OFERTĂ DE EXCAVATOR PE ȘENILE S 1205
An: 2007 Ore funcționare: aprox.100
Vă ofertăm din stoc excavator S1205, utilaj utilizat doar ca mașină demo la
prezentări și expoziții, împreună cu condițiile de plată și livrare.
Motor:
Perkins 1106C - E60TA , TURBO-diesel,
Putere (CP/Kw):
Număr cilindri:
Capacitate cilindrică (cm³):

167,5/125,0;
6 in linie;
5985.

Transmisie:
Reductor planetar compact cu motor hidraulic cu disc
înclinat, cu supape de frânare integrate și control al
momentului;
Rulment de rotire cu un singur rând de bile și dantură
interioară;
2,4 / 4,6 km/h;
Viteza de deplasare :

Sistem hidraulic:
Pompă hidraulică: LSC sistem de control (Linde Synchron Control).
Pompă cu disc înclinat și debit variabil, regulator de putere.
Debit maxim 360l/min
Presiune maximă ..... 325 bar
Reglajul pompei; regulator de putere hidraulic LS (load sensing),
presiune de compensare, optimizarea automată a debitului de ulei,
debit de compensare, circuitul de rotire cu prioritate și controlul
momentului
Circuitul de comandă; Pompă cu role dințate; debit 34 l/min;

Cabina:
ROPS/FOPS (protejată la răsturnare și la căderea obiectelor)
Încălzită, izolată fonic , lumini de lucru , calculator de bord ,
display LCD.

Alte echipamente ce se află pe mașină:
Cupă săpare capacitate 1,2 mc.

Performante:
Hmax. de ridicare a cupei:
Lațime șenile:
Forța de rupere la cupa de excavator:
Adâncimea maximă de săpare:
Rotirea :

9460 mm;
600 mm;
132 KN;
6800 mm;
360°.

Preț livrare: la cerere.
Disponibilitate: În stoc 2 buc. până la vânzarea utilajelor.
Pentru orice detalii sau informații suplimentare vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.
În speranța unei viitoare colaborări, cu respect:
Mihai Oprisan

Excavator PROMEX S1205

Cupa sapare 1,2mc (1100mm)

Cabina ROPS-POPS display LCD

Tip transmisie senile Brevini- Italia

OFERTA MOTOARE PERKINS
Vă oferim din stoc motoare PERKINS având caracteristicile de mai jos:
An fabricație: 2007 Ore funcționare: 0 (zero ore)




PJ38653U004755P - 1106D-E66TA, Rating/Power Curve: 129.5KW/2200RPM/T2952 –
regim turații variabila, data fabricației: 25 Jul 2007;
PJ38653U004754P - 1106D-E66TA, Rating/Power Curve: 129.5KW/2200RPM/T2952 –
regim turații variabila, data fabricației: 25 Jul 2007;
NJ38639U000583P - 1104D-E44TA, Rating/Power Curve: 107.4KW/2200RPM/T3028 –
regim turații variabila, data fabricației: 20 Mar 2007.

Motoarele din lista de mai sus sunt complet echipate , pe șasiu, gata de montaj.
Pachetul conține: motor termic complet cu turbine, injectoare, demaror 24Vcc, alternator,
ventilator, radiator răcire.
Motoarele sunt în regim de conservare pentru punere în funcțiune trebuie înlocuit uleiul motor și
filtrul ulei.
Preț livrare: la cerere
Disponibilitate : 3 buc. până la epuizare stoc.

