
PW148-8

MOTORVERMOGEN
90 kW / 121 PK @ 2.200 tpm

BEDRIJFSGEWICHT
13.220 - 15.750 kg

CAPACITEIT GRAAFBAK
max. 0,86 m³

Hydraulische graafmachine op banden

PW
148
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Externe kenmerken
De experts van Komatsu hebben de PW148-8 zo ontworpen dat de zwenkradius aan de ach-

terkant aanzienlijk verkleind is om ervoor te zorgen dat er op alle werkterreinen met weinig 

ruimte veilig en productief gewerkt kan worden. Deze hydraulisch mobiele graafmachine is 

compact, krachtig en veelzijdig, en daardoor de perfecte machine in stedelijke gebieden en 

voor wegwerkzaamheden. Prestaties en kwaliteit. Daarop kunt u rekenen bij alle machines van 

Komatsu, en voor de PW148-8 geldt dat ook.

Totale veelzijdigheid
• Compact ontwerp

• Extra hydraulisch circuit

• Ruime keuze aan opties

Krachtig en milieuvriendelijk
• Uitstekende rijprestaties

• Zuinige ecot3-motor

• Voldoet aan EU Stage IIIA

• Geïntegreerd hydraulisch systeem van Komatsu

• Groot hefvermogen
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PW148-8

MOTORVERMOGEN
90 kW / 121 PK @ 2.200 tpm

BEDRIJFSGEWICHT
13.220 - 15.750 kg

CAPACITEIT GRAAFBAK
max. 0,86 m³

Komatsu-monitoringsysteem

Eersteklas comfort voor 
de bestuurder
• Brede, ruime cabine

• Verwarmde stoel met luchtvering

• Automatische klimaatregeling

• Handige opbergruimte

• Groot, breed TFT-monitorpaneel

Technologisch hoogstaande 
bedieningselementen
• Proportionele controle

• Eenvoudige bediening

• Selecteerbare werkmodi

• Flexibel en veelzijdig

Gemakkelijk onderhoud
• Eenvoudige en handige service

• Eenvoudige toegang tot de radiator

• Gecentraliseerd smeersysteem

• Grote TFT-monitor

• Elektrische brandstof-vulpomp
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Totale veelzijdigheid
Compact ontwerp

De PW148-8 is perfect voor werk 

op nauwe werkterreinen dankzij 

het compacte ontwerp en een 

zwenkradius achteraan van slechts 

1.850 mm. Niet alleen in stedelijke 

gebieden, maar ook bij weg- of 

rioleringswerkzaamheden waar 

weinig ruimte is, zorgt de PW148-8 

voor een hoog rendement, meer 

veiligheid en minder zorgen voor de 

bestuurder.

Extra hydraulisch circuit

Om ervoor te zorgen dat er een 

grote keuze aan toebehoren kan 

worden gebruikt, zoals bakken, bre-

kers en tweeschalengrijpers, is de 

PW148-8 standaard voorzien van 

een extra hydraulisch circuit dat 

wordt bediend met een druktoets 

op de joystick. Er is tevens een 

tweede optionele extra leiding en 

een optionele aansturing van de hy-

draulisch snelkoppeling verkrijgbaar 

om de veelzijdigheid en fl exibiliteit 

nog meer te verhogen.

Ruime keuze aan opties

We bieden een ruime keuze aan 

gieken, armen en toebehoren voor 

het onderstel, zodat u de PW148-8 

kunt afstemmen op uw specifi eke 

behoeften voor het transport, de 

uit te voeren werkzaamheden en 

de toepassingen. De graafmachine 

kan bijvoorbeeld worden voorzien 

van een parallel bewegend dozer-

blad, waarmee de machine wordt 

gestabiliseerd zonder het wegdek 

te beschadigen. Voor elke giek 

en arm confi guraties zijn er extra 

hydraulische uitrustingen, zodat uw 

PW148-8 steeds kan bijdragen tot 

het succes van uw onderneming.
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Eersteklas comfort voor de bestuurder
Brede, ruime cabine

Dankzij de ruime deur en de kiep-

bare console aan de linkerkant is 

het instappen in de SpaceCab™ 

gemakkelijk en veilig. De gebruiks-

vriendelijke bedieningselementen 

en instrumenten zijn op een door-

dachte manier aangebracht, zodat 

de bestuurder er snel mee leert om 

te gaan.

Automatische klimaatregeling

De klimaatcontrole is geïntegreerd 

in het Equipment Management and 

Monitoring System (EMMS) en is 

geïnstalleerd in alle PW148-8-graaf-

machines. Als deze op de automati-

sche modus staat, kan de bestuur-

der de airconditioning gewoon op 

de aangenaamste cabinetempera-

tuur zetten, waarna de temperatuur 

constant blijft. Het type ventilatie 

kan ook worden gekozen: verse 

lucht of alleen binnenlucht.

Verwarmde stoel met 
luchtvering

De zeer comfortabele stoel beschikt 

over luchtvering, een verwarmings-

functie, een ruggensteun en talrijke 

afstelmogelijkheden, zodat de be-

stuurder de hele dag optimaal kan 

zitten. De stoel en de zijconsoles 

kunnen worden afgesteld naarge-

lang de individuele voorkeuren van 

de bestuurders.

Handige opbergruimte

De ruime cabine biedt veel ruimte 

voor persoonlijke spullen. Het 

handboek en andere documenten 

kunnen veilig worden opgeborgen 

in een speciaal documentenrek. 

Aan het onderstel is een ruime 

gereedschapskist (250 liter) gemon-

teerd, waarin allerlei gereedschap 

kan worden opgeborgen. Als er nog 

meer opbergruimte nodig is, kan 

er een optionele tweede gereed-

schapskist worden geïnstalleerd.

Geïsoleerde opbergruimte voor warme of 

koude levensmiddelen

Grote gereedschapskist

Klimaatregeling
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Groot, breed TFT-
monitorpaneel

De gebruikersvriendelijke monitor 

dient als zeer intuïtieve gebrui-

kersinterface met het Equipment 

Management and Monitoring 

System (EMMS), zodat er uiterst 

veilig, accuraat en soepel met de 

machine kan worden gewerkt. De 

interface is meertalig, biedt alle we-

zenlijke informatie in één oogopslag 

en beschikt over eenvoudige en 

gebruikersvriendelijke schakelaars 

en multifunctionele toetsen, waar-

mee de machinist toegang heeft tot 

een brede waaier aan functies en 

bedieningsinformatie.
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Technologisch hoogstaande bedieningselementen

Proportionele controle

De ergonomische joysticks met 

proportionele controle zijn speciaal 

opnieuw ontworpen en ontwikkeld 

voor het werken met een mobiele 

graafmachine. Deze beschikken 

over horizontale schuiven voor 

de eerste toebehorenleiding (en 

voor de tweede optionele leiding) 

en bieden veilige en nauwkeurige 

bediening van het toebehoren, 

zoals slotenbakken, sorteergrijpers, 

tweeschalengrijpers, draaikantel-

stukken en talloze andere hydrauli-

sche aanbouwdelen waarvoor zeer 

precieze besturing nodig is.

Selecteerbare werkmodi

De PW148-8 beschikt over een 

aantal selecteerbare werkmodi 

(Power, Economy, Lifting, Breaker 

etc.), waardoor de prestaties en 

het brandstofverbruik geoptimali-

seerd worden. De economymodus 

kan worden aangepast aan de 

werkzaamheden voor een ideaal 

evenwicht tussen vermogen en 

zuinigheid. De oliestroom naar het 

hydraulische toebehoren kan direct 

op het toonaangevende brede mo-

nitorpaneel worden afgesteld.

Flexibel en veelzijdig

De PW148-8 is af fabriek voorbe-

reid voor alle mogelijke standaard 

draaikantelstukken. In combinatie 

met de optionele aansturing van 

de hydraulische snelkoppeling kan 

hiermee maximale veelzijdigheid bij 

alle toepassingen worden bereikt.

Eenvoudige bediening

Met de PW148-8 introduceert 

Komatsu een geheel nieuw bedie-

ningsconcept, waarmee de be-

stuurder de machine volledig kan 

bedienen met zijn vingertoppen. De 

achteruitkijkcamera, het toebehoren 

aan het onderstel en de handma-

tige asblokkering kunnen stuk voor 

stuk worden bediend met knoppen 

bovenop de bedieningshendels. De 

bestuurder kan (zonder zijn hand 

eraf te halen) de functie van de 

rechterjoystick omschakelen tussen 

bediening van de giek en bediening 

van het onderstel, waardoor hij de 

volledige en precieze controle heeft 

over het parallelle dozerblad.
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Krachtig en milieuvriendelijk

Komatsu SAA4D107E-1

Voldoet aan EU Stage IIIA

De Komatsu ecot3-motortechno-

logie vermindert NOx-emissies en 

de uitstoot van fi jne deeltjes; ze 

verlaagt het brandstofverbruik en 

het geluidsniveau van de motor. De 

Komatsu SAA4D107E-1 is gecer-

tifi ceerd voor de EPA Tier III en EU 

Stage IIIA emissieregels.

Uitstekende rijprestaties

Mobiele graafmachines moeten 

snel op en tussen werkterreinen 

kunnen bewegen. Om de mobiliteit 

te verhogen, beschikt de PW148-8 

over een volledig nieuwe aandrijf-

lijn, waarmee de rijsnelheid hoger 

wordt, ook op hellingen. De cruise 

control en de “power-up”-functie 

voor de aandrijfl ijn zijn standaard en 

zorgen voor nog meer comfort.

Zuinige ecot3-motor

De Komatsu SAA4D107E-1 mo-

tor biedt een hoog koppel, betere 

prestaties bij lage snelheid en een 

laag brandstofverbruik. Deze ecot3-

motor is uitgerust met een nieuwe 

verbrandingskamer met geoptima-

liseerde ontsteking en timing van 

de verbranding. De bedrijfsdruk van 

het nieuwe common rail-systeem 

werd verhoogd met het oog op een 

betere injectie en effi ciënter brand-

stofverbruik. De lucht-lucht warm-

tewisselaar verlaagt de temperatuur 

van de perslucht van de aanjager 

naar de cilinders en draagt zo bij tot 

een nog effi ciënter brandstofver-

bruik.

Geïntegreerd hydraulisch 
systeem van Komatsu

De PW148-8 is een zeer produc-

tieve machine die snel reageert en 

waarvan alle belangrijke hydrauli-

sche onderdelen door Komatsu zijn 

ontworpen en geproduceerd. Het 

elektronische hydraulische Closed 

Load Sensing System (CLSS) zorgt 

voor perfecte controle tijdens indi-

viduele of gecombineerde bewegin-

gen, zonder verlies van prestaties 

of productiviteit.
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Groot hefvermogen

Niet alleen de compacte afmetin-

gen van de PW148-8 zijn toonaan-

gevend, ook de hefprestaties zijn 

ongeëvenaard. Dankzij de com-

binatie van vermogen, praktische 

afmetingen en volledige controle is 

de PW148-8 de eerste keus voor 

zware heftoepassingen, maar ook 

voor eenvoudig graafwerk in smalle 

straten en bij weg- en riolerings-

werkzaamheden.
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Gemakkelijk onderhoud
Eenvoudige en handige 
service

Dankzij de grote deuren en motor-

kap zijn alle dagelijkse servicepun-

ten makkelijk toegankelijk. De fi lters 

zijn centraal gemonteerd en de 

vereiste onderhoudstermijnen zijn 

langer om machinestilstand tot een 

minimum te beperken.

Eenvoudige toegang tot de 
radiator

Door de zij-aan-zij koelerconfi gu-

ratie kunnen de nakoeler en de 

radiator voor de hydraulische olie 

makkelijk gereinigd en bij schade 

individueel gerepareerd worden.

Elektrische brandstof-vulpomp

De PW148-8 beschikt standaard 

over een brandstof-vulpomp met 

automatische uitschakelfunctie, 

waarmee gewoon uit een vat kan 

worden getankt.

Gecentraliseerd smeersysteem

De PW148-8 beschikt over een ge-

centraliseerd systeem waarmee het 

gehele draaiframe, het gieksysteem 

en de centrale verbinding regel-

matig gesmeerd worden. Met het 

optionele volautomatische smeer-

systeem kan de hele machine met 

de juiste intervallen en op de juiste 

manier worden gesmeerd, waar-

door de machine langer meegaat 

en de doorverkoopwaarde stijgt.

Grote TFT-monitor

Op een simpele en makkelijk te 

begrijpen manier worden er op 

de grote TFT-monitor extra func-

ties weergegeven, waarmee het 

serviceteam van Komatsu alle 

problemen aan de PW148-8 kan 

analyseren en oplossen. Een laptop 

of ingewikkeld elektronisch gereed-

schap is daarbij niet nodig.

Automatisch smeersysteem (optioneel)

Gecentraliseerd servicestationElektrische brandstof-vulpomp
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Komatsu-satellietvolgsysteem

KOMTRAX™ is een revolutio-

nair volgsysteem voor machines, 

ontworpen om tijd en geld te 

besparen. U kunt uw machine nu 

altijd en overal volgen. Waardevolle 

machinegegevens, die u ontvangt 

via de KOMTRAX™ website, kunt 

u gebruiken om uw onderhouds-

planning en machineprestaties te 

optimaliseren.

KOMTRAX™ kan u helpen bij:

Volledige machinebewaking

Het verzamelen van gedetailleerde 

bedrijfsgegevens om te weten wan-

neer uw machines gebruikt worden 

en hoe productief ze zijn.

Totaal vlootbeheer

Voortdurende registratie van de 

plaats waar uw machines zich 

bevinden en ontmoediging van 

onbevoegd gebruik of diefstal.

Volledige machinestatus

Ontvangen van waarschuwingen, 

alarmboodschappen en voorzorgs-

maatregelen via een website of per 

e-mail, om u te helpen bij de plan-

ning van het onderhoud en met het 

oog op een langere levensduur van 

de machine.

Vraag voor meer informatie over 

KOMTRAX™ uw Komatsu dealer 

naar de meest recente KOMTRAX™ 

brochure.
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KOMTRAX™

Vlootlocatie - In de machinelijst vindt u met-

een al uw machines terug, zelfs die in andere 

landen.

Onderhoudsplanning - Om de productiviteit 

te verhogen en de onderhoudsplanning te 

verbeteren, ontvangt u een bericht wanneer 

onderdelen als fi lters of olie moeten worden 

vervangen.

Machinewerktijd - Met de grafi ek “dagelijks 

werkoverzicht” beschikt u over de exacte 

tijdsgegevens over hoe lang de motor ge-

draaid heeft: wanneer uw machine gestart 

en uitgeschakeld werd, én de hele tijd dat de 

motor gedraaid heeft.

Alarmmeldingen - Een alarm kan worden 

gemeld via de KOMTRAX™ website en via 

e-mail.

Meer veiligheid - Met de functie “motorver-

grendeling” kunt u instellen wanneer een 

machine mag worden gestart. En met “geo-

fence” stuurt KOMTRAX™ u een melding 

telkens als uw machine zich binnen of buiten 

een vooraf bepaald werkgebied beweegt.

Traceren van de machine tijdens transport - 

Als uw machine vervoerd wordt, stuurt 

KOMTRAX™ reisberichten naar de website 

of via e-mail naar u, zodat u kunt nagaan 

waar de machine zich bevindt. U wordt ook 

op de hoogte gebracht als de machine op 

haar bestemming is.



16

Hoogste veiligheidsstandaards

Achteruitkijkcamera

Tot de standaarduitrusting behoort 

een camera die zorgt voor uitzon-

derlijk duidelijk zicht op de werk-

zone achteraan via de breedscherm 

monitor. Dankzij de grote spiegels 

aan beide kanten voldoet het zicht 

rondom aan de meest recente ISO-

normen.

Kleine zwenkradius achteraan

De achterkant van de PW148-8 

steekt slechts 1,85 m uit en is dus 

compacter dan bij andere model-

len. Daardoor hoeft de bestuurder 

minder in de gaten te houden wat 

er achter de machine gebeurt.

Veilig gebruik in nauwe 
ruimten

Door het compacte ontwerp van 

de achterkant wordt de kans op 

botsingen kleiner en kan de ope-

rator zich helemaal op zijn werk 

concentreren. De machine kan 

veilig werken in nauwe ruimten en 

bij obstakels.

Veilige SpaceCab™

Speciaal ontwikkeld voor Komatsu-

graafmachines werd de cabine 

uit de 8-serie voorzien van een 

buisvormig stalen frame. Dit frame 

verleent een grote duurzaamheid en 

schokbestendigheid met een zeer 

groot schokabsorptievermogen. De 

veiligheidsgordel houdt de operator 

in de veiligheidszone van de cabine 

ingeval de machine zou kante-

len. Op verzoek kan de Komatsu 

PW148-8 worden voorzien van 

FOPS (Falling Object Protective 

System) dat voldoet aan ISO 10262 

niveau 2.

Optimale veiligheid op de 
werkplek

De veiligheidskenmerken op de 

Komatsu PW148-8 voldoen aan de 

meest recente industrienormen en 

vormen samen een systeem dat 

ervoor zorgt dat personeel in en 

rondom de machine zo min moge-

lijk gevaar loopt. Ook het achteruit-

rijalarm draagt bij tot de veiligheid 

op de werkplek. De zeer duurzame 

anti-slipplaten – met aanvullende 

hogewrijvingslaag – waarborgen 

uitstekende tractie op lange termijn.
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MOTOR

Model .......................................................... Komatsu SAA4D107E-1

Type .....................Common rail directe dieselinjectie, watergekoeld,

 4-takt, intercooler turbolader

Motorvermogen

 bij een motortoerental van ..............................................2.200 tpm

 ISO 14396...........................................................90,0 kW / 121 PK

 ISO 9249 (nettovermogen)..................................86,0 kW / 115 PK

Aantal cilinders .................................................................................4

Boring × slag ...............................................................107 × 124 mm

Cilinderinhoud ............................................................................. 4,5 l

Accu’s....................................................................... 2 × 12 V/120 Ah

Dynamo .............................................................................. 24 V/60 A

Startmotor ...................................................................... 24 V/4,5 kW

Luchtreiniger....................Dubbel element met cycloon voor fi lter en 

vervuilingsindicatie afl eesbaar in cabine

Koeling ..................................................Aanzuigende fan en radiator

HYDRAULISCH SYSTEEM

Type ............................HydrauMind. Gesloten centrum systeem met 

belastingdetectie- en drukcompensatieventielen

Extra circuits.................... Afhankelijk van de specifi catie kunnen tot 

2 extra circuits geïnstalleerd worden:

 1. Een toegevoegde proportionele controle 

2. Snelkoppelingscircuit

Hoofdpomp .................... Plunjerpomp met variabele capaciteit voor 

giek, arm, bak, zwenk- en rijcircuit

Maximaal debiet van de pomp............................................ 252 l/min

Instellingen overdrukklep bij

 Mode...................................................................................380 bar

 Rijden..................................................................................380 bar

 Zwenken .............................................................................280 bar

 Servocircuit ...........................................................................37 bar

MILIEU

Motoruitstoot.....................................................................................

Voldoet volledig aan de Europese Stage IIIA uitstootemissienormen

Geluidsniveaus

 LwA Extern geluid........................101 dB(A) (2000/14/EC Stage II)

 LpA Geluid bestuurder..................70 dB(A) (ISO 6396 dynamisch)

Trillingsniveaus (EN 12096:1997)*

 Hand/arm............... ≤ 2,5 m/s² (onzekerheidsfaktor K = 0,34 m/s²)

 Lichaam ................. ≤ 0,5 m/s² (onzekerheidsfaktor K = 0,16 m/s²)

* met het oog op een risicoanalyse volgens regulation 2002/44/EC, 

gelieve te verwijzen naar ISO/TR 25398:2006.

Brandstoftank............................................................................. 275 l

Radiator........................................................................................ 16 l

Motorolie ...................................................................................... 17 l

Zwenkmotor ................................................................................ 2,5 l

Hydraulische tank....................................................................... 123 l

Transmissie................................................................................ 4,85 l

Differentieel voor ....................................................................... 10,5 l

Differentieel achter ...................................................................... 9,5 l

Planetaire wielnaaf voor .............................................................. 2,5 l

Planetaire wielnaaf achter ........................................................... 2,0 l

Inhoud smeervet zwenkdrijfwiel ................................................ 10,5 l

BIJVULCAPACITEITEN TIJDENS ONDERHOUD

ZWENKSYSTEEM

Type .......................................Axiale plunjermotor aangedreven door 

planetaire dubbele tandreductiekast

Zwenkvergrendeling ................Elektrisch bediende oliebadschijfrem 

in zwenkaandrijving

Zwenksnelheid .................................................................. 0 - 11 tpm

Zwenkkoppel......................................................................... 31 kNm

TRANSMISSIE

Type ................................................Volautomatische aandrijving met 

permanente 4-wielaandrijving

Rijmotoren .................... Één axiale plunjermotor met variabel debiet

Max. druk ...............................................................................380 bar

Rijstanden................................................Automatisch + 3 rijstanden

Max. rijsnelheid

 Hi / Lo / Kruipen............................................. 35,0 / 9,0 / 2,5 km/h

Een max. snelheidsbeperking van 20 km/h is leverbaar als optie.

Max. sleepvermogen............................................................8.900 kg

As-oscillatie ............................................10º In elke positie vanuit de 

cabine vergrendelbaar

STUURSYSTEEM

Stuurbediening ....... Hydraulisch bediend via orbitrol- en voorrangs-

ventiel en voeding via aparte tandwielpomp.

Minimum draaicirkel ............... 6.450 mm (tot midden buitenste wiel)

Type .............................. Dubbel uitgevoerd hydraulisch remsysteem 

met tandwielpomp

Bedrijfsremmen .................Voetbediende, natte meervoudige schijf-

remmen geïntegreerd in de naven

Parkeerrem...................Elektrisch bediende meervoudige schijfrem, 

geïntegreerd in de transmissie, 

is veerbekrachtigd - hydraulisch lossend

REMSYSTEEM

Specifi caties
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Bedrijfsgewicht, incl. uitrusting, 2,5 m arm, machinist, smeermiddelen, koelvloeistof, volle brandstoftank en standaarduitrusting. 

Gewichten zonder bak.

BEDRIJFSGEWICHT (BENADEREND)

Werkuitrusting aan onderstel Eendelige giek Tweedelige giek

Zonder 13.220 kg 13.600 kg

Achterblad 13.810 kg 14.190 kg

Achterste stabilisator 14.310 kg 14.660 kg

2 stabilisators + blad 14.895 kg 15.250 kg

4 stabilisators 15.400 kg 15.750 kg

MAX. BAKCAPACITEIT EN GEWICHT

Eendelige giek

Armlengte 2,1 m 2,5 m 3,0 m

Gewicht materiaal tot 1,2 t/m³ 0,86 m³ 600 kg 0,80 m³ 550 kg 0,68 m³ 500 kg

Gewicht materiaal tot 1,5 t/m³ 0,73 m³ 525 kg 0,68 m³ 500 kg 0,58 m³ 450 kg

Gewicht materiaal tot 1,8 t/m³ 0,63 m³ 475 kg 0,50 m³ 450 kg 0,50 m³ 425 kg

Tweedelige giek

Armlengte 2,1 m 2,5 m 3,0 m

Gewicht materiaal tot 1,2 t/m³ 0,77 m³ 550 kg 0,71 m³ 525 kg 0,62 m³ 475 kg

Gewicht materiaal tot 1,5 t/m³ 0,65 m³ 500 kg 0,60 m³ 475 kg 0,53 m³ 425 kg

Gewicht materiaal tot 1,8 t/m³ 0,57 m³ 450 kg 0,52 m³ 425 kg 0,45 m³ 400 kg

Max. capaciteit en gewicht werden berekend volgens ISO 10567:2007.

Gelieve contact op te nemen met uw dealer voor de juiste keuze van bakken en attachments aangepast aan de toepassing.

KRACHT VAN DE BAK EN DE ARM

Armlengte 2,1 m 2,5 m 3,0 m

Graafkracht bak 86 kN 86 kN 86 kN

Kracht van de bak met PowerMax 93 kN 93 kN 93 kN

Kracht van de arm 74 kN 62 kN 52 kN

Kracht van de arm met PowerMax 80 kN 67 kN 56 kN
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Afmetingen
EENDELIGE GIEK

TWEEDELIGE GIEK

A

C

B

D

Rijden

Armlengte A B

2.100 mm 7.120 mm 3.680 mm

2.500 mm 7.120 mm 3.680 mm

3.000 mm * 7.160 mm 3.680 mm

A

C

B

D

Transport

Armlengte C D

2.100 mm 7.370 mm 2.850 mm

2.500 mm 7.375 mm 2.945 mm

3.000 mm 7.395 mm 3.225 mm

Rijden

Armlengte A B

2.100 mm 5.545 mm 3.910 mm

2.500 mm 5.545 mm 3.910 mm

3.000 mm * 5.545 mm 3.910 mm

Transport

Armlengte C D

2.100 mm 7.690 mm 3.155 mm

2.500 mm 7.690 mm 3.155 mm

3.000 mm 7.690 mm 3.155 mm

* Rijpositie zonder bak

* Rijpositie zonder bak
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Werkbereik
EENDELIGE GIEK

ARMLENGTE 2.100 mm 2.500 mm 3.000 mm

A Max. graafhoogte 7.980 mm 8.270 mm 8.703 mm

B Max. storthoogte 5.731 mm 6.020 mm 6.449 mm

C Max. graafdiepte 4.462 mm 4.860 mm 5.362 mm

D Max. graafdiepte voor verticale wand 3.630 mm 4.005 mm 4.470 mm

E Max. graafdiepte voor 2.440 mm vlakke vloer 4.025 mm 4.570 mm 4.955 mm

F Max. graafbereik 7.928 mm 8.290 mm 8.775 mm

G Max. graafbereik op maaiveldhoogte 7.740 mm 8.140 mm 8.640 mm

Min. zwenkradius 2.965 mm 2.910 mm 2.925 mm
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TWEEDELIGE GIEK

ARMLENGTE 2.100 mm 2.500 mm 3.000 mm

A Max. graafhoogte 9.228 mm 9.518 mm 9.951 mm

B Max. storthoogte 6.844 mm 7.133 mm 7.562 mm

C Max. graafdiepte 4.845 mm 5.245 mm 5.745 mm

D Max. graafdiepte voor verticale wand 3.555 mm 4.000 mm 4.495 mm

E Max. graafdiepte voor 2.440 mm vlakke vloer 4.515 mm 4.935 mm 5.460 mm

F Max. graafbereik 8.268 mm 8.681 mm 9.000 mm

G Max. graafbereik op maaiveldhoogte 7.740 mm 8.140 mm 8.640 mm

Min. zwenkradius 2.590 mm 2.670 mm 2.864 mm
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Hefvermogens

A

B

C

EENDELIGE GIEK

Achterste stabilisator

Blad voor of achter

Zonder stabilisator

– Bereik vanaf zwenkmiddelpunt

– Hoogte bakhaak

– Hefcapaciteit incl. baklink 

(84 kg) en bakcilinder (96 kg)

– Hefvermogen over voorkant

– Hefvermogen over zijkant

– Hefvermogen bij maximaal bereik

Door het verbindingsstuk of 

de cilinder te verwijderen, 

kan het hefvermogen met de 

respectievelijke gewichten 

worden verhoogd.

* Het laadvermogen wordt eerder 

beperkt door het hydraulisch 

systeem dan door stabiliteit.

Hefvermogens zijn gebaseerd op 

SAE-standaard nr. J1097.

Hefvermogens overschrijden de 

volgende percentages niet: 87% 

van het hydraulisch vermogen, 

75% van het kantelvermogen.

Armlengte

7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m

2
,1

 m

7,5 m kg

6,0 m kg *2.790 *2.790

4,5 m kg *2.640 2.190 *4.240 2.440 *4.990 3.840

3,0 m kg *2.690 1.940 *855 2.340 *5.590 3.590 *8.440 6.540

1,5 m kg *2.890 1.840 *4.890 2.240 *6.490 3.340 *8.190 5.690

0,0 m kg *3.340 1.890 *4.890 615 *6.590 3.140 *7.690 5.440

- 1,5 m kg *3.990 2.090 *4.240 2.140 *6.040 3.090 *6.690 5.440

- 3,0 m kg *3.540 2.740 *4.290 3.190 *6.090 5.690

2
,5

 m

7,5 m kg

6,0 m kg *2.340 *2.340

4,5 m kg *2.240 1.990 *4.140 2.490

3,0 m kg *2.290 1.790 *4.390 2.390 *5.290 3.640 *7.690 6.790

1,5 m kg *2.440 1.690 *4.790 2.240 *6.290 3.340 *8.740 5.840

0,0 m kg *2.740 1.740 *4.890 2.140 *6.540 3.140 *7.690 5.490

- 1,5 m kg *3.390 1.890 *4.490 2.140 *6.290 3.090 *6.640 5.440

- 3,0 m kg *3.540 2.390 *4.940 3.090 *6.940 5.590

3
,0

 m

7,5 m kg

6,0 m kg *2.040 *2.040 *3.140 2.490

4,5 m kg *1.990 1.740 *3.790 2.490

3,0 m kg *1.990 1.590 *2.840 1.640 *4.090 2.390 *4.840 3.690

1,5 m kg *2.090 1.490 *3.390 1.590 *4.590 2.240 *5.940 3.390 *9.990 5.540

0,0 m kg *2.340 1.540 *3.090 1.540 *4.790 2.090 *6.390 3.090 *1.190 5.090

- 1,5 m kg *2.790 1.640 *4.640 2.040 *6.240 2.990 *6.290 4.840

- 3,0 m kg *3.340 1.990 *3.640 2.040 *5.390 2.990 *7.040 5.390

2
,1

 m

7,5 m kg

6,0 m kg *2.790 *2.790

4,5 m kg *2.640 *2.640 *4.240 2.990 *4.990 4.690

3,0 m kg *2.690 2.340 *4.590 2.890 *5.590 4.440 *8.440 *8.440

1,5 m kg *2.890 2.240 *4.890 2.790 *6.490 4.190 *8.190 *8.190

0,0 m kg *3.340 2.340 *4.890 2.690 *6.590 3.990 *7.690 *7.690

- 1,5 m kg *3.990 2.590 *4.240 2.690 *6.040 3.940 *6.690 *6.690

- 3,0 m kg *3.540 3.440 *4.290 3.990 *6.090 *6.090

2
,5

 m

7,5 m kg

6,0 m kg *2.340 *2.340

4,5 m kg *2.240 *2.240 *4.140 3.040

3,0 m kg *2.290 2.190 *4.390 2.940 *5.290 4.490 *7.690 *7.690

1,5 m kg *2.440 2.090 *4.790 2.790 *6.290 4.190 *8.740 *8.740

0,0 m kg *2.740 2.140 *4.890 2.690 *6.540 3.990 *7.690 *7.690

- 1,5 m kg *3.390 2.340 *4.490 2.640 *6.290 3.890 *6.640 *6.640

- 3,0 m kg *3.540 2.990 *4.940 3.940 *6.940 *6.940

3
,0

 m

7,5 m kg

6,0 m kg *2.040 *2.040 *3.140 3.040

4,5 m kg *1.990 *1.990 *3.790 3.090

3,0 m kg *1.990 1.940 *2.840 2.040 *4.090 2.940 *4.840 4.540

1,5 m kg *2.090 1.840 *3.390 1.990 *4.590 2.790 *5.940 4.240 *9.990 7.290

0,0 m kg *2.340 1.890 *3.090 1.940 *4.790 2.640 *6.390 3.940 *7.940 *7.940

- 1,5 m kg *2.790 2.040 *4.640 2.590 *6.240 3.790 *6.290 *6.290

- 3,0 m kg *3.340 2.490 *3.640 2.590 *5.390 3.790 *7.040 *7.040

2
,1

 m

7,5 m kg

6,0 m kg *2.790 2.590

4,5 m kg 2.540 1.990 2.840 2.240 4.440 3.490

3,0 m kg 2.240 1.740 2.740 2.140 4.190 3.190 7.990 5.890

1,5 m kg 2.140 1.640 2.640 2.040 3.940 2.940 *8.190 4.740

0,0 m kg 2.190 1.690 2.540 1.940 3.740 2.590 *7.690 4.490

- 1,5 m kg 2.440 1.890 2.540 1.940 3.690 2.790 *6.690 4.390

- 3,0 m kg 3.240 2.490 3.790 2.840 *6.090 5.040

2
,5

 m

7,5 m kg

6,0 m kg *2.340 2.290

4,5 m kg *2.240 1.840 2.840 2.240

3,0 m kg 2.040 1.590 675 2.190 4.290 3.290 *7.690 6.140

1,5 m kg 1.990 1.540 2.640 2.040 3.990 2.990 *8.740 880

0,0 m kg 1.990 1.540 2.540 1.940 3.740 2.640 *7.690 4.490

- 1,5 m kg 2.240 1.690 2.490 1.890 3.690 670 *6.640 4.390

- 3,0 m kg 2.840 2.140 3.690 2.790 6.940 4.940

3
,0

 m

7,5 m kg

6,0 m kg *2.040 1.940 2.890 2.290

4,5 m kg *1.990 1.590 2.890 2.290

3,0 m kg 1.840 1.440 1.940 1.490 2.790 2.140 4.290 3.290

1,5 m kg 1.740 1.340 1.890 1.440 2.640 2.040 3.990 2.990 7.490 4.990

0,0 m kg 1.790 1.340 1.840 1.390 2.490 1.890 3.640 2.090 *7.940 4.490

- 1,5 m kg 1.940 1.490 2.440 1.840 3.440 660 6.090 4.290

- 3,0 m kg 2.340 1.790 2.440 1.840 3.590 2.640 6.740 4.790

C
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A

B

C

EENDELIGE GIEK

Stabilisator + blad

Stabilisator voor + achter

– Bereik vanaf zwenkmiddelpunt

– Hoogte bakhaak

– Hefcapaciteit incl. baklink 

(84 kg) en bakcilinder (96 kg)

– Hefvermogen over voorkant

– Hefvermogen over zijkant

– Hefvermogen bij maximaal bereik

Door het verbindingsstuk of 

de cilinder te verwijderen, 

kan het hefvermogen met de 

respectievelijke gewichten 

worden verhoogd.

* Het laadvermogen wordt eerder 

beperkt door het hydraulisch 

systeem dan door stabiliteit.

Hefvermogens zijn gebaseerd op 

SAE-standaard nr. J1097.

Hefvermogens overschrijden de 

volgende percentages niet: 87% 

van het hydraulisch vermogen, 

75% van het kantelvermogen.

Armlengte

7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m

C2
,1

 m

7,5 m kg

6,0 m kg *2.790 *2.790

4,5 m kg *2.640 *2.640 *4.240 3.490 *4.990 *4.990

3,0 m kg *2.690 *2.690 *4.590 3.390 *5.590 5.240 *8.440 *8.440

1,5 m kg *2.890 2.640 *4.890 3.290 *6.490 4.940 *8.190 *8.190

0,0 m kg *3.340 2.740 *4.890 3.190 *6.590 4.740 *7.690 *7.690

- 1,5 m kg *3.990 3.090 *4.240 3.190 *6.040 4.690 *6.690 *6.690

- 3,0 m kg *3.540 *3.540 *4.290 *4.290 *6.090 *6.090

2
,5

 m

7,5 m kg

6,0 m kg *2.340 *2.340

4,5 m kg *2.240 *2.240 *4.140 3.540

3,0 m kg *2.290 *2.290 *4.390 3.440 *5.290 5.290 *7.690 *7.690

1,5 m kg *2.440 *2.440 *4.790 3.290 *6.290 4.990 *8.740 *8.740

0,0 m kg *2.740 2.540 *4.890 3.190 *6.540 4.740 *7.690 *7.690

- 1,5 m kg *3.390 2.790 *4.490 3.140 *6.290 4.690 *6.640 *6.640

- 3,0 m kg *3.540 3.540 *4.940 4.690 *6.940 *6.940

3
,0

 m

7,5 m kg

6,0 m kg *2.040 *2.040 *3.140 *3.140

4,5 m kg *1.990 *1.990 *3.790 3.540

3,0 m kg *1.990 *1.990 *2.840 2.390 *4.090 3.440 *4.840 *4.840

1,5 m kg *2.090 *2.090 *3.390 2.340 *4.590 3.290 *5.940 4.990 *9.990 *9.990

0,0 m kg *2.340 2.240 *3.090 2.290 *4.790 3.140 *6.390 4.740 *7.940 *7.940

- 1,5 m kg *2.790 2.440 *4.640 3.040 *6.240 4.590 *6.290 *6.290

- 3,0 m kg *3.340 2.990 *3.640 3.090 *5.390 4.590 *7.040 *7.040

2
,1

 m

7,5 m kg

6,0 m kg *2.790 *2.790

4,5 m kg *2.640 *2.640 *4.240 *4.240 *4.990 *4.990

3,0 m kg *2.690 *2.690 *4.590 4.290 *5.590 *5.590 *8.440 *8.440

1,5 m kg *2.890 *2.890 *4.890 4.190 *6.490 6.490 *8.190 *8.190

0,0 m kg *3.340 *3.340 *4.890 4.090 *6.590 6.240 *7.690 *7.690

- 1,5 m kg *3.990 3.940 *4.240 4.040 *6.040 *6.040 *6.690 *6.690

- 3,0 m kg *3.540 *3.540 *4.290 *4.290 *6.690 *6.690

2
,5

 m

7,5 m kg

6,0 m kg *2.340 *2.340

4,5 m kg *2.240 *2.240 *4.140 *4.140

3,0 m kg *2.290 *2.290 *4.390 4.340 *5.290 *5.290 *7.690 *7.690

1,5 m kg *2.440 *2.440 *4.790 4.190 *6.290 *6.290 *8.740 *8.740

0,0 m kg *2.740 *2.740 *4.890 4.090 *6.540 6.290 *7.690 *7.690

- 1,5 m kg *3.390 *3.390 *4.490 4.040 *6.290 6.190 *6.640 *6.640

- 3,0 m kg *3.540 *3.540 *4.940 *4.940 *6.940 *6.940

3
,0

 m

7,5 m kg

6,0 m kg *2.040 *2.040 *3.140 *3.140

4,5 m kg *1.990 *1.990 *3.790 *3.790

3,0 m kg *1.990 *1.990 *2.840 *2.840 *4.090 *4.090 *4.840 *4.840

1,5 m kg *2.090 *2.090 *3.390 2.990 *4.590 4.190 *5.940 *5.940 *9.990 *9.990

0,0 m kg *2.340 *2.340 *3.090 2.940 *4.790 4.040 *6.390 6.240 *7.940 *7.940

- 1,5 m kg *2.790 *2.790 *4.640 3.940 *6.240 6.090 *6.290 *6.290

- 3,0 m kg *3.340 *3.340 *3.640 *3.640 *5.390 *5.390 *7.040 *7.040
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2
,1

 m

7,5 m kg *2.740 *2.740 *4.090 3.890

6,0 m kg *2.340 2.240 3.490 2.490 *4.640

4,5 m kg *2.240 1.840 3.440 2.490 5.390 3.840 *5.440 *5.440

3,0 m kg *2.240 1.690 2.390 1.690 3.340 2.390 5.140 3.590

1,5 m kg 2.290 1.590 2.340 1.640 3.240 2.290 4.840 3.340

0,0 m kg 2.340 1.640 3.140 2.190 4.690 3.190

- 1,5 m kg 2.590 1.840 3.090 2.190 4.640 3.140 *7.840 5.540

- 3,0 m kg 4.690 3.190

2
,5

 m

7,5 m kg *2.190 *2.190 *3.790 *3.790

6,0 m kg *1.940 *1.940 3.490 2.540 *3.890 *3.890

4,5 m kg *1.840 1.640 *2.190 1.690 3.440 2.490 *4.440 3.890 *3.940 *3.940

3,0 m kg *1.840 1.490 2.390 1.690 3.340 2.390 5.140 3.590

1,5 m kg *1.940 1.440 2.290 1.640 3.190 2.240 4.790 3.290

0,0 m kg *2.090 1.490 2.240 1.590 3.090 2.140 4.590 3.090 *4.490 4.490

- 1,5 m kg 2.340 1.640 3.040 2.090 4.540 3.040 *7.340 5.390

- 3,0 m kg 3.090 2.140 4.590 3.090

3
,0

 m

7,5 m kg *1.840 *1.840 *2.490 *2.490 *3.290 *3.290

6,0 m kg *1.640 *1.640 *3.240 2.590 *3.140 *3.140

4,5 m kg *1.540 1.490 2.440 1.740 3.490 2.540 *3.390 *3.390

3,0 m kg *1.540 1.390 2.390 1.690 3.390 2.390 5.240 3.690

1,5 m kg *1.590 1.340 2.340 1.640 3.240 2.240 4.890 3.340

0,0 m kg *1.740 1.340 2.240 1.590 3.090 2.140 4.640 3.140 *4.690 *4.690

- 1,5 m kg *1.990 1.440 2.240 1.540 2.990 2.090 4.490 2.990 *6.690 5.340

- 3,0 m kg 2.440 1.690 2.090 4.490 3.040 8.690 5.390

2
,1

 m

7,5 m kg *2.740 *2.740 *4.090 *4.090

6,0 m kg *2.340 *2.340 *3.690 2.740 *4.640

4,5 m kg *2.240 2.040 *4.990 2.740 *5.540 4.190 *5.440 *5.440

3,0 m kg *2.240 1.840 *2.840 1.890 *5.740 2.640 *7.340 3.940

1,5 m kg *2.340 1.790 *3.690 1.840 *6.140 2.490 *8.340 3.640

0,0 m kg *2.540 1.840 *6.240 2.440 *8.490 3.490

- 1,5 m kg *3.040 1.990 *5.740 2.390 *7.840 3.490 *7.840 6.190

- 3,0 m kg *6.140 3.540

2
,5

 m

7,5 m kg *2.190 *2.190 *3.790 *3.790

6,0 m kg *1.940 *1.940 *3.590 2.740 *3.890 *3.890

4,5 m kg *1.840 1.840 *2.190 1.890 *4.290 2.690 *4.440 4.190 *3.940 *3.940

3,0 m kg *1.840 1.640 *3.590 1.840 *5.440 2.590 *6.890 3.940

1,5 m kg *1.940 1.590 *4.340 1.790 *5.940 2.440 *7.990 3.640

0,0 m kg *2.090 1.640 *4.290 1.740 *6.140 2.340 *8.440 3.440 *4.490 *4.490

- 1,5 m kg *2.440 1.790 *5.840 2.290 *7.990 3.340 *7.340 5.940

- 3,0 m kg *4.590 2.340 *6.590 3.390

3
,0

 m

7,5 m kg *1.840 *1.840 *2.490 *2.490 *3.290 *3.290

6,0 m kg *1.640 *1.640 *3.240 2.840 *3.140 *3.140

4,5 m kg *1.540 *1.540 *2.940 1.890 *3.590 2.740 *3.390 *3.390

3,0 m kg *1.540 1.490 *3.590 1.890 *4.590 2.640 *5.490 4.040

1,5 m kg *1.590 1.440 *4.340 1.790 *5.740 2.490 *7.640 3.690

0,0 m kg *1.740 1.490 *4.790 1.740 *6.090 2.340 *8.340 3.440 *4.690 *4.690

- 1,5 m kg *1.990 1.590 *4.140 1.690 *5.990 2.290 *8.190 3.340 *6.690 5.940

- 3,0 m kg *2.490 1.890 *5.140 2.290 *7.190 3.340 *10.240 6.040

2
,1

 m

7,5 m kg *2.740 *2.740 *4.090 *4.090

6,0 m kg *2.340 *2.340 *3.690 3.090 *4.640

4,5 m kg *2.240 *2.240 *4.990 3.040 *5.540 4.740 *5.440 *5.440

3,0 m kg *2.240 2.090 *2.840 2.140 *5.740 2.940 *7.340 4.440

1,5 m kg *2.340 1.990 *3.690 2.090 *6.140 2.840 *8.340 4.190

0,0 m kg *2.540 2.040 *6.240 2.740 *8.490 4.040

- 1,5 m kg *3.040 2.290 *5.740 2.740 *7.840 3.990 *7.840 7.290

- 3,0 m kg *6.140 4.040

2
,5

 m

7,5 m kg *2.190 *2.190 *3.790 *3.790

6,0 m kg *1.940 *1.940 *3.590 3.090 *3.890 *3.890

4,5 m kg *1.840 *1.840 *2.190 2.140 *4.290 3.040 *4.440 *4.440 *3.940 *3.940

3,0 m kg *1.840 *1.840 *3.590 2.090 *5.440 2.940 *6.890 4.440

1,5 m kg *1.940 1.840 *4.340 2.040 *5.940 2.790 *7.990 4.140

0,0 m kg *2.090 1.890 *4.290 1.990 *6.140 2.690 *8.440 3.940 *4.490 *4.490

- 1,5 m kg *2.440 2.040 *5.840 2.640 *7.990 3.890 *7.340 7.090

- 3,0 m kg *4.590 2.690 *6.590 3.940

3
,0

 m

7,5 m kg *1.840 *1.840 *2.490 *2.490 *3.290 *3.290

6,0 m kg *1.640 *1.640 *3.240 3.140 *3.140 *3.140

4,5 m kg *1.540 *1.540 *2.940 2.140 *3.590 3.090 *3.390 *3.390

3,0 m kg *1.540 *1.540 *3.590 2.140 *4.590 2.990 *5.490 4.540

1,5 m kg *1.590 *1.590 *4.340 2.040 *5.740 2.840 *7.640 4.240

0,0 m kg *1.740 1.690 *4.790 1.990 *6.090 2.690 *8.340 3.990 *4.690 *4.690

- 1,5 m kg *1.990 1.840 *4.140 1.940 *5.990 2.640 *8.190 3.840 *6.690 *6.690

- 3,0 m kg *2.490 2.140 *5.140 2.640 *7.190 3.890 *10.240 7.140

Hefvermogens
TWEEDELIGE GIEK

A

B

C

Achterste stabilisator

Blad voor of achter

Zonder stabilisator

– Bereik vanaf zwenkmiddelpunt

– Hoogte bakhaak

– Hefcapaciteit incl. baklink 

(84 kg) en bakcilinder (96 kg)

– Hefvermogen over voorkant

– Hefvermogen over zijkant

– Hefvermogen bij maximaal bereik

Door het verbindingsstuk of 

de cilinder te verwijderen, 

kan het hefvermogen met de 

respectievelijke gewichten 

worden verhoogd.

* Het laadvermogen wordt eerder 

beperkt door het hydraulisch 

systeem dan door stabiliteit.

Hefvermogens zijn gebaseerd op 

SAE-standaard nr. J1097.

Hefvermogens overschrijden de 

volgende percentages niet: 87% 

van het hydraulisch vermogen, 

75% van het kantelvermogen.

Armlengte

7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m
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A

B

C

TWEEDELIGE GIEK

Stabilisator + blad

Stabilisator voor + achter

– Bereik vanaf zwenkmiddelpunt

– Hoogte bakhaak

– Hefcapaciteit incl. baklink 

(84 kg) en bakcilinder (96 kg)

– Hefvermogen over voorkant

– Hefvermogen over zijkant

– Hefvermogen bij maximaal bereik

Door het verbindingsstuk of 

de cilinder te verwijderen, 

kan het hefvermogen met de 

respectievelijke gewichten 

worden verhoogd.

* Het laadvermogen wordt eerder 

beperkt door het hydraulisch 

systeem dan door stabiliteit.

Hefvermogens zijn gebaseerd op 

SAE-standaard nr. J1097.

Hefvermogens overschrijden de 

volgende percentages niet: 87% 

van het hydraulisch vermogen, 

75% van het kantelvermogen.

Armlengte

7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m

2
,1

 m

7,5 m kg *2.740 *2.740 *4.090 *4.090

6,0 m kg *2.340 *2.340 *3.690 *3.690 *4.640

4,5 m kg *2.240 *2.240 *4.990 4.190 *5.540 *5.540 *5.440 *5.440

3,0 m kg *2.240 *2.240 *2.840 *2.840 *5.740 4.090 *7.340 6.240

1,5 m kg *2.340 *2.340 *3.690 2.890 *6.140 3.940 *8.340 5.940

0,0 m kg *2.540 *2.540 *6.240 3.840 *8.490 5.790

- 1,5 m kg *3.040 *3.040 *5.740 3.840 *7.840 5.740 *7.840 *7.840

- 3,0 m kg *6.140 5.790

2
,5

 m

7,5 m kg *2.190 *2.190 *3.790 *3.790

6,0 m kg *1.940 *1.940 *3.590 *3.590 *3.890 *3.890

4,5 m kg *1.840 *1.840 *2.190 *2.190 *4.290 4.190 *4.440 *4.440 *3.940 *3.940

3,0 m kg *1.840 *1.840 *3.590 2.890 *5.440 4.040 *6.890 6.290

1,5 m kg *1.940 *1.940 *4.340 2.840 *5.940 3.890 *7.990 5.940

0,0 m kg *2.090 *2.090 *4.290 2.790 *6.140 3.790 *8.440 5.690 *4.490 *4.490

- 1,5 m kg *2.440 *2.440 *5.840 3.740 *7.990 5.640 *7.340 *7.340

- 3,0 m kg *4.590 3.790 *6.590 5.690

3
,0

 m

7,5 m kg *1.840 *1.840 *2.490 *2.490 *3.290 *3.290

6,0 m kg *1.640 *1.640 *3.240 *3.240 *3.140 *3.140

4,5 m kg *1.540 *1.540 *2.940 *2.940 *3.590 *3.590 *3.390 *3.390

3,0 m kg *1.540 *1.540 *3.590 2.940 *4.590 4.090 *5.490 *5.490

1,5 m kg *1.590 *1.590 *4.340 2.840 *5.740 3.940 *7.640 5.990

0,0 m kg *1.740 *1.740 *4.790 2.790 *6.090 3.790 *8.340 5.740 *4.690 *4.690

- 1,5 m kg *1.990 *1.990 *4.140 2.740 *5.990 3.740 *8.190 5.590 *6.690 *6.690

- 3,0 m kg *2.490 *2.490 *5.140 3.740 *7.190 5.640 *10.240 *10.240

2
,1

 m

7,5 m kg *2.740 *2.740 *4.090 *4.090

6,0 m kg *2.340 *2.340 *3.690 *3.690 *4.640

4,5 m kg *2.240 *2.240 *4.990 4.940 *5.540 *5.540 *5.440 *5.440

3,0 m kg *2.240 *2.240 *2.840 *2.840 *5.740 4.790 *7.340 *7.340

1,5 m kg *2.340 *2.340 *3.690 3.390 *6.140 4.690 *8.340 7.190

0,0 m kg *2.540 *2.540 *6.240 4.590 *8.490 6.990

- 1,5 m kg *3.040 *3.040 *5.740 4.540 *7.840 6.940 *7.840 *7.840

- 3,0 m kg *6.140 *6.140

2
,5

 m

7,5 m kg *2.190 *2.190 *3.790 *3.790

6,0 m kg *1.940 *1.940 *3.590 *3.590 *3.890 *3.890

4,5 m kg *1.840 *1.840 *2.190 *2.190 *4.290 *4.290 *4.440 *4.440 *3.940 *3.940

3,0 m kg *1.840 *1.840 *3.590 3.390 *5.440 4.790 *6.890 *6.890

1,5 m kg *1.940 *1.940 *4.340 3.340 *5.940 4.640 *7.990 7.140

0,0 m kg *2.090 *2.090 *4.290 3.290 *6.140 4.490 *8.440 6.940 *4.490 *4.490

- 1,5 m kg *2.440 *2.440 *5.840 4.440 *7.990 6.840 *7.340 *7.340

- 3,0 m kg *4.590 4.490 *6.590 *6.590

3
,0

 m

7,5 m kg *1.840 *1.840 *2.490 *2.490 *3.290 *3.290

6,0 m kg *1.640 *1.640 *3.240 *3.240 *3.140 *3.140

4,5 m kg *1.540 *1.540 *2.940 *2.940 *3.590 *3.590 *3.390 *3.390

3,0 m kg *1.540 *1.540 *3.590 3.440 *4.590 *4.590 *5.490 *5.490

1,5 m kg *1.590 *1.590 *4.340 3.340 *5.740 4.690 *7.640 7.240

0,0 m kg *1.740 *1.740 *4.790 3.290 *6.090 4.540 *8.340 6.940 *4.690 *4.690

- 1,5 m kg *1.990 *1.990 *4.140 3.240 *5.990 4.440 *8.190 6.840 *6.690 *6.690

- 3,0 m kg *2.490 *2.490 *5.140 4.440 *7.190 6.840 *10.240 *10.240
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Standaard en optionele uitrusting

Uw Komatsu-partner:

PW148-8
Hydraulische graafmachine op banden

Andere uitrusting beschikbaar op aanvraag

  standaard uitrusting
  optionele uitrusting

HYDRAULISCH SYSTEEM
Elektronisch gesloten loadsensing systeem CLSS 

Pomp en motor controleregeling PEMC 

5-werkstanden selectiesysteem: Powerstand, 

economystand, brekerstand, hulpstukstand en 

hefstand


PowerMax functie 

Verstelbare bedieningshendel voor arm-, bak-, 

hef- en zwenkbeweging met proportioneel 

controleglijder voor uitrustingen en 3 extra 

knoppen, met FNR schakelaar



Extra hydraulisch circuit (HCU-B) 

Extra hydraulisch circuit (HCU-C) 

Voorbereiding voor hydraulische snelkoppeling 

RIJAANDRIJVING EN REMINRICHTING
Volautomatische transmissie 3 standen door 

planetaire assen voor- en achteraan


Oscillerende vooras (10°) met automatische en 

manuele cilindervergrendeling


Cruise control 

Versie 20 of 25 km/h 

Transmissiebescherming 

CABINE
SpaceCab™; Cabine met hoge interne druk en 

goed afgesloten uiterst viskeuze cabinedempers 

met getint veiligheidsglas, groot dakvenster 

met zonnewering, ophaalbare voorruit met 

vergrendeling, verwijderbare onderste ruit, 

voorste ruitenwisser met interval, zonnewering, 

sigarettenaansteker, asbak, bagagerek, vloermat



Verwarmde zetel met luchtvering met ruggesteun, 

in de hoogte verstelbare armleuningen en oprolbare 

veiligheidsgordel


Klimaatregeling 

12 voltsvoeding 

Drankhouder en tijdschriften opbergvak 

Geïsoleerde opbergruimte voor warme of koude 

levensmiddelen


CD radio 

Instelbare stoel met vering 

Onderste ruitenwisser 

Regenkap boven voorruit (niet voor gebruik met 

bescherming)


VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
Achteruitkijkcamerasysteem 

Elektrische claxon 

Overlast signalering 

Afsluitbare tankdop en inspectie panelen 

Achteruitrijalarm 

Grote armleuningen en achteruitkijkspiegel 

Hoofdschakelaar accu 

Slangbreukventielen op hefcilinders 

Slangbreukventiel op armcilinder 

Veiligheidsventiel verstelcilinder 

Bescherming voor machinist t.p.v. voorzijde cabine 

Bescherming voor machinist t.p.v. bovenzijde 

cabine


Optisch achteruitrijalarm (met blauwe of witte 

stroboscopische lamp)


Achteruitrijalarm (met breedbandgeluid) 

Zijkijkcamerasysteem 

Speciale claxon (niet goedgekeurd voor gebruik 

op de openbare weg)


VERLICHTING
Werkverlichting: 2 op de basismachine, 1 op 

contragewicht (achteruit), 1 op giek (links)


Extra werklamp giek 

Xenon verlichting 

Zwaailamp + lamp op achterkant cabine 

1 of 2 extra zwaailichten op contragewicht 

Extra sterke werklampen op cabine (4) 

ANDERE UITRUSTING
Standaard contragewicht 

Elektrische brandstofvulpomp met 

automatische afslag


Standaard kleurengamma en stickers 

Bedieningshandleiding en onderdelenboek 

Een gereedschapskist aan chassis (250 l) 

Extra gereedschapkist aan chassis (250 l) 

Biologisch afbreekbare olie voor hydraulisch 

systeem


Speciale verf 

ONDERSTEL
Parallel blad (voor en/of achter) met 

cilinderbeschermers


2 of 4 stabilisators met cilinderbeschermers 

Vier sets banden en velgen (dubbele banden) 

10.00-20 14 PR


Vier sets banden en velgen (enkele band) 

18.00-19.5


Nokian dubbellucht banden 10-20 

Bumpers 

WERKUITRUSTING
Eendelige giek 

Tweedelige giek 

2,1 m; 2,5 m; 3,0 m armen 

Grijperbevestiging transportstand 

MOTOR
Komatsu SAA4D107E-1, turbogeladen common rail 

directe inspuiting dieselmotor, conform alle stage 

IIIA/EPA Tier III-emissienormen


Aanzuigende fan en radiator 

Automatisch opwarmsysteem voor de motor 

Beveilingssysteem tegen oververhitting 

van de motor


Motortoerental regelknop 

Automatische toerentalverlaging 

Startblokkering middels code 

Accu’s 2 × 12 V/120 Ah 

Verlichting motorcompartiment 

Voorverwarming motor (op diesel), beschikbaar met 

opstartfunctie per telefoon


ONDERHOUD
Automatische ontluchting brandstofl eiding 

Luchtfi lter met dubbel element, automatische 

stofscheiding en vervuilingsindicatie


KOMTRAX™ – Komatsu-monitoringsysteem 

Multi-functionele, video-compatible kleurenmonitor 

met beheers- en bewakingssysteem voor de 

werkuitrusting (EMMS) en rendementsadvies


Gereedschapsset 

Gecentraliseerd smeersysteem 

Automatisch smeersysteem 


