
 

 

 

 

 

 

BULDOEXCAVATOR 



CONCEPUT PENTRU A 
ÎNDEPLINI DIVERSE 
NEVOI 



 

 

RĂSPUNSUL LA AȘTEPTĂRILE DVS.  
SERIA ALPHA. 

 

O mașină cu consum redus de combustibil care oferă o 

producție maximă de lucru …  

Confort și performanță în cele mai dificile condiții … 

Eficiență mare pentru operator chiar și pe durata celor mai lungi ore de lucru.... 
 
 
 
 

SERIA ALPHA ESTE DOAR PENTRU 
DUMNEAVOASTRĂ! 

 

Pachetele Seria ALPHA care vor răspunde diverselor nevoi pe care le aveți prin 
consumul redus de combustibil și valoare mare la revânzare… 
Cost de investiție eligibil …  

Confort sporit pentru operator… 

Confort sporit și performanță pentru un program de lucru intens și lung… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Specificațiile și echipamentele pot varia în funcție de pachete. 



 
 
 

 

 
 

Motor 
Motorul seriei ALPHA este unul dintre motoarele cele mai economice și durabile din 
clasa sa. Motorul turbodiesel de 4.400 cm³ menține un cuplu mare chiar și la rpm 
scăzute. 

Transmisie complet automată 
6 trepte înainte, 3 în marșarier  

Transmisia complet automată 6 înainte, 3 în marșarier utilizată la seria ALPHA 
permite o utilizare lină.  Convertizorul de cuplu cu raport de blocare opțional oferă un 
consum redus de combustibil care se angajează automat în treapta 5 și treapta 6.  

MSS (Sistem de stabilizare a 
mișcării) 
MSS (Sistemul de stabilizare a mișcării) opțional funcționează ca un amortizor pe 
cilindrii de ridicare ai încărcătorului. Prin amortizarea șocului care apare atunci când 
se folosește o cupă a încărcătorului pe teren accidentat, se oferă o deplasare 
confortabilă care nu este numai lină, ci și rapidă.  

Axe pentru regim greu de lucru 
Axele pentru regim greu de lucru au fost utilizate în seria ALPHA atât în ceea ce 
privește transportul încărcăturii, cât și durabilitatea. 

EFICIENȚĂ RIDICATĂ, O 
ALEGERE INTELIGENTĂ! 

 Pompa hidraulică cu pistoane axiale cu 
senzor de sarcina / Debit partajat 

Pompa hidraulică opțională tip piston oferă putere hidraulică sensibilă la sarcină 
atât cât are nevoie operatorul, cu control precis independent de cantitatea sarcinii și 
rpm ale motorului. Funcționează cu o eficiență de până la 95%.  

Supapele opționale FLOWSHARING oferă un control hidraulic excelent 
independent de cantitatea sarcinii și abilitățile operatorului pentru diverse lucrări de 
teren, ca de exemplu pozarea cablurilor și realizarea tranșeelor.  

Permite mișcări simultane ale brațului, balansierului și cupei chiar și la rpm scăzute 
și oferă oportunitatea de lucru în zone cu zgomot restricționat, cum sunt spitalele, 
școlile și în centrele orașelor.  

Supape de umplere 
Ca echipament opțional, supapele de umplere cu caracteristică de regenerare 
suplimentară aplicată pe braț și balansier oferă o putere hidraulică mai eficientă și 
împiedică cavitația.  

 

LSD: Diferențial autoblocant și 
blocare diferențial  
Cea mai mare forță de tracțiune este oferită cu LSD (diferențial autoblocant) care 
acționează pe axa din față și blocare diferențială pe puntea din spate pentru a 
împiedica deraparea pe suprafețe cu pietriș, noroi sau gheață. Astfel, perioada de 
înlocuire a anvelopelor, ciclul de lucru și eficiența combustibilului au fost 
îmbunătățite.  



 
 
 

MAI SPAȚIOS, MAI CONFORTABIL… 

 
INTERIORUL CABINEI 
• Volan ajustabil  

• Covoare tip pool 

• Capace detașabile 

• Sistem Avansat de Încălzire și Răcire (A/C) (Opțional) 

• Cutie frigorifică (opțional) 

• Poliță plafon 

• Controler ergonomic și frâna de mână 

• MP3 Player 

• Pedală ergonomică și estetică 

• Geam spate monolitic 

• Blocare mecanică a brațului 

• Construcție cabină cu Certificat FOPS și ROPS  



Poziția 
convențională 
de excavare 
În cabinetele convenționale 
ale buldoexcavatoarelor, în 
timp de operatorul 
controlează mașina în poziția 
de excavare, acesta trebuie 
să își întoarcă capul cu  90° 

către partea din stânga 
pentru a verifica 
indicatoarele.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Poziția 
convențională 
de încărcare 
În cabinele convenționale ale 
buldoexcavatoarelor, în timp 
de operatorul controlează 
mașina în poziția de încărcare, 
acesta trebuie să își întoarcă 
capul cu  90° către partea din 
dreapta pentru a verifica 
indicatoarele. 

 
Poziție de 
excavare 
ALPHA 
La Seria ALPHA, operatorul 
poate verifica cu ușurință 
indicatoarele prin ecranul LCD 
pus pe zona din spate în timp ce 
se află în poziția de excavare. 
Această poziție de lucru permite 
operatorului să lucreze perioade 
mai lungi fără să sufere de 
dureri de gât și de spate.  

 
 
 
 
 
 
 

Poziția de 
încărcare ALPHA  
La seria ALPHA, operatorul poate verifica 
cu ușurință indicatoarele prin ecranul LCD 
pus în zona din față în timp ce stă în poziția 
de încărcare. Astfel, operatorul poate 
verifica cu ușurință indicatoarele fără să își 
ia ochii de la direcția de deplasare.  
Această poziție de lucru permite 
operatorului să lucreze perioade mai lungi 
fără să sufere de dureri de gât și de spate. 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

LĂSAȚI SARCINILE GRELE PE ALPHA! 
Seria ALPHA pentru cele mai dificile condiții de lucru  (Control direcție înainte - marșarier) 
Una dintre caracteristicile care face ca seria ALPHA să 
fie diferită este performanța superioară a încărcătorului 
frontal. Datorită cupei și forței de rupere a brațului 
seriei ALPHA, mașina suportă sarcina fără a fi 
stresată. Brațul destinat condițiilor grele de lucru a fost 
conceput pentru o durabilitate timp de mulți ani.  Cupa 
de încărcare 6-în-1 cu capacitate de 1,1 m3

 oferă un 
nivel avansat de performanță la încărcare. Datorită 
geometriei cupei care este concepută cu atenție, se 
obține utilizarea eficientă a capacității cupei.  Lama de 
decantare care a fost fixată cu sistem cu șuruburi se 
poate utiliza pe ambele părți prin schimbul ușor de 
către operator și fără a fi nevoie de service. Îmbinarea 
articulată pe cilindrii de deschidere și închidere a 
ghearelor împiedică producerea daunelor pe cilindrii 
când sarcinile laterale sunt expuse pe durata 
transportării încărcăturii. Datorită butonului cu control 
proporțional de pe maneta de control din față, se oferă 
o utilizare ușoară operatorului, viteza ghearelor și 
unghiul pot fi ajustate cu ușurință. 

Controlul direcției față - marșarier pe maneta de control a 
încărcătorului frontal permite operatorului să 
efectueze manevre mai rapide pe durata  

operațiunii de încărcare. Se prevede astfel încât 
operatorul să poată face acest control ușor și să se 
concentreze pe procesul de încărcare mai bine.  

La lucrările convenționale de încărcare și manipulare 
în spații restrânse, operatorul aplică atât comenzile 
încărcătorului cât și comenzile înainte - marșarier de la 
un singur punct fără a pierde direcția prin apăsarea 
butonului TIPSHIFT.  

Oferă siguranță și confort operatorului fără ca acesta 
să întrerupă contactul cu volanul și controlul 
încărcătorului. 

 
 
 
 
 

Toate aceste detalii fine și 
inovații au fost gândite pentru 
dvs. pentru a salva timp și 
economisi costuri de operare. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări de excavare, demolare, concasare ....... 

Clasa de excavatoare din seria ALPHA oferită și 
concepută pentru condiții geografice dificile și 
condiții de lucru grele crește productivitatea cu 
construcția sa solidă și sistemul hidraulic eficient 
opțional care oferă forța de rupere maximă chiar 
și la rpm reduse și care are maxim 163 lt. /min 
debit de ulei. 

Joystick-urile în spate care sunt opționale la 
modelele ALPHA permit controlul ușor în lucrări 
cum sunt ridicarea și umplerea care necesită 
precizie pentru operatori. Consolele joystick-urilor 
care pot fi ajustate independent una de cealaltă 
oferă un mediu de lucru ergonomic. 

Orele lungi de excavare devin o plăcere cu seria 
ALPHA care are o vizibilitate amplă și un mediu 
de lucru ergonomic. 

 

 
Seria ALPHA care are o distribuire excelentă a 
greutății și stabilizatori ampli oferă o oportunitate 
mai sigură de excavare pe terenurile înclinate. 
Linia hidraulică adițională care este menținută ca 
și kit standard pentru frâna hidraulică și utilizarea 
atașamentului nu împiedică vizibilitatea pe durata 
excavării și nu este deteriorată la excavările 
adânci. 

Sistemul de amortizare din cilindrul de excavare 
atenuează mișcările la finalul curselor, absoarbe 
impactul și prelungește durata mașinii. 

Brațul telescopic care are o adâncime de săpare 
de până la 5.80 m. oferă un avantaj la excavările 
adânci și lucrările care necesită o acoperire 
lungă. 

 

Ce poate fi mai plăcut decât o lucrare care să decurgă fără probleme? 



 
 
 
 
 

VOLAN REGLABIL 
Volanul conceput ergonomic, ajustabil permite 
operatorului să lucreze ore lungi și să controleze mașina 
cu ușurință fără a renunța la confort. 

 
 
 
 
 
 

 
MÂNER DE CONTROL AL 
ÎNCĂRCĂTORULUI FRONTAL 
4 funcții de bază care se folosesc în timp ce se lucrează în poziția de 
încărcare au fost grupate pe mânerul de control din față TIPSHIFT 
oferind un control al manevrelor față - marșarier pentru utilaj, butonul 
kickdown la schimbarea în treaptă inferioară, RTD (comanda automată 
Return to Dig ) și butonul proporțional de deschidere și închidere a 
ghearei oferă manipulare dintr-un singur punct și ușurință de utilizare. 

 
 
 
 
 
 
 

CONTROLUL JOYSTICK-ULUI EXCAVATORULUI 
Un mediu de lucru ideal este generat cu joystick-urile retroexcavatorului 
care sunt oferite la buldoexcavatoarele din seria ALPHA și se pot ajusta 
(opțional). 



 
 
 
 
 

 COVOR TIP POOL  
A fost oferită curățarea ușoară a cabinei cu un covor tip pool. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JOYSTICK-URI 
PENTRU CONTROLUL 
STABILIZATOARELOR  

Acestea sunt localizate într-o poziție ideală și ergonomică pentru ca 
operatorul le poate utiliza cu ușurință.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                          PANOU DE CONTROL  
Panoul de control a fost conceput ergonomic pentru 

a fi utilizat de operator în modul cel mai 
adecvat. 



 
 
 

 

GEAMURILE LATERALE ȘI DIN SPATE ALE CABINEI 
Lângă geamul din spate, care poate fi ușor deschis monolitic și oferă o 
ușurință importantă de utilizare, deschiderea ferestrelor ușilor oferă o 
circulație ideală a aerului și un mediu de conducere sigur deoarece nu este 
necesară deschiderea ușii în timpul utilizării. 

 
 
 
 
 
 
 

CUTII DE DEPOZITARE 
Buzunarele cu diverse forme și 
dimensiuni pe pereții din față și pe 
cei laterali ai cabinei generează 
zone de depozitare și recipiente 
ideale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUZUNARE DETAȘABILE 
Buzunarele care se pot spăla au fost poziționate în diverse puncte 
din cabina ALPHA și oferă operatorului alegeri multiple pentru 
așezarea materialelor. 

 



 
 
 

 

SISTEM AVANSAT DE AER 

CONDIȚIONAT  
Gurile de ventilație au fost instalate în zone optime în cabină 

pentru ca operatorul să lucreze mai confortabil. Astfel, în timp ce se 
oferă un mediu de lucru confortabil operatorului, aburirea ferestrelor 

este redusă (opțional). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 CUTIE FRIGORIFICĂ 
Oferă menținerea temperaturii curente a băuturilor 

puse în aceasta și de asemenea le 
răcește (opțional). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLIȚĂ PLAFON / SISTEM DE 
SUNET 

În timp ce sistemul sonor cu mp3 player ca echipament standard 
oferă un mediu plăcut operatorului, polițele de mare capacitate 

pe plafon generează 
o oportunitate ideală de stocare de până la 10 kilograme.  

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

CU SMARTLINK®, 
TOATE INFORMAȚIILE 
DESPRE MAȘINA DVS. 
SUNT PE BIROUL DVS. 
SAU LE AVEȚI ÎN 
BUZUNAR! 

Vă întrebați unde este echipamentul sau 
unde a lucrat în ziua respectivă?  
Răspunsurile la întrebările de genul în ce 
perioade din zi și câte ore a lucrat 
echipamentul, își găsesc acum răspunsul 
ușor .... 
La buldoexcavatoarele seria ALPHA echipate cu Hidromek 
SmartLink, există funcții speciale care pot fi obținute cu un singur 
click cum sunt multe date și servicii de raportare cu privire la 
echipament și utilizarea acestuia pentru operatorii individuali și 
pentru flote. 

Hidromek SmartLink primește automat date cu privire la vehicul, 
localizare GPS și codurile de defecțiune în terminalele 
vehiculului. Astfel, oferă un serviciu de asistență rapid și eficient 
(opțional).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Unde este echipamentul meu acum?  

Câte ore mai poate funcționa până la 
întreținere?  La ce ore s-a oprit astăzi?  

Aveți nevoie de un asistent care întocmește rapoarte despre echipament?  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguranța înainte de toate! 
La echipamentele noastre seria ALPHA dezvoltate cu experiența 
inginerilor noștri de 42 ani, au fost luate măsuri de precauție 
multidirecționale. 

 

Geamurile care oferă un unghi mare de 
vizibilitate și lumini de lucru, 4 în față și 4 în 
spate, fac ca operatorul să vadă mediul din 
exterior pe cât de confortabil posibil pe durata 
funcționării. 

Pentru urmărirea datelor cu privire la echipament 
pe durata conducerii fără a fi distras, există un 
ecran LCD cu informații pe consola din față. 

Cabina operatorului are certificate FOPS 
(Structura de protecție a obiectelor în cădere) și 
ROPS (Structura de protecție pentru răsturnare). 

Centura de siguranță integrată în scaun 
protejează poziția operatorului pe terenuri 
înclinate sau pe durata mișcărilor bruște și îl 
împiedică să piardă controlul. 

În ceea ce privește întreținerea și accesul la 
motor, siguranța a fost oferită cu blocarea 
brațului integrată în cilindrul brațului 
încărcătorului. 

În timp ce echipamentul se află în poziție de 
operare stabilă, posibilele accidente au fost 
împiedicate cu supape de siguranță pe 
stabilizatori (opțional). 

Farul standard prevede ca echipamentul să fie 
realizat cu ușurință în trafic și pe șantier de alte 
vehicule. 

Detalii cum sunt trepte laterale mari care au o 
suprafață specială care împiedică alunecarea și 
intrarea mare în cabină au fost gândite pentru 
siguranța operatorului. 

Dispozitivul de blocare a excavatorului cu 
acționare mecanică oferă o conducere sigură 
prin oferirea stabilizării brațului din spate pe 
durata conducerii.  

 
 

SIGURANȚA FRÂNEI  

Acumulatorul folosit în sistemul de frânare 
împiedică ca pedala  să devină rigidă chiar și în 
situații extraordinare pentru că nu există suport 
hidraulic sau oprirea bruscă a motorului și 
prevede ca mașina să se oprească în siguranță 
cu o mică forță a pedalei ca și cum mașina 
lucrează. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNTREȚINERE  SI SERVICE  UȘOARE 
Capota din față și capacele laterale au fost proiectate pentru a reduce pierderile 
de timp în întreținere și a oferi accesibilitate multidirecțională. 

 

Una dintre caracteristicile cele mai importante ale 
seriei ALPHA care o face să fie superioară față 
de concurenții ei este că furtunurile hidraulice 
sunt netede și accesul lor este ușor. Această 
caracteristică scurtează perioadele de service și 
crește perioadele de lucru ale echipamentului.  

Grila din față poate fi deschisă cu ușurință cu un 
cod pentru acces la acumulator și grupul radiator.  
Această caracteristică scurtează perioadele de 
întreținere de rutină zilnică.  

Toate punctele de service au fost poziționate în 
locuri care sunt ușor de accesat și de asemenea 
se află în punctul în care se poate ajunge cu 
ușurință la ele de la nivelul solului.  

Datorită structurii secționale a supapei principale 
de control, în cazul defectării, doar piesele 
defecte sunt schimbate și astfel reduce costurile 
de întreținere (opțional). 

Liniile de furtunuri hidraulice sunt protejate 
împotriva defectării nefiind expuse pe durata 
funcționării. 

Panoul cu siguranțe a fost poziționat  astfel încât 
operatorul poate ajunge cu ușurință pentru 
întreținere și exploatare 



 

MOTOR 

SISTEM HIDRAULIC 

FRÂNE 

GREUTATE 
Greutatea operațională standard a mașinii 9.385 kg 

PERFORMANȚĂ ÎNCĂRCĂTOR 

CAPACITĂȚI DE UMPLERE 

PERFORMANȚĂ 
RETROEXCAVATOR 

VITEZĂ DE DEPLASARE      
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Clasa de emisii Stage IV (Tier 4 Final) 
Marca, model PERKINS 
Tip Motor diesel 1204F-E44TAN 
Număr de cilindri 4 în linie 
Diametru x Alezaj Ø 105 x 127 mm 
Capacitate cilindrică 4.400 cc 
Putere nominală 100 CP (74,4 kW) la2200 rpm 
Cuplu nominal 450 Nm la 1400 rpm 
• Kit de pornire pentru vreme rece  

• Filtru turbo placat cu crom cu auto-curățire (Opțional) 
• Motor diesel în care se utilizează ultima tehnologie, sigur, necesită puțină 

întreținere, folosește considerabil puțin combustibil, cu nivel mare de putere 
și randament cupu, răcit cu apă, turbo-încărcat, intercooler 

 

• Transmisie Autoshift pentru operații cu regim greu de 
lucru 

• Convertizor de cuplu cu raport de blocare 2,38:1 

• Transmisie pe 2 roți sau pe 4 roți cu 
selectare electrică 

• Trepte de viteză: 6 înainte, 3 în marșarier (este 
disponibilă și o opțiune de blocare) 

• Răcitor pentru uleiul de transmisie 

• Un circuit neutru permite pornirea numai când 
pârghia de comandă este în poziție neutră pentru 
siguranță 

 

In 2200 rpm 
Treapta 1 6 km/h 

Treapta 2 9 km/h 

Treapta 3 12 km/h 

Treapta 4 20 km/h 

Treapta 5 28 km/h 

Treapta 6 40 km/h 

 

• Axe pentru regim greu de lucru 

• Reductoare planetare exterioare 

• Punte față oscilantă cu un unghi total de 16º 
• Torsiune tip proporțional diferențial punte față 

• Echipat cu LSD (diferențial de alunecare limitată)  - 
diferențial puntea spate 

• Diferențial blocabil pe puntea spate 
(opțional) 

Pompă ulei de motor 8,8 L 

Sistem de răcire pentru motor 22 L 

Rezervor combustibil                          150 L 

Rezervor de ulei hidraulic 70 L 

Ulei de transmisie 16 L 

Ad blue 19 L 

 

• Sistem hidraulic simplu, fiabil, de înaltă performanță de tip deschis cu pompă cu 
roți dințate tip tandem (standard) 

• Sistem hidraulic tip închis cu pompă cu piston de deplasare variabil, fluxuri 
regenerabile și valve cu regenerare (Debit încărcare) (Opțional) 

Standard Opțional  
Pompa principală  2200 rpm 2200 rpm 
Debit  90 L/min 162 L/min 
Presiune 250 bar 250 bar 
Pompa auxiliară  2200 rpm  

Debit 57 L/min  

Presiune 170 bar  

• Supape anti-șoc și anti-cavitație  
• În pachetele cu pompă cu roți dințate, “supapa de descărcare” controlată electric care 

demontează pompa auxiliară ți previne consumul nenecesar de putere pe durata conducerii sau 

atunci când operatorul consideră necesar 
• Joystick-uri pentru buldoexcavatoare concepute special pentru ca operatorul să nu 

obosească, care necesită putere minimă și se instalează ergonomic (Opțional) 
• Răcitor de ulei hidraulic care asigură operarea fără probleme într-un climat fierbinte 

• Filtru de ulei 10 microni 

 

Tensiune  12 V 

Acumulator 165 amperi/oră, tip heavy-duty  

Demaror 3,2 kW 

Generator  100 Amp 

 

Capacitate cupă 6-in-1 1,1 m3 

Forța max. de rupere a cupei 8273 kgf 

Forța max. de încărcare a balansierului 7430 kgf 

Capacitate de ridicare la înălțimea maximă  3687 kg 

Capacitate maximă de ridicare 7’ 4”(2,23 m) 4484 kg 

Capacitate maximă de ridicare 7’ 8”(2,33 m) 4406 kg 

 

• Complet hidrostatic, sensibil la încărcare 
• Volan Soft-Touch  

 

Standard Opțional 

• Anvelope 
față  

16/70–20(12 
straturi) 

14,5–20 (12 
straturi) 

• Anvelope 

spate 

16,9–28 (14 
straturi) 

18,4–26 (12 
straturi) 

 

Frână de serviciu • Frâne acționate hidraulic auto-reglabile, multi-disc, tip baie de ulei sunt 

localizate pe puntea din spate și acționează pe 4 roți 

Frână de parcare • Frână mecanică acționată cu maneta manuală acționează pe diferențial  TB 
(Extins) 

TB 
(Retras) 

Capacitate cupă spate 0,17 m3 0,17 m3 

Forța max. de rupere a cupei 7765 kgf 7765 kgf 

Forța max. de rupere a balansierului 3435 kgf 2463 kgf 

 



CARACTERISTI
CI GENERALE 

 

 

 

 

  

 

 

AVERTIZARE: HİDROMEK își rezervă dreptul de a modifica valorile indicate în acest catalog și proiecte indicate fără notificare în 
prealabil. 

Cleşte extins 

Complet extins Complet   

                            retras 

A -Adâncime maximă de săpare (mm) 5627 4409 

B -Nivelul solului la centrul roții din spate (mm) 8183 7033 

C -Nivelul solului la centrul pivotului (mm) 6845 5695 

D -Distanța de încărcare (mm) 3106 2259 

E -Distanța la linia centrală a mașinii (mm) 7456 6307 

F -Înălțime operațională (mm) 6611 5730 

G -Înălțime max. a încărcătorului (mm) 4735,5 3854 

H -Deplasare totală suport braț (mm)  
1187 

J -Rotație cupă(°)  
187 

K -Lățime cupă (mm)  
2440 

L -Lățime cadru spate (mm)  
2292 

M -Înălțime de descărcare (mm)  
2613 

N -Încărcare peste înălțime (mm)  
3233 

O -Înălțime diblu (mm)  
3461 

P -Știftul brațului frontal – distanța 
amortizor (mm) 

 
587 

Q -Dispozitiv de prindere – distanța 
amortizor (mm) 

 
1494 

R -Raza max. la înălțimea totală (mm)  
1532 

S -Distanța de încărcare (mm)  
1060 

T -Adâncime de săpare (mm)  
183 

U -Rulare la sol (o) 
 

38 

V -Unghi de descărcare (⁰)  
47,3 

Y -Centrul roții din față la sol (mm)  
548,5 

Z -Unghi de plecare (⁰)  
24,5 

W -Centrul rotii din spate la sol (mm) 
 

705 

X -Distanța dintre centrul pivotului și sol 
(mm) 

 
250 

AA -Total lungime deplasare (mm) 
 

6049.6 

BB -Distanța linie centrală ax (mm)  
2190 

CC -Distanța centru rotativ la centru ax spate (mm) 
 

1336 

DD -Spațiu picior stabilizator (mm)  
340 

EE -Spațiu suport braț (mm)  536,8 

FF -Înălțime centru volan (mm)  2050 

GG -Înălțime plafon cabină (mm)  2950 

HH -Total spațiu deplasare (mm)  3593 

 

CARACTERISTICI GENERALE  



PERFORMANȚĂ RETROEXCAVATOR  TB 
(Extindere) 

TB 
(Retras) 

Capacitate cupă spate 0,17 m3 0,17 m3 

Forța max. de rupere a cupei 7765 kgf 7765 kgf 

Forța max. de rupere a balansierului 3435 kgf 2463 kgf 

 

 
 
GREUTATE 

Greutatea operațională standard a mașinii 9.725 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Anvelope față / spate 16,9 – 28 (14 straturi)  
 

MOTOR TRANSMISIE VITEZĂ DE DEPLASARE 

SISTEM 
ELECTRIC 

DIRECȚIE 

ANVELOPE 
PERFORMANȚĂ ÎNCĂRCĂTOR 

CAPACITĂȚI DE UMPLERE 

PERFORMANȚĂ 
RETROEXCAVATOR 

SISTEM HIDRAULIC 
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Clasa de emisii Stage IV (Tier 4 Final) 
Marca, model PERKINS 
Tip Motor diesel 1204F-E44TAN 

Număr de cilindri 4 în linie 
Diametru x Alezaj Ø 105 x 127 mm 
Capacitate cilindrica 4.400 cc 
Putere nominală 100 CP (74,4 kW) la 2200 rpm 
Cuplu nominal 450 Nm la 1400 rpm 

• Kit de pornire pentru vreme rece 

• Filtru turbo placat cu crom cu auto-curățire (Opțional) 

• Motor diesel în care se utilizează ultima tehnologie, sigur, necesită puțină întreținere, folosește considerabil 
puțin combustibil, cu nivel mare de putere și randament cuplu, răcit cu apă, turbo-încărcat, intercooler 

 

• Transmisie automată tip heavy-duty 

• Cutie viteze 6 față 3 marșarier  

• Transmisie pe 2 roți sau pe 4 roți cu selectare 
electrică 

• Convertizor de cuplu cu raport de blocare 2,38:1 

• Un circuit neutru permite pornirea numai când 
pârghia de comandă este în poziție neutră pentru 
siguranță 

• Răcitor pentru uleiul de transmisie 

• Blocare cuplu (Blocare) (Opțional) 

 

In 2200 rpm 

Treapta 1 6 km/h 

Treapta 2 9 km/h 

Treapta 3 12 km/h 

Treapta 4 20 km/h 

Treapta 5 28 km/h 

Treapta 6 40 km/h 

 

• Tip heavy-duty 

• Punte față oscilantă cu un unghi total de 16º 
• Reductoare planetare (4 trepte)  

• Echipat cu blocare diferențial pe punte spate 

 

Pompă ulei de motor 8,8 L 

Sistem de răcire pentru motor 22 L 

Rezervor combustibil                        150 L 

Rezervor de ulei hidraulic 70 L 

Ulei de transmisie 16 L 

Ad blue 19 L 

 

SISTEM HIDRAULIC  
• Sistem hidraulic simplu, fiabil, de înaltă performanță de tip deschis cu pompă cu roți dințate tip tandem 

(standard) 

• Sistem hidraulic tip închis cu pompă cu piston de deplasare variabil, fluxuri regenerabile și valve cu 
regenerare (Debit încărcare) (Opțional) 

Standard Opțional 
Pompa principală 2200 rpm 2200 rpm 
Debit 90 L/min 162 L/min 
Presiune 250 bar 250 bar 
Pompa auxiliară 2200 rpm  

Debit 57 L/min  

Presiune 170 bar  

• Supape anti-șoc și anti-cavitație 

• În pachetele cu pompă cu roți dințate, “supapa de descărcare” controlată electric care 
demontează pompa auxiliară şi previne consumul nenecesar de putere pe durata 

conducerii sau atunci când operatorul consideră necesar 
• Joystick-uri pentru buldoexcavatoare concepute special pentru ca operatorul să nu 

obosească, care necesită putere minimă și se instalează ergonomic (Opțional) 
• Răcitor de ulei hidraulic care asigură operarea fără probleme într-un climat fierbinte 
• Filtru de ulei 10 microni 

 

Tensiune 12 V 

Acumulator 165 amperi/oră, tip 
heavy-duty 

Demaror 3,2 kW 

Generator 100 Amp 

 

Capacitate cupă 6-in-1 1,1 m3 

Forța max. de rupere a cupei 8273 kgf 

Forța max. de încărcare a balansierului 7430 
kgf 
Capacitate de ridicare la înălțimea maximă  
3687 kg 
Capacitate maximă de ridicare 7’ 4”(2,23 m) 4484 kg 

Capacitate maximă de ridicare 7’ 8”(2,33 m)
 4406 kg 

 

• Complet hidrostatic, sensibil la încărcare 

• Volan Soft-Touch 

• 4 Volan  

 

FRÂNE  
Frână de serviciu • Frâne acționate hidraulic auto-reglabile, multi-disc, tip baie de ulei sunt localizate pe 

puntea din spate și acționează pe 4 roți 

Frână de parcare • Frână mecanică acționată cu maneta manuală acționează pe diferențial punte spate 

 

SISTEM ELECTRIC  
Tensiune  12 V 

Acumulator 165 amperi/oră, tip heavy-duty  

Demaror 3,2 kW 

Generator  100 Amp 

DIRECȚIE 
• Complet hidrostatic, sensibil la încărcare 
• Volan Soft-Touch  

• Direcție 4 roți  

ANVELOPE 
  

Față / Spate 16,9 – 28 (14 straturi de armare)  

   

 



CARACTERISTI
CI GENERALE 

 
 
 
 
 

 
 

AVERTIZARE: HİDROMEK își rezervă dreptul de a modifica valorile indicate în acest catalog și proiecte indicate fără 
notificare în prealabil. 

Cleşte extins 

Complet extins Complet      

                          retras 

A -Adâncime maximă de săpare (mm) 5703 
 

4488 

B -Nivelul solului la centrul roții din spate (mm) 8244 
 

7092 

C -Nivelul solului la centrul pivotului (mm) 6854 
 

5703 

D -Distanța de încărcare (mm) 3087 
 

2236 

E -Distanța la linia centrală a mașinii (mm) 7452 
 

6301 

F -Înălțime operațională (mm) 6552 
 

5675 

G -Înălțime max. a încărcătorului (mm) 4679 
 

3802 

H -Deplasare totală suport braț (mm)  1187  

J -Rotație cupă(°)  
187 

  

K -Lățime cupă (mm)  2440  

L -Lățime cadru spate (mm)  2292  

M -Înălțime de descărcare (mm)  2603  

N -Încărcare peste înălțime (mm)  3260  

O -Înălțime diblu (mm)  3470  

P -Știftul brațului frontal – distanța 
amortizor (mm) 

 
480 

  

Q -Dispozitiv de prindere – distanța 
amortizor (mm) 

 1463  

R -Raza max. la înălțimea totală (mm)  1458  

S -Distanța de încărcare (mm)  
996 

  

T -Adâncime de săpare (mm)  
160 

  

U -Rulare la sol (o) 
 

43 
  

V -Unghi de descărcare (⁰)  
45 

  

Y -Centrul roţii din față la sol (mm) 
 

650 
  

Z -Unghi de plecare (⁰) 
 

20 
  

W -Centrul rotii din spate la sol (mm) 
 

625 
  

X -Distanța dintre centrul pivotului și sol (mm) 
 

250 
  

AA -Total lungime deplasare (mm) 
 6090  

BB -Distanța linie centrală ax (mm) 
 2280  

CC -Distanța centru rotativ la centru ax spate 

(mm) 

 1395  

DD -Interval picior stabilizator (mm) 
 

370 
  

EE -Spațiu suport braț (mm)  
510 

  

FF -Înălțime centru volan (mm)  2075  

GG -Înălțime plafon cabină (mm)  2985  

HH -Total spațiu deplasare (mm)  3600  

 

CARACTERISTICI GENERALE  
 



 



Cuplu 
rapid  

Ciocan 
hidraulic 

Bur
ghi

Cupă 
finisare 

Graifăr 
Cupă 
trapezoi
dală de 

Cupe de 
diferite 
mărimi 

Dispozitiv 
de 
cuplare 

Cupă 
dintr-o 

Cupă 6 în 1 
cu cuplu 
rapid 

Furci 
montate 
pe cuplu 

Lamă de 
nivelat 
înclinată 

Lamă de 
nivelat 

Cupă 
pentru 
chereste

Cupă 
pentru 
cherestea 

ATAȘAMENTE OPȚIONALE  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVERTIZARE 

• 

Atașamentele și accesoriile opționale oferite cu echipamentul pot varia în funcție de țară.  
• Consultați vânzătorul autorizat pentru atașamente și accesorii.  

 
 
 
 
 
Cupă 
pentru 
cherestea 

 
 
 
 
 

Cupă 
pentru 
cherestea 

 
 
 
 
 

 
Cupă 6 în 1 
cu burghiu 
rapid 

 
 
 
 
 
 
Cupă 6 în 1 cu 
atașament 
stivuitor  

Plu
g 

 

Cupla rapida  Ciiocan hidraulic  Burghiu Cupa de finisare Cupa offset 

Graifăr  Scarificator  
Cupă 
trapezoidală 
de șanțuri  

Cupe de diferite 
mărimi pentru 
retroexcavator 

 

Cuplă rapidă 
hidraulică 

Cupă 6-în-1  

cu ataşament furci 

 
Cupă dintr-un 
segment 

Cupă 6 in 1 cu cupla 
rapida  

Furci montate pe cupla 
rapida 

Cupa 6 in 1 cu burghiu 
rapid  

Lama de nivelat 
înclinată Lama de 

nivelat  

Cupă pentru 
buşteni cu 
propulsie 

Cupă pentru 
buşteni cu 3 
cleme 

Cupă pentru buşteni 
cu 5 cleme 

 

Cupă pentru buşteni 
cu furci si dispozitiv 
de ridicare 

 AVERTISMENT 
Atașamentele și accesoriile opționale oferite cu echipamentul pot varia în funcție de 
țară. Consultați vânzătorul autorizat pentru atașamente și accesorii. 

Lătime 
cupa (mm) 

Capacitate 
cupa plină 

SAE 
(m3) 

Fără 
greutate (+ 
dinţi) kg 

Număr 
dinţi 

 

Proprietăți cupă retroexcavator 



 

NU NUMAI CU ECHIPAMENTELE 
NOASTRE, CI ȘI CU SERVICIILE PE CARE 
LE OFERIM, SUNTEM DIFERIȚI! 

 
Service profesional   
Personalul nostru expert oferă oportunitatea unui service de cea mai înaltă calitate și cel mai rapid cu 
echipamentele lor de ultimă generație. 

Rețea globală de servicii 
Hidromek care deține o rețea globală de servicii oferă vânzare și servicii chiar și în diferite puncte din lume cu 
sute de puncte de service și vânzare în străinătate. 

Satisfacție ridicată a clienților 
Adoptăm o abordare orientată pe client în toate operațiunile noastre pentru a îndeplini cerințele clienților 
noștri la cel mai înalt nivel, adăugă valoare la lucrările pe care le au și le câștigăm loialitatea. 
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