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§pecyfikac3 e
techniczna
* Marka i model .....,..... CUMM|NS 0SX15
Typ , 6-cylindrowy silnik wysokoprężny 4-suwowy,

turbodoladowany z chlodnicą CAC, elektronicznie
sterowany (ECM), z bezpośrednim Mryskiem paliwa (HP

z filtrem cząstek stalych i katalizatorem (DPF)
U klad selektywnej redu kcj i katalitycznej (SC R)
Moc brutto SAE J1995 2B0 kW (38] KM)

** Moc netto SAE J1349 / lS0 9249 ... 246 kW (335 KM)
0broty silnika, nominalne ] 993 obr/min
Maksymalny moment obrotowy przy 1400 obr/min 2953 Nm
Pojemność skokowa ...........,...,.... 15l
Srednica cylindra x skok tloka 137 x 

,169 
mm

Filtr powietrza Cummins Filtration Direct FlowTM suchy,
dwustopniowy, z separatorem pylu, ze wskaźnikiem zanieczyszczenia

* Spelnia normy poziomu emisji spalin EU Stage |V i EPA Tier 4 fina|
silnik Wymaga:

- oIeju napędowego ULSD (bardzo niskiej zawartości siarki)

- ptynu DEF wg |S0 2224
** |\łOc netto przy minimalnej prędkości obrotowei Wentv|atora,

napędzanego siInikiem hydrauIicznym 277 kw (377 KM)

Pa|iwo o niskiej zawańości siarki, 0|ej silnikowy Wg cEs 2008]/AP| cJ-4lsL
AdB|ue (DEF) W0 |S0 22241,

Przelączalna pod obciążeniem, typu "power shift", modularna skrzynia
biegów, sterowana eleKro-mechanicznie. Programowana preselekcja
biegów i automatyczna zmiana biegu na niższy, Jednostopniony,
jednofazowy zmiennik momentu o średnicy wirnika 415 mm, przelożeniu
dynamicznym 2,Ą5,,1, napędza skrzynię biegów przez wal przegubowy,

U_ó.BrżĄ§U

3,0 km/h

Dwubiegowy mechanizm skrętu z przektadnią planetarną umożliwia
wykonanie lagodnych skrętów z zachowaniem pelnej mocy na obu
gąsienicach. Konstrukcja zapewnia doskonale siiy uciągu 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 również
jako hamulec postojowy.

Dwustopniowy reduktor zapewnia pożądaną redukcję prędkości obrotowej
i wymagane przelożenie na kole lańcuchowym. Kolo lańcuchowe sklada
się z B segmentów. Budowa kola lańcuchowego zapewnia równomiernie
rozlożone zużycie tulei gąsienic (każdy ząb przez pól cyklu jesi zwolniony
z nacisku, co redukuje jego ścieranie się).
Dzięki budowie modularnej, demontaz i montaż kola lańcuchowego
i przekladni bocznej mozna przeprowadzić bez demontazu 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 ,,..,..,",.,. ,.,.,,.,,,,,,.,,,,7
llość rolek podtrzymających,zkażdej strony .,..........,,,,,,,.,,.,,.,.,...,,.,,.,,, 2
Kola napinające , zkażdej strony ..,......... ,.................."..., 1

Wszystkie rolki są nasmarowane na caly okres eksploatacji.
Wychylenie ramy w osi kola napinającego ,................. 400 mm

Zastosowanie opatentowanego zespolu uszczelnień w systemie
lańcuchów smarowanych (LTS) praKycznie eliminuje zuźycie powierzchni
sworznia i tulei.
Dzielone ogniwo lańcucha ulatwia obslugę serwisową i skraca czas
demontazu i montaŻu. 
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Powierzchnia styku gąsienic z podlożem 3.66 mż

, .. v{§Oki . 4,0 km/h , .4;8 knłlł' ,
. niski 5,1 km/h , §,1 kmlhl

o

Wysokość zacze1u 613 mnt

Poziom halasu na stanowisku operatora wg lS0 1 1204 Lpa wynosi
79 dB (A).

Maszyna w wyposazeniu standardowym, ze zrywakiem jednozębnym
i lemieszem pólwklęslym ....,.,.., 41250 kg

7.dhtes,
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3,27 n-,+
5,19 m

a 2,14m 
_

i< .2,7om ,

Długość z lemieszem i zaczepem

nórwxlęsrv WKLĘsLY

6,88 m 7,15 m

sxRośruv Do WĘGLA

6,89 m 7,53 m

Dlugośc z lemieszem izrywakiem wieIozębnym 8,38 m 8,65 m B,39 m 9,03 rn,

Dlugość z lemieszem i zrywakiem jednozębnym 8,94 m 9,21 m 8,95 m

Szerokość, lemiesz w położeniu skośnym 4,59 m

Szerokość zczopami 3,21 m 3,21 m 3,21 m 3,ź1 m
Szerokość z ramą "C" 3,52 m

Pojemność lemiesza, SAE J,1265

PoŁlltKLĘSLY WKLĘsŁY

9, m3 1 1,5 m3

sKRośNY Do WĘGLA

5,7 m3 21 m3

Maksymalna szerokość plyt gąsienicowych 711mm 7'l '1 mm 7:1 1 mm 711 mm

Wymiary lemiesza: - szerokośc z ostrzami
- wysokość

4,05 m
1;76 m

4,35 m
,l 

,76 m
4,95 m
1,26 m

5,6'l m
2,10 m

Maksymalna wysokość podnoszenia
- lemiesz w polozeniu poziomym
- lemiesz w polożeniu skośnym

1,27 ń 1,27 m 1,37 rn
1,54 rn

1,27 m

Maksymalne opuszczanie poniżej poziomu gruntu 600 mm 600 mm 660 mm 600 mm

Maksymalny przechyl lemiesza 880 mm 945 mm 435 mm 1220 mm

Kąt skosu lemiesza 25"

Maksymalny kąt nachylenia lemiesza l0"10,10,

Masa osprzętu roboczego 5640 kg 6280 kg 5460 kg 7720 kg

BeIka narzędziowa
szerokość całkowita

WlELozĘBNY

2485 mm

JEDNozĘBilY
§TAI{DARD B0 GIEBOKIEG0 zRYWAl{lA

1450 mm 145o mm

Przekroj (wys. x szer,) 380 X 478 mm 400 x 550 mm 400x550 mm
Prześwit pod belką: - zrywak podniesiony

- zrywak opuszczony
1544 mm
,l71 mm

1565 mm
'l54 mm

1565 mm
154 rnm

Zęby zrywaka
Maksymalna iIość zębów

Rozstaw 1067 mm

Maksymalne zaglebienie 760 rnm 1250 mm 1700 mm

Maksyma|ny przedświt przy podniesionym zrywaku 868 mm 770 mm 760mm
Połozenie zębów (pionowe)

Masa
Całkowita z jednym zębem 5100,kg 5280 kg 5370 kg

Dodatkowo, każdy ząb 31B kg

Sila zaglębiania 13J.2 kN 132,5 kN 162-§ kN

Siła wyrywająca 353.5 kN 377.7 kN 377"7 kN



Pompy zębate napędzane przezzmiennik momentu
Wydatki ponp @ 2146 obr/rnin

1 -sza po.npa
2-ga pompa
Pornpa steruląca

....,,.. 170 |/min

.....102,2llmin

.,,..,, 33.3 MPa

Ciśnienie zaworu bezpieczeństwa:
- podnoszenie |emiesza i zr,,waka.,

przechyl Iemiesza
Ciśnienie zaworu bezpieczeństwa:

- podnoszenia Iemiesza
- przechylu Iemiesza

przechyll/nacny|enia |emiesza,,,,

,,,.,.-,..,.. 17,2MPa
,,.,,,,,,,,,, 1B,4 MPa

..- |ż/ X l4bU mm

.,.,, 20O x ,130 mm
'185/200X130mm

Akumułatory bezobsiugowe (4) 12V 1920 CCA,
zimny rozruch
Alternator, 100 A
Chlodziwo niezamarzające (-37 "C)
cyrindry poonoszenia |emiesza z zaworami
szybkiego opadania
Dach peiny i oslony boczne siłnika peńorowane
Decelerator - prawy pedai i hamu|ec
umieszczony centra,nie, sterowan,e noZne
Drzwi oslony chlodnicy, dwuczęściowe,
żaluzlowe na zawiasach
Ekologiczne spusty oleju silnika i o|eju
hydraulicznego oraz chlodziwa
Filtr chlodziwa
FiItr cząsteczek stalych (PDF)
FlItry oleju siInikowego, petnoprzeplywowe
wymiennymi wkladami
Filtr powietza * Cummins Filtration Direct
FlowTM suchy, dwustopniowy z separatorem pylu
, ze wskaz,llkiem zanieczyszczenia
Fi|tr siatkowy paliwa
Fi|try w ukladzie napędowym i roboczym, typu
,,spin-on"
Fotei operaiora taptcerowany, z podlokietnikami,
amortyzowany (lso 7096) i regulowany,
wyposazony w pas bezpieczeństwa (SAE J386)
Gniazdo zasiIania zewnętrzaego z przewodem
Hamulec posiojowy Z blokadą
lnstr"xcja obslug, oraz kata|og częśc
Kabina z dwuslupową osloną ROPSIFOPS
(SAE J]040, J231), z wyciszeniem, systemem
recyr(ulacji powietrza, bezpiecznymi,
przyciemnianymi szybami, przystosowana do
montażu radia. Wyposazona w światlo i |usterko
WeWnętrzne, lusterka Zewnętrzne, 4 \łycieraczkł

i spryskiwacze szyb, 2 przednie i 2 tylne
ref Iektory, oslonę przeciwsloneczną
K|imalyzacja l o gr zewan i e/nad m u c h/o d szran i an i e
Listwy pomiaru ciśnień w ukladzie jazdy
i ukladzie roboczym
Mechanizm skręlu, dwubiegowy, sterowanie
joystickiem
Oslona uszczelnienia przekiadni boczne
Osfony: misy o|ejowej silnika z hakiem,
skrzyni biegów chlodnicy, wentylatora i koia
iańcuchowego
Pakiet wyclszeniowy (speinia wymogi norm CE)
Podest senłisowy iy|ny
Podwozie
- rama trakcyjna typu wahliwego, 7 ro|ek

jezdnych 2 podtrzymU]ące z kazdej strony,
roZStaW gąSienic 2140 mm
(Wszystkie roIki jezdne' podtrzymujące
nasmarowane na caiy okres ekspIoatac]i)

- lańcuchy gąsienicowe uszczeInione
i smarowane (LTS) z ogniwami dzielonymi,
39 szt,

- hydrauliczne napinanie lańcucha
gąsienicowego

- piyty gąsienicowe, 560 mm
Elektroniczny system monitoringU
z wyświetlaczem LCD

Monitoring jazdy, diagnostyka silnika, ukladu
napędu, licznik godzin pracy

- Wskaźniki: Woitomierz, obciązenie uk}adu
elektrycznego, temperatura oIe]u ukladu
napędU, poziom paliwa, temperatura plynu
chlodzącego, obrotomierz siInłka

- Lampki ostrzegawcze (LED): stanu
silnika, niskiego ciśnienia oleju siInika,

wysokiej temperatury plynu chiodzącego,
zanteczy szczenia f ;ltra powietrza, niskiego
poziomu plynu chlodzącego, \Ąysokiej
temperatury oleju ukladu napędu, stanu
ukladu wydechowego, zan eczy szczeĄia
fi|trów ukiadu napędu i ukladu roboczego,
niskiego ciśnienia oleju sprzęgiei skrzyni
biegów sygnalizacja ośWietlenia maszyny

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

- Lampki ostrzegawcze (LED) system
oczyszczania spalin. Reflektory z oslonaml, 2 przednie (na cy|indrach

podnoszenia) i 2 ty|ne. Rura wydechowa, przedluzona iwygięta. separator wody w ukladzie paliwowym. Skzynia biegów pzelączalna pod obciąeniem,
w polączeniu z 2-biego\Ąym mechanizmem
skrętu daje 6 biegów do pzodu i 6 biegów do tylu. Sterowanie hydrauliką roboczą, rozdzie|acz
3-sekcyjny, sterowanie 1 -dzwigniowe
(podnoszenie l p,zecbyt lemiesza),
przygoiowanie do montazu zrywaka. Sygnal cofania. Sygnal dzwiękowy. Uklad rozruchu, 24 V. Wentylator typu Ssącego, napęd hydrauliczny. Wyposazenie: gaśnica, apieczka, smarownica,
zestaw narzędzi (pakiet CE). Zaczepszlywny. Zespól chlodnic: siinika, oleju w skrzyni
biegów, paliwa, oleju hydraulicznego/napędu
wentylatora, powietrza doIotowego, CAC. Zmiennik momentu, jednostopniowy

AM/FM CD radio
Dach ioslony boczne silnika perforowane
Lampa przenośna,24Y, z kablem 6 m
Ogrzewanie kabiny / nadmuch / odszranianle
Osiony siatkowe szyb kabiny i światel
Oslony leśne, przednie i tylne oraz siatka lylna
Oslony:
- misy olelowej s |n ąa wzmocniona
- skrzyni blegów, wzmocniona

przeciwskaIne przekladni bocznych
- rolek jezdnych
- zbiorników paliwa i o|eiu
Osprzęt spycharkowy
- osprzęl z |emieszem pólwklęslym o po]emności

9,6 m3, zespól przechyiu lub przechylu/
nachylania lemiesza

- osprzęt z lemieszem wklęstym o pojemności
1 1,5 m3, zespói przechylu Iub przechylu/
nachyIania lemiesza

- osprzęt Z lemieszem węglowym o pojemności
2,1 m3, zespól przechylu Iub przechylu/
nachylania Iemiesza

- osprzęt z lemieszem skośnym o pojemności
5,7 m3, bez przechylu

- zespól przechyiu Iemiesza skośnego
Pakiet wyciszeniolty dla dachu peńorowanego
Plyty gąsienicowe o szerokości: 610 mm,
660 mm, 71 1 mm
Rozruch eterowy
Swiatla na oslonie leśnej, 2 przednie
Swiatia na osionie ROPS, 2 przednie
swiatla odbIaskowe

Zabezpiec7enie antywiaman iowe
Zaczep odlewany, ,1860 k9
Zaczep odlewany z dodatkowym
przeciwcięzarem 3864 kg
(zaIecany do pracy z lemieszem węglowym)
Zestaw fi|trów na 1,000, 1500, 2000 i 4000 godzin
Zrywak 1ednozębny z przechyiem hydrauIicznym
zęba
- hydrauIiczne wycią9anie sworzria
- Ząb standardowy

Ząb do glębokiej penetracji podlOZa
Zryłvak wielozębny z przechyiem hydrau licznym
zębów
- ząb zrywaka (3 szt,)

budropoI
AUTORYZOWANY PRZI,DsTAWICIEL

Katowickie Przedsiębior§two Naprawy
Maszyn Budowlanych "BUDROPOL'' Sp. J.

A, Będkowski, R. Liczberski i inni

41-253 Cze|adź, ul. Letnia 3
tel./fax (+48) 32 203 00 09

e-mai1: budropol@budropol, com.pl
m.budropol.com.pl
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