AX PRO NAKLADAČ
Mini nakladač z večnamenskimi dodatki

«

»

AX PRO NAKLADAČ

Prihranite čas in denar z našim vsestranskim mini
nakladačem z večnamenskimi dodatki
Izredno majhen, večnamenski, narejen za hitro in
okretno delo. Nakladač AX PRO je nepogrešljivo orodje
za vse urejevalce okolice, gradbenike, kmetovalce in
podobne delavce.

AX PRO NAKLADAČ

Širok nabor dodatkov
za razna dela
Večnamenski mini bager z ločenim
pogonom levih in desnih koles je idealen
za razna dela kot so nakladanje,
razkladanje, prekucevanje, dvigovanje,
izravnavanje, sortiranje, kopanje in vrtanje,
mešanje betona …
Vse, kar si lahko zamislite.

Prihranite stroške
→ Delajte hitreje z manj delovne sile.
→ Nadvse konkurenčna nakupna cena vam omogoča, da prihranite stroške najema.
→ Brez dodatnih transportnih stroškov zaradi operativne teže manj kot 600 kg in kompaktnih mer.
AX PRO nakladač lahko transportirate z lahkim priklopnikom, v kombiniranem vozilu ali
poltovornjaku.

Nizki obratovalni stroški
→ Uporabljeni so le izbrani in zanesljivi hidravlični sestavni deli.
→ Robustna konstrukcija, ki ustreza industrijskim standardom.

AX PRO NAKLADAČ

Majhen ampak močan
powerful
→ Nad 250 kg dvižne sile.
→ Največja višina dvigovanja 1.40 m.
→ Enostavno upravljanje zaradi natančnih in močnih gibov: majhen
obračalni krog in velika okretnost roke.

Ease of maintenance and low fuel consumption

AX PRO NAKLADAČ

Kompakten in okreten
→ Ozka širina in obračanje na mestu omogočata dostop do omejenih prostorov.
→ Majhna velikost omogočata enostaven transport in skladiščenje.

1200 mm (3’11”)

760 mm (30”)

AX PRO NAKLADAČ

AX PRO nakladač dodatna oprema in priključki

Žlica za prijemanje vej,
hlodov, slame …

Snežni plug ali freza s
hidravličnim nagibom.

Obrezovalnik za dolgo
travo, podrastje, robidnice
…

Sejalna žlica.
Rotacija ločuje
odpadke od
vrhnje plasti
zemlje.

Nastavljivi zobje za palete.

Hidravlična kopalna roka
z raznimi žlicami.

Mešalnik betona, ki
omogoča natančno
izlivanje.

Nakladalna žlica za
dvigovanje,
nakladanje, sortiranje
ipd.

AX PRO NAKLADAČ

Tehnični podatki

1200mm

755mm

Operativna teža

550kg

1,212lbs

Dolžina

1,200mm

47inch

Višina

1,100mm

43inch

Širina
th
Max razkladalna višina

740mm

29inch

1,400mm

55inch

Š. koloteka

150mm

6inch

Razdalja od tal

110mm

4inch

Max dvižna zmogljivost

250kg

551lbs

Max potovalna hitrost

2km/h

1.25mph

Specifikacije motorja

Kohler Command Pro CH395

Bruto moč @ 3,600vrt/min

9.5hp

7.1kW

Prostornina

277cm3

16.9 in.3

Kompresija

8.2 :1

Teža motorja

27.8kg

61.5lbs

Kol. olja

1.1L

1.05 USqt

Gorivo

7.3L

7.4 USqt

Hidr. sistem
Prostornina

Italian dvotaktna črpalka skupina 1 BSP
threaded
3.2 cc + 3.2 cc
0.19in.3 na črpalko

Pretoke @ 1,700vrt/min

4.8 + 4.8 L/min

1.05 USgal/min/ćrp

Naj. obratovalni tlak

130 barov

1,885 psi

Prostornina rezervoarja

16L

4.22 USgal

Na voljo sta tudi motor s 23 KM (17.1 kW) in trojna črpalka, za upravljanje večjih priključkov kot so kosilnice z mulčerji,
rovokopači ipd.
etc…

Kontaktni podatki:

AXPAN ZK – ZDA – AVSTRALIJA-

Vaš lokalni AXPAN prodajalec:

SLOVENIJA - SRBIJA - HRVAŠKA

PORTOFIN d.o.o.
Srednja vas pri Kamniku 19A
1241 KAMNIK
Tel: 08 201 03 78
e-mail: info@portofin.si
splet: www.portofin.si

