powierzchnia styku gąsienic
z podlożem

Nacisk na grunl 75,0 kPa 65,8 kPa 45,4,kPa 37,3 kPa

Wysokość ostrogi 64 mrn 64 mm 64.mm 64 mm

Prześwit nad podlożem 445 mm 445 mm ]445:mm 445 mm

Maszyna w wyposazeniu standardowym, z osprzętem spycharkowym
z lemieszem pólwklęslym (STD-LT-WT) i prostym (LGP)

STD - 20660 kg WT - 213,15 k9 LT - 20810 kg LGP - 21620 kg

2,7 m2 3,] m2 4,6 m2 5,7 m?

Da:Biżóa.a,

2,8 km/h

6,7 km/h B.OŁm/h
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2,16 m LGP

2,44 m STD. LT

* WYl\4 AR UWZGLĘDN|A WYsoKosC oSTRoG] 64 mr
ż7OńTT -3]0mLGP

STD

PóŁWKLĘsŁY

5,23 m

sKośNY
5.39 m

UNlWERSALNY PÓŁWKLĘSLY UNlWERSALNY

LT 5,67 rn 5,83 rnDlugość z lemieszem
i zaczepem 5,87 m 5.67.m

LGP 5,87 m 5,52:m
sTD 6,48 m 6,55 m

Dlugośó z Iemieszem
i zrywakiem wielozębnym

LT 6,91 m §.99 m

WT 7,03 m 6,94 m
sTD 6,25 m 6,40 m

Dlugośc z lemieszem
i zrywakiem jednozębnym LT 6,76 m 6.84 m

WT 6,88 m 6,79 m
STD_LT 3,75 m

Szerokośc,
Iemiesz w pozycji skośnej 3,33 m

LGP 3,51 m

sTD-LT 2,81 m 2,8l m
Szerokość z czopami 2,g1 m

LGP §;34
Szerokość z ramą "c" sTD-LT 3,82 m

Wersja podWozia

PóŁWKLĘsŁY

§TD.LT

sKoŚNY

sTD-LT

UNIWERSALI{Y PÓŁWKLĘSŁY UNIWER9ALNY

WT WT LGP

PRosTY

LGP
Szerokość plyt gąsienicowych 508 do 66§ mm 508 do 660 mm 508 do 660 mm 508 do 762 mm 660 mm 940 mm
Pojemnośc lemiesza. SAE J1265 5,7 m3 3,8 m3 3,8 m3 5,95 m3 4,0 m3 3,6 m3

3.44 in 4,13 m 3.68 m 3,59 m 3,83 m 3,86 mWymiary lemiesza: Szerokość Z ostrzami

WysokoŚc 1.46 m 1,12 m 1.36 m 1,46 m 1,36 m 1,10 m
sTD 1 1o4 mm STD ,1 102 mm

Maksymalna wysokość podnoszenia 1280 mm 1102 mm 1280 mm '1240 mm§ l102 mm LT ,1 ,1 ,19 mm

463 mm STD 552 mm
Max, opuszczanie poniżej poziomu gruntu 692 mm 463 mm 692 mfi 455 mm

Lr 542 mm
Maksymalny przechyl lemiesza 724mm 385 mm 45o mm 782 mm 4§6 mm 698 mm
Kąt skosu Iemiesza 25" ż3,5" 23.5,
Maksymal

|V]asa osprzętU roboczego
lemiesza 9,

?67o kg 27oo kg ż575 ks
9, 8"

2760ka 2625ka
9,

2740 kg

Szerokośó calkowita beIki narzędziowei 2230 mm 1 100 mm
Przekrói (wys, x szer,) 2zg x254 mm 269 X 284 mm
PrześWit pod belką: - zrywak podniesiony

zrywak opuszczony
1023 mm

108 mm

995 mm

80 mm
MaksymaIna ilośó zębóW

Flozstaw 1015 mm

|VaksymaIne zagiebienie 600 mm 713 mm
Przedświt przy maksymalnym podniesieniu 455 mm 485 mm
Polozenie zębóW pionowe

Masa calkowita z jednym zębem t554,5 kg 1546 kg
Masa dodatkowo , każdy ząb §4,5 kg
Sila zaglębiania 64 kN 71,04 kN
Sila wyrywająca 268,7 kN 390,9 kN



Pompa Zębata, podwójna, napędzana przez Zmiennik rnomentu,
Wydalek pompy giównej .,,,.,. ,]64 

|/min
Wydatek pompy sterującej ,,..,.,,, 40 |/min
Ciśnieniezaworubezpieczeństwa,,,,.,,,.,,., ...,...,.,17,2MPa

Cylindry, średnica x skok tioka:
- podnoszenie lemiesza (STD) .. . .. .. ,

- podnoszenie lemiesza (LI \\ł, LGP) .

- przechylu lemiesza
- p.zechylu/nachy|enia |emiesza ,,,, ,,.,,.

,.,, ,101,6 
X 1233,5 mm

.,,,,,. 1 01 ,6 x 1095 mm

.,,,,,.,, ,139,7x 1Ą7 mm
139,71152,4x147 mm

. Akumu|atory bezobslugowe (2) 12 V 960 ccA
zimny rozruch. A|ternator, 70 A. Chlodziwo niezamarzające (-37'C). Dece|erator - prawy pedal l hamuIec
umieszczony centraInle, sterowanie nozne. Drzwi ostony chlodnicy, żaluzjowe. Ekologiczne spusty o|ejóW i chlodziwa. Fi|tr chlodziwa. Fi|try ukladu napędowego i roboczego. Filtry o|eju siInikowego, pelnoprzeplywowe,
Wymienne. Filtr paliwa Siatkowy. Filtr powietrza - suchy, dwustopn;owy
z separatorem pylu i ze wskaźnikiem
zanieczyszczenia. Fote| operatora, tapicerowany,
Z podlokietnikami, amortyzowany (|So 7096)
i regulowany, wy'posazony w pas
bezpieczeństwa (SAE J386). Gniazdo zasilania zewnętrznego z przewodem. Hamu|ec postojowy z blokadą. Instrukcja obslugi oraz katalog części. Kabina z dwuslupową osioną
ROPS (SAE J1040, J231), wyc,szeniem.
systemem recyrkulacji powletrza, bezpiecznyml,
pzyciemnionymi szybami ; przystosowana do
montazu radia. Wyposazona w światlo i |usterko
WeWnętżne, IUSterka ZeWnętzne, oslonę
pzeciwsloneczną, 4 wycieraczki i spryskiwacze
szyb, 2 pzednie i2 tylne reflektory

K|imatyżator / og zew anie l nadmuch
/ odszranianie
Listwy pomiaru ciśnień ukladu jazdy i ukladu
roboczego
Mechanizm skrętu, dwubiego\Ąy, Sterowanie
joystickiem
Oslony: misy olejowej silnika z hakiem,
chlodnicy, wentylatora, kola lańcuchowego
ze zgarniaczami, skrzyni biegów, przekladni
bocZnej
oslony boczne silnika peńorowane, dach Iity

Pakiet wyciszeniowy (spelnia wymogi norm CE)
Podest Serwisowy, tylny
podgrzewacz powietrza doIotowego, zlmny
rozruch
Podwozie - wersja STD
- rama trakcyjna typu wahliwego, 6 rolek,

rozstaw gąsienic 1930 mm, rolki jezdne
i podtrzymujące nasmarowane na caty okres
eksploatacji

- iańcuchy gąsienicowe uszczelnione
i smarowane (LTS) z ogniwami dzielonymi,
39 szt.

- hydrauliczne napinanie lańcucha
gąsienicowego

- plyty gąsienicowe, 508 mm
Pulpit ze wskaznikami, oświetIony:

- Diagnostyka silnika
* Wyświet|acz biegu i zakresu oraz diagnostyki

ukladu napędu
- Wskazniki; poziomu pa|iwa, temp. chlodzenia

silnika, ciśnienia oleju silnika,

temp, oleju zmiennika momentu, licznik
motogodzin, woltomierz, obrotomierz
Lampki sygnal izacyjne : zanieczys7c7 enia
filtrów: powietrza, oleju w ukladzie
napędowym i oleju hydrauIicznego; niskiego
ciśnienia oleju w ukladzie napędowym,
wysokiej tempe.atury chlodziwa i temperatury
oleju ukladu napędowego, podgrzewania
silnika

- System ostrzegawczy (wizualny i dźwiękowy)
niskiego poziomu chiodziwa i ciśnienia o|eju
w silniku

Reflektory Z oslonami, 2 przednie i 2 tylne
Rura wydechowa, przedluzona i wygięta
Separator wody w ukladzie paIiwowym
Skrzynia biegów przelączalna pod obciązeniem,
w połączeniu z 2-biegowym mechanizmem
skrętu daje 6 biegów do przodu i 6 biegów
do tylu
Sterowanie hydrauliką roboczą, rozdzielacz
3-sekcyjny z 3-cią sekclą zaślepl6ną,
jednodźwi gniowe sterowanie hydrauliczne
Sygnal cofania
Sygnai dzwiękowy
Uklad rozruchu, 24 V
WentyIator
Wyposazenie: 9aśnica, apteczka, smarownica,
zestaw narzędzi (pakiet CE)
Zaczep szwny
Zespól chlodnic: silnika, oleju w skrzyni biegów,
powietrza dolotowego
Zmiennik momentu, jednostopniowy

. AM/FM CD radio

. Lampa przenośna, 24 V z kablem 6 m. Ogrzewanie kabiny i nadmuch / odszranianie. Osiona ROPS (do zamontowania na kabinie lub
z wyposazeniem leśnym). Oslony |eśne, przednie i ty|ne. Oslona przeciwsloneczna (roleta w kabinie). Osprzęt spycharkowy (STD, L1-)

- lemiesz pólwklęsiy o pojemnoścj 5,7 m3
z zespoiem przechylu Iub przechyluinachylania
lemiesza

- lemiesz skośny o pojemności 3,8 m3,
zespól przechylu Iemiesza. Osprzęt spycharkowy (WT)

- 1emiesz uniwersa|ny, 6-cio polozeniOWy,
o pojemności 3,8 m3

- lemiesz pótwklęsiy o pojemności 5,95 m3
z zespolem przechylu lub przechylu/nachylania
lemiesza

. Osprzęt spycharkowy (LGP)
- lemiesz prosty, o pojemności 3,6 m3

z przechylem lemiesza
- lemiesz uniwersalny, 6-cio potozenio\Ąy,

o pojemności 4,0 m3

Osiony:
- misy olejowej si|nika, wzmocniona, z hakiem
- zbiornika pa|iwa, przykręcana
* rolek jezdnych, na pełnej diugości
- skrzyni btegów, wzmocniona
- przekladni bocznych, przeciwskalna
Plyty gąsienicowe - wersja STD
560 mm, 610 mm,660 mm
Podwozie - wersja LT

- rama trakcyjna, 8 rolek,
rozstaw gąsienic 1930 mm

- ogniwa lańcucha, 43 szt,

- ptyty gąsienicowe: 508 mm, 560 mm,
610 mm, 660 mm

Podwozie - wersla WT
- rama trakcyjna, B rolek,

rozstaw gąsienic 2030 mm

- ogniwa tańcucha, 43 szt,

- plyty gąsienicowe: 508 mm, 560 mm, 762 mm
- plyty gąsienicowe: 610 mm, 660 mm

(nje mogą byc Zamontowane z lemieszem
uniwersalnym)

Podwozie - wersla LGP
- rama trakcyjna, 8 ro|ek,rozstaw gąsienic

2160 mm
- ogniwa lańcucha, 43 szt,

- piyty gąsienicowe, 940 mm
- plyty gąsienicowe, 660 mm

(do zastosowania z Iemieszem uniwersalnym)
Przedluzka rury wydechowej z osloną
(do osion |eśnych)
Reflektory 2 przednie dodatkowo montowane
na oslonie Rops
Reflektory, 2 plzednie i 2 ty|ne dla Wersji
z oslonami leśnymi
siatka tyIna do osiony leśnej
Sterowanie hyd,auIiką roboczą:
- 3-sekcyjne, 2-dźwigniowe (do pracy

ze zw akiem i |emieszem z przechylem
Iub przechylem/nachyleniem lub lemieszem

. uniwersalnym)
swiatla odblaskowe
Zabezpieczenie antylvlaman iowe
Zespól osion siatkowych (nalezy zamówić
odpowiednio przystosowaną kabinę)
- osiony siatkowe szyb kabiny

(przód, tyl, boki idzwi)
- oslony siatkowe śWiatel montowanych

na maszynie i na kabinie
Zestaw fiItrów na 1 00O, 1 500 i 2000 h
Zrywak jednozębny
Zrywak wielozębny (3 Zęby)
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