Naše znanje in izkušnje so vam na voljo

-

AX36 PRO

Prihranite čas in denar
Zakaj bi delo opravljali ročno? AX 36 PRO je
mikro mini bager, s katerim lahko opravljate
razna dela. Njegova majhnost omogoča
enostaven dostop in transport. Zaradi
dostopne nakupne cene in nizkih stroškov
vzdrževanja bo AX36 PRO vam in vašemu
podjetju prihranil veliko časa in denarja.

AX36 PRO

Širok nabor priključkov za
različna dela!
Z AX36 PRO lahko:

•

Kopljete jarke in velike luknje do globine 1.20 m s
pomočjo izkopnih žlic velikosti 20 in 30 cm.

•

Čistite jarke, sortirate, izravnavate in nakladate s
pomočjo žlice velikosti 60 cm.

•

Rahljate zbito zemljo in izkoreninjate zemljo s
pomočjo razparača.

•
•

Vrtate vrtine in luknje s pomočjo velike izbire vrtalnih pogonov.
Dvigujete in premikate velike kamne, debla in druge velike
predmete s pomočjo grabeža.

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. AX36 PRO 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.

Majhen ampak močan!

→ Vlečna sila žlice 800 kg
→ Maksimalna globina kopanja: 120 cm
→ Izboljšana učinkovitost delovanja z

natančnimi in močnimi gibi

AX36 PRO

Kompakten in okreten
→ Ozka širina in obračanje na mestu omogočata dostop do omejenih prostorov.
→ Majhna velikost omogočata enostaven transport in skladiščenje.
→ Večja razdalja od tal za zahtevne terene.
→ Rotacija 360 stopinj + gibljivost roke 60 stopinj levo in desno.
→ Široka gosenica in podporni elementi za visoko stabilnost.

2400mm (7’9”)

760mm (2’5”)

AX36 PRO

Dodatna oprema
AX36 PRO je na voljo tudi v izvedbi z motorjem s 14 konjskimi močmi in nadgrajenim hidravličnim sistemom (priporočljivo ob
intenzivnejši uporabi). Vsi stroji so opremljeni s termostatičnim sistemom za hlajenje olja. Električni vžig, luči (utripajoča oranžna in
delovne luči) in oddajanje zvočnega signala pri vzvratni vožnji.

20cm žlica
Izkopna žlica z zobmi

30cm žlica
Žlica z zobmi za
splošno rabo

Razparač
60cm žlica
Žlica za sortiranje ali
izkopavanje jarkov brez
zob. Lahko se namesti,
obrnjeno napreja ali
nazaj.

Za zbito zemljo, ozke
plitke tranše, vlečenje
korenin iz zemlje ipd.

Vrtalni pogon

Klešče

Neposredni pogon,
vrtalna enota z
motorjem z visokim
navorom za vijačne
svedre 100, 150
in 200 mm

Za prijemanje
hlodov, kamnov in
večjih predmetov

AX36 PRO

Tehnični podatki

760 mm

1900 mm

Operativna teža

595 kg

1,312 lbs

Skupna dolžina

2,513 mm

99 inch

Skupna višina

1,950 mm

77 inch

Višina ob zloženih ROPS

1,420 mm

56 inch

Šiirina

760 mm

30 inch

Širina koloteka

180/200 mm

7/8 inch

Utor

1,200mm

47 inch

Razdalja od tal

180 mm

7 inch

Največja globina kopanja

1,200mm

47 inch

Moč kopanja žlice

800 daN

1,800 lbf

Največja dvižna zmogljivost

100 kg

220 lbs

Največja potovalna hitrost

2 km/h

1.25mph

Kot obračanja roke

120°

Specifikacije motorja

Kohler Command Pro CH395 ali CH440 (priporočeno)

Bruto moč @ 3,600 vrt/min

9.5 KM ali 14 KM

7.1 kW ali 10.4 kW

Prostornina

277 ali 429 cm3

16.9 ali 24.7 in.3

Teža motorja

27.8 kg ali 33 kg

61.5 lbs ali 72.8 lbs

Količina olja

1.1 L

1.05 USqt

Rezervoar za gorivo

7.3 L

7.4 USqt

(60° desno + 60° levo)

60°

VARNOST JE NA PRVEM MESTU
 Zložljiva varnostna konstrukcija proti prevrnitvi (ROPS)
 Varnostni pas
 Oranžen utripajoč svetlobni signal
 Zvočni signal ob vzvratni vožnji
 Stikalo za izklop na ključ
 LED delovne luči in hupa

Hidravlični sistem

Italijanska dvosklopna črpalka gr1 nadgrajena na 14KM, možnost hladilnega radiatorja

Prostornina

3.2 cc + 3.2 cc

0.19in.3 na črpalko

Pretok @ 1,700 vrt/min

4.8 + 4.8 L/min

1.05 USgal/min/črpalko

Največji obratovalni tlak

130barv

1,885 psi

Velikost rezervoarja

16 L

4.22 USgal

Kontaktni podatki:

AXPAN ZK – ZDA – AVSTRALIJASLOVENIJA - SRBIJA - HRVAŠKA

Vaš lokalni AXPAN prodajalec:

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

