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SERIA ALPHA RĂSPUNSUL 
AȘTEPTĂRILOR 
DUMNEAVOASTRĂ  
 

 
O mașină cu consum redus de combustibil, care asigură o producție maximă... 

Confort și performanță în cele mai dificile condiții ..... 

Eficiență ridicată pentru operator, chiar și în cele mai lungi ore de lucru ... 

SERIA ALPHA este doar 
pentru tine!   
 
Pachetele Seriei Alpha care vor răspunde nevoilor dumneavoastră diferite prin consumul redus 

de combustibil și o mare valoare la mâna a doua ... 
 

Cost de investiții eligibil ... 

 Confort ridicat al operatorului ... 

Confort ridicat și performanță pentru orele lungi de lucru intensiv... 

* Specificațiile și echipamentul pot varia în funcție de pachete. 



 
 

RANDAMENT RIDICAT, ALEGERE INTELIGENTĂ! 
Pompa hidraulică cu pistoane axiale și debit variabil  
Pompa hidraulică opțională cu pistoane axiale asigură o putere de încărcare hidraulică sensibilă 
atât cât are nevoie operatorul cu un control precis independent de mărimea sarcinii și turația 
motorului. Aceasta funcționează cu o eficiență de până la 95%. 
 

Supapele divizare de debit opționale asigură un control hidraulic excelent, independent de 
valoarea încărcăturii și de competențele operatorului pentru diverse lucrări de teren, cum ar fi 
montarea țevilor și săparea de șanțuri. 
 

Aceasta permite mișcări simultane ale balansierului, brațului și a cupei pentru excavat, chiar și în 
turații reduse și oferă posibilitatea de a lucra în zone cu zgomot restricționat, cum ar fi în jurul 
spitalelor, școlilor și centrul orașului. 

Motorul 
Motorul Seriei ALPHA este unul dintre cele mai economice și durabile în clasa sa. Motorul turbo, 
de 4.400 cm³ menține un cuplu ridicat chiar și la turații reduse. 

6 trepte de viteză înainte și 3 trepte în marșarier 
Transmisie complet automată 
Transmisia complet automată cu 6 viteze înainte și 3 viteze în marșarier utilizată în seria 
ALPHA permite o conducere ușoară. Blocarea convertizorului de cuplu (opțional) este angajată 
în mod automat în a 5-a și a 6-a treaptă de viteză și asigură reducerea consumului de 
combustibil. 

Supapele de control al debitului 
Ca echipament opțional, supapele de control al debitului cu caracteristica de regenerare 
suplimentară aplicate pe circuitele brațului și balansierului, furnizează o putere hidraulică mai 

eficientă și previn cavitația. 

MSS (Sistem de Stabilizare a Sarcinii) 
MSS-ul (Sistem de Stabilizare a Sarcinii) opțional funcționează ca un amortizor de șocuri în 
cilindrii de ridicare. Prin amortizarea șocului care are loc atunci când o cupă de încărcare plină 

este utilizată pe teren accidentat, acesta oferă o deplasare confortabilă, care nu este numai 

netedă, ci, de asemenea, rapidă. 

LSD: Diferențial cu alunecare limitată și 
blocarea diferențialului 
Cea mai mare forță de tracțiune este asigurată prin LSD (diferențial cu alunecare limitată), care 
acționează pe axa din față și prin blocarea diferențialului pe axa din spate pentru prevenirea 
derapajelor pe pietriș, noroi sau suprafețe cu gheață. Astfel, au crescut perioadele de înlocuire 
a pneurilor, ciclul de lucru și eficiența consumului de combustibil. 

Axe Heavy Duty 
Axele de tip Heavy Duty au fost utilizate atât în seria ALPHA în domeniul transportului de 
încărcături, cât și pentru durabilitate. 



 
 

INTERIORUL CABINEI 

  
SPAȚIOS
, 

MAI SPECTACULOS, MAI CONFORTABIL . . .  
 

 Volan reglabil 

 Covorașe din cauciuc pentru podea 

 Capace detașabile 

 Sistem avansat de încălzire și răcire (A/C, Opțional)  

 Cutie de răcire (Opțional) 

 Raft în plafon 

 Controlere și frână de mână ergonomice 

 MP3 Player 

 Pedală de frână ergonomică și estetică 

 Oglindă retrovizoare 

 Blocare mecanică a brațului de excavare 

 Cabină certificată FOPS și ROPS 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

Poziția convențională 
de excavare 
 

În cabinele buldoexcavatoarelor 
convenționale, în timp ce operatorul 
controlează utilajul în poziția de excavare, el 

trebuie să întoarcă capul la 90⁰ spre stânga 
pentru a putea verifica indicatoarele de bord. 

Poziția de excavare 
ALPHA 
 În Seria Alpha, operatorul poate verifica 
cu ușurință indicatoarele prin intermediul 
ecranului LCD aflat în zona din spate, în 
timp ce el se află în poziția de excavare. 
Această poziție de lucru permite 
operatorului să lucreze perioade mai lungi 
fără a suferi de dureri de gât și de spate. 

Poziția de încărcare 
convențională 
În cabinele buldoexcavatoarelor 
convenționale, în timp ce operatorul 

controlează utilajul în poziția de încărcare, el 

trebuie să întoarcă capul la 90⁰ spre dreaptă 

pentru a putea verifica indicatoarele de bord. 

Poziția de încărcare 
ALPHA 
În Seria Alpha, operatorul poate verifica cu 
ușurință indicatoarele prin intermediul 
ecranului LCD aflat în zona din față în timp ce 
el este așezat în poziția de încărcare. Astfel, 
operatorul poate verifica cu ușurință 
indicatoarele fără a lua ochii de pe direcția de 
deplasare. Această poziție de lucru permite 
operatorului să lucreze perioade mai lungi fără 
a suferi de dureri de gât și de spate. 



  
 



 
 



 
  

 
 

 
 

LĂSAȚI LUCRĂRILE GRELE ÎN SEAMA SERIEI ALPHA! 
Seria ALPHA pentru cele mai grele 
condiții de lucru 
Una dintre caracteristicile care fac seria ALPHA diferită sunt 
performanțele superioare ale încărcătorului frontal. Datorită forței de 
rupere a cupei și a brațului Seriei Alpha, mașina transportă sarcina 
fără griji. Construcția brațului destinat pentru condiții grele a fost 

proiectată să dureze numeroși ani. 
Cupa de încărcare 6-in-1 cu 1,1 m3

 capacitate, asigură un nivel ridicat 
al performanțelor de încărcare. Datorită geometriei cupei de încărcare 

care este proiectată cu atenție, se obține o utilizare eficientă a 

capacității cupei. Lama de nivelare care a fost fixată cu un sistem cu 

șuruburi poate fi utilizată față-verso prin schimbarea ușoară de către 

operator și fără a fi nevoie de intervenție service. Articulațiile cilindrilor 
de închidere-deschidere a fălcilor cupei previn avarierea cilindrilor din 
cauza forțelor laterale în timpul deplasării sarcinilor. Mulțumită 

butonului de comandă proporțional de pe maneta de comandă din 

față, acesta este ușor de utilizat de operator, iar viteza și unghiul de 
deschidere a fălcilor pot fi ușor ajustate. 

(Controlul direcției înainte-marșarier) 
Controlul direcției înainte-marșarier de pe maneta frontală de 
comandă a încărcătorului permite operatorului să facă manevre mai rapide în 

timpul operațiunile de încărcare. Operatorul poate face ușor aceste 
mișcări de control și poate să se concentreze mai bine asupra 
procesului de încărcare. 
 

În lucrările de încărcare convenționale și cu manevrabilitate în 
spații limitate, operatorul aplică ambele comenzi de încărcare și 
înainte-marșarier dintr-un singur punct, fără a neglija manipularea 
volanului utilizând butonul 
 
Aceasta oferă o siguranță ocupațională și un confort pe care 
operatorul le folosește fără a întrerupe contactul cu volanul și 
controlorul încărcătorului. 

Toate aceste detalii și inovații 
deosebite au fost gândite pentru a 
obține economii de timp și costuri de 
operare. 

TIP SHIFT 

TIP SHIFT 

TIP SHIFT. 
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Lucrări de excavare, 
îndepărtare sau demolare... 
 
Excavatoarele din Seria ALPHA concepute pentru condiții de 
teren și geografice grele, cresc productivitatea datorită 

construcției solide și unui sistem hidraulic opțional, care oferă o 
forță maximă de rupere chiar și la turații reduse și care are un 
debit maxim de 163 l/min. 
 

Joystick-urile din spate, care sunt opționale în modelele ALPHA, 
permit un control ușor în lucrări, cum ar fi ridicarea și coborârea 

care necesită precizie pentru operatori. Consolele joystick-urilor 
care pot fi ajustate în mod independent una față de cealaltă și 

asigură un mediu de lucru ergonomic. 
 

Orele lungi de lucrări de excavare devin o plăcere cu Seria 

ALPHA, care are o vizibilitate largă și un mediu de lucru 

ergonomic. 

Seria ALPHA, care are o distribuție excelentă a greutății și o 
cale stabilizatoare lată asigură o excavare mai sigură în 
terenuri dificile. Linia hidraulică suplimentară, care este 
menținută drept kit standard pentru picon și alte atașamente, 
nu împiedică vizibilitatea în timpul săpăturilor și nu este 
deteriorată în săpături adânci. 
 

Sistemul de amortizare al cilindrului de excavare amortizează 
mișcările de la capătul cursei, absoarbe impacturile și 

prelungește durata de viață a mașinii. 
 

Brațul telescopic, care are o adâncime de săpare de până la 

5,80 m oferă un avantaj în săpăturile adânci și lucrările care au 

nevoie de rază lungă de acțiune. 

Ce poate fi mai plăcut decât o lucrare care se desfășoară fără nicio 
problemă? 



 

 
 

 
 

 

VOLAN REGLABIL 
Proiectat ergonomic, volanul reglabil permite operatorului să lucreze pe parcursul unor ore 
lungi de lucru și să controleze aparatul cu ușurință fără a renunța la confort. 

MANETA DE CONTROL A 
ÎNCĂRCĂTORULUI FRONTAL 
4 funcții de bază utilizate în timpul lucrului în poziție de încărcare au fost 
înglobate pe maneta de comandă 
frontală 

      asigurând controlul 
manevrării înainte-înapoi al utilajului, trecerea într-o viteză inferioară (butonul 

pentru kickdown), RTD (butonul de întoarcere automată la de săpare) și 
deschiderea-închiderea proporțională a fălcilor cupei, oferind o 
manevrare dintr-un singur punct și ușurința de utilizare. 

CONTROLUL CU JOYSTICK 
A BRAȚULUI DE EXCAVARE 
Un mediu de lucru ideal este datorat joystick-urilor reglabile cu care a fost 
dotată seria ALPHA (opțional). 

TIP SHIFT, 



 

 
 

 
 

 

COVORAȘE DIN 

CAUCIUC 
Se asigură o curățare ușoară a cabinei datorită covorașelor 
din cauciuc. 

JOYSTICK-URI DE 
CONTROL A 

CALELOR 
Acestea sunt situate într-o poziție ideală și 

ergonomică, iar operatorul le poate utiliza cu ușurință. 

PANOUL DE 
CONTROL 

Panoul de control a fost proiectat ergonomic pentru ca 
operatorul să îl folosească în cel mai corect mod. 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

FERESTRELE LATERALE ȘI POSTERIOARE 

ALE CABINEI 
Pe lângă fereastra din spate, care poate fi ușor deschisă și oferă o utilizare ușoară, 
deschiderea ferestrelor ușilor asigură o circulație ideală a aerului și un mediu de operare 
în condiții de siguranță, deoarece nu este necesară deschiderea ușii în timpul utilizării. 

CUTIILE DE 
DEPOZITARE 
Buzunarele cu diferite dimensiuni și forme de pe 
pereții din față și laterali ai cabinei, oferă zone 
ideale de depozitare și păstrare. 

BUZUNARE DETAȘABILE 
Buzunarele lavabile, care au fost amplasate în diferite puncte în cabina 
ALPHA, asigură operatorului mai multe opțiuni de depozitare. 

 



 
 

 
 

 

 
 

 SISTEM AVANSAT DE AER 
CONDIȚIONAT 

Orificiile de ventilație au fost instalate în zonele optime din cabina 
operatorului pentru a lucra mai confortabil. Astfel, în timp ce este asigurat un 

mediu de lucru confortabil operatorului, aburirea ferestrelor este redusă la 

minimum (opțional). 

CUTIA DE RĂCIRE 
Aceasta prevede menținerea temperaturii curente a 
băuturilor puse în ea precum și răcirea acestora (opțional). 

RAFT ÎN PLAFON/ SISTEM AUDIO 
În timp ce sistemul de sonorizare cu mp3 player ca echipament standard oferă un mediu plăcut pentru 

operator, rafturile de plafon de mare capacitate creează un spațiu de stocare ideal de până la 10 kg. 
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CU SMARTLINK®, 
TOT CE ȚINE DE MAȘINA 
DUMNEAVOASTRĂ ESTE 
PE BIROUL SAU ÎN 
BUZUNARUL 
DUMNEAVOASTRĂ! 
 

 

Vă întrebați unde este mașina dumneavoastră sau 
dacă a lucrat în acea zi? 
Răspunsuri la întrebări, cum ar fi când anume și câte 
ore a lucrat, se pot afla foarte ușor acum... 
 

În buldoexcavatoarele din Seria ALPHA echipate cu Hidromek SmartLink, există funcții 

speciale care pot fi activate cu un singur click, cum ar fi multe date și servicii de 

raportare în legătură cu mașina și utilizarea ei pentru operatorii individuali și flote. 
 

Hidromek SmartLink primește automat datele în legătură cu utilajul, locația GPS a 

acesteia și codurile de eroare ale defecțiunilor. Astfel, SmartLink oferă un serviciu 

de sprijin rapid și eficient (opțional). 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

Unde este mașina mea acum? 
 

Câte ore au rămas până la mentenanță? 
 

Când s-a oprit munca pe parcursul zilei? 
 

Ai nevoie de un asistent care întocmește rapoarte despre 

mașini? 



 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

SIGURANȚA MAI ÎNTÂI! 
 

În mașinile noastre din Seria ALPHA dezvoltate cu experiența noastră în inginerie de 36 de 
ani, au fost luate măsuri de siguranță multidirecțională. 

Ferestrele care asigură un unghi de vizibilitate larg și 
luminile de lucru, 4 în față și 4 în spate, permit 
operatorului să vadă mediul exterior cât mai confortabil 
posibil, în timpul lucrului. 
 
Pentru urmărirea datelor referitoare la utilaj în timpul 
de acționare, fără a fi distras, există ecranul LCD de 
informare de pe consola frontală. 
 
Cabina operatorului este certificată FOPS (Structură 
de Protecție pentru Căderi de Obiecte) și ROPS 
(Structură de Protecție la Răsturnare). 
 
Centura de siguranță integrată scaunului protejează 
poziția operatorului pe terenuri alunecoase sau în 
timpul unor mișcări bruște și îl împiedică să piardă 
controlul utilajului. 
 
În timpul întreținerii și accesului la motor, siguranța 
este asigurată prin blocarea cilindrului brațului 
încărcătorului. 
 
În timp ce mașina se află pe cale, în poziție de 
funcționare stabilă, accidentele posibile sunt prevenite 
prin supape de siguranță pe stabilizatori (opțional). 

Luminile standard permit ca mașina să fie observată 
ușor în trafic și pe șantiere de către celelalte mașini. 
 
Detalii cum ar fi trepte laterale late, care au o 
suprafață specială pentru prevenirea alunecării și 
intrarea mare în cabină au fost gândite pentru 
siguranța operatorului. 
 
Blocarea mecanică a brațului oferă o deplasare sigură 
prin asigurarea stabilității brațului posterior în timpul 
deplasării. 

SIGURANȚA FRÂNEI 
 

Acumulatorul utilizat în sistemul de frânare previne 

întărirea pedalei de frână, chiar și în situații 

excepționale, cum ar fi atunci când nu există niciun 

suport hidraulic sau la oprirea bruscă a motorului și 

asigură că mașina se oprește în condiții de siguranță, 

printr-o ușoară apăsare ca și în cazul în care utilajul 

funcționează. 
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INTREȚINERE ȘI DEPANARE UȘOARE 
 

Capota frontală și capacele laterale au fost proiectate pentru a minimiza pierderile de timp în timpul 
întreținerii și depanării, oferind accesibilitate multidirecțională. 

Una dintre cele mai importante caracteristici ale Seriei 
ALPHA care o face superioară concurenților săi, este 
faptul că furtunele hidraulice sunt amplasate corect și 
accesul la ele este facil. Această caracteristică 
scurtează perioadele de reparare și crește perioadele 
de funcționare ale mașinilor. 
 
Grila frontală poate fi ușor de deschis cu o cheie de 
acces la grupul radiatorului și acumulatorului. Această 
caracteristică scurtează perioadele de întreținere de 
rutină de zi cu zi. 
 
Toate punctele de întreținere și reparare au fost situate 
în locurile care sunt ușor accesibile și de asemenea, 
ele sunt situate acolo  unde se poate ajunge cu ușurință 
de la nivelul solului. 

Datorită structurii secțiunii supapei principale de control, 
în cazul unor daune, numai partea deteriorată este 
schimbată, reducând astfel costurile de întreținere 
(opțional). 
 
Liniile de furtune hidraulice sunt protejate împotriva 
deteriorării prin faptul că nu sunt expuse în timpul 
lucrului. 
 
Panoul de siguranțe este situat astfel încât operatorul 
poate ajunge cu ușurință la el pentru întreținere și 

reparare. 



MOTOR TRANSMISIE VITEZE DEPLASARE 
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Norma de poluare EU Stage IV (Tier 4 Final)  
Marcă, model PERKINS  
Tip 1204F – Motor Diesel E44TAN 
Număr cilindri 4 în linie  
Diametru și cursă 105 x 127 mm  
Capacitate cubică 4.400 cc  
Putere maximă 74.4 kW, 99.8 CP (2200 r/min)  
Torsiune maximă 450 Nm (1.400 r/min) 

 
• Kit pornire pentru vreme rece  
• Filtru turbo cu auto-curățare placat cu crom (opțional)  
• Motor diesel pentru care s-a utilizat cea mai recentă tehnologie, este sigur, necesită o mentenanță redusă, utilizează  

o cantitate de combustibil semnificativ de redusă, cu nivele ridicate de putere și cuplu la ieșire, răcire cu apă, 
încărcare turbo, prevăzut cu răcitor intermediar 

 
SISTEM HIDRAULIC 

 
• Sistem hidraulic deschis, simplu, fiabil și de înaltă performanță, prevăzut cu pompă cu roți dințate de 

tip tandem (standard)  
• Sistem hidraulic închis, pompă cu pistoane axiale și debit variabil, sistem de distribuție de rezervă și 

valve cu regenerare (încărcare flux) (Opțional)  
 Standard Opțional 
Pompa principală 2200 r/min 2200 r/min 
Flux 90 l/min 163 l/min 

Presiune 250 bar  250 bar 

Pompă auxiliară 2200 r/min  
Flux 57 l/min  
Presiune 190 bar  

• Supape anti-șoc și anti-cavitație 
 

• În cazul pompei cu roți dințate, ”Supapa de refulare” controlată electric ce deconectează pompa auxiliară și 
previne consumul inutil de putere în timpul deplasării sau atunci când operatorul consideră necesar 

 
• Joystickurile excavatorului sunt concepute special pentru a ajuta operatorul, pentru un 

consum redus de energie și sunt instalate ergonomic (Opțional)  
• Răcitor ulei hidraulic ce asigură funcționarea fără probleme într-un climat cald 

 
• Filtrul ulei de 10 microni 

 

 
FRÂNE 

 
Frână de picior • Reglare automată, baie de ulei multidisc, frânele acționate hidraulic sunt 

amplasate pe osia din spate și acționează cele 4 roți 
 
Frână de parcare • Frâna mecanică acționată de manetă controlează diferențialul axei de pe spate 

 
GREUTATE 

 
Greutatea Operațională a Mașinii Standard 9.375 kg 

 
• Transmisie automată de mare capacitate 

 
• 6 trepte de viteză înainte și 3 înapoi 

 
• Selecție tracțiune pe 2 roți sau 4 roți, controlată 
electric 

• Convertizor de cuplu cu raport de blocare 2,38:1 
 
• Circuit neutru ce permite pornirea doar atunci când 
schimbătorul de viteze se află în poziția neutră, pentru 
siguranță 

 
• Răcitor ulei transmisie 

 
• Convertizor de cuplu blocabil (Opțional) 

 
 

 
CAPACITĂȚI FLUIDE 

 
Pompă de ulei motor 8,8 l 

Sistem de răcire motor 22 l 

Rezervor combustibil 150 l 

Rezervor ulei hidraulic 70 l 

Ulei transmisie 16 l 

Diferențial axă față 9 l 

Reductoare butuci axă față 0,85 x 2 l 

Diferențial axă spate 17 l 

Ad Blue 19 l 

 
PERFORMANȚĂ ÎNCĂRCĂTOR 

 
Capacitate cupă 6 în 1 1.1 m

3 

Forță de rupere maximă a cupei 7930 kgf 

Forța de rupere maximă a brațului de încărcare 7166 kgf 

Capacitate de ridicare la înălțimea maximă 3561 kgf 

Capacitatea maximă de ridicare 7’4’’ (2.23 m) 4484 kg 

Capacitatea maximă de ridicare 7’8’’ (2.33 m) 4406 kg 

 
 
 
PERFORMANȚĂ EXCAVATOR 
 
 
Capacitate cupă spate 
 
Forță de rupere maximă a cupei 

Forța de rupere maximă a brațului 

 
 

La 2200 rpm   

Treapta 1 5.6 km/h 

Treapta 2 8.9 km/h 

Treapta 3 11.4 km/h 

Treapta 4 18.1 km/h 

Treapta 5 24.1 km/h 

Treapta 6 40 km/h 

 
AXE 

 
• Tip Heavy Duty 

 
• Oscilație totală de 16° a axei față 

 

Reductoare planetare (cu 4 sateliti) in butuci 
 

• Echipat cu diferențial LSD (cu alunecare 
limitată) pe axa față și diferențial cu blocare 
pe axa spate 

 
SISTEM ELECTRIC 
 
Voltaj 12 V 

Baterie 165 amperi/oră, de mare capacitate 

Motor de pornire 3.2 kW 

Alternator 100 Amp 

 

DIRECȚIE 
 
• Complet hidrostatică, cu senzor de sarcină 
 
• Volan Soft-Touch 

 

ANVELOPE 
 

Standard Opțional 

Anvelope față  16/70-20 (12 pliuri) 14.5-20 (14 pliuri) 

Anvelope spate 16.9-28 (12 pliuri) 18.4-26 (12 pliuri) 

Braț telescopic (extins)  Braț telescopic (retras) 

0.17 m
3 

0.17 m
3 

7240 kgf 7240 kgf 

  3300 kgf 2536 kgf 



CARACTERISTICI GENERALE 

 
  Braț telescopic  

  Complet Complet  
  extins retras  

A - Adâncimea maximă de excavare (mm) 5627 4409  

B - Rază minimă la sol de la centrul roții spate (mm) 8183 7033  
C - Rază minimă la sol de la articulație (mm) 6845 5695  
D - Rază la înălțimea maximă (mm) 3106 2259  
E - Rază maximă laterală de la centru (mm) 7456 6307  
F - Înălțimea maximă de săpare (mm) 6611 5730  
G - Înălțimea maximă de descărcare (mm) 4735.5 3854  
H - Translație laterală (mm) 1187  

J - Unghi de rotire a cupei (°) 187  
K - Lățime cupă (mm) 2440  
L - Lățime cadru spate (mm) 2292  

M - Înălțime maximă de descărcare (mm) 2613  
N - Înălțime maximă la furci (mm) 3233  
O - Înălțimea la bolțul cupei (mm) 3461  
P - Distanță articulație cupă - bară protecţie (mm) 587  
Q - Distanță vârf cupă - bară protecție (mm) 1494  
R - Raza totală la înălțimea maximă (mm) 1532  
S - Distanța de descărcare (mm) 1060  
T - Adâncime excavare (mm) 183  
U - Rulare înapoi la sol (°)  38  
V - Unghi de descărcare (°) 47.3  

Y - Centrul roții frontale față de sol (mm) 548.5  
Z - Unghi degajare (°) 24.5  

W - Distanta de la centrul roții spate față de sol (mm) 705  
X - Distanța între bolțul cupei și sol (mm) 250  

AA - Lungimea de transport (mm) 6049.6  
BB - Ampatament (mm) 2190  
CC - Distanță articulație braț excavator - axă roți spate (mm) 1336  
DD - Garda la sol cale stabilizatoare (mm) 401.5  
EE - Mecanism de translație - sol ( (mm) 536.8  
FF - Înălțimea centrului volanului – sol (mm) 2050  
GG - Înălțimea plafonului cabinei (mm) 2950  
HH - Înălțimea de transport (mm) 3593 AVERTISMENT: HIDROMEK își rezervă dreptul de a modifica valorile și designul indicate în acest catalog fără notificare 
    în prealabil. 
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MOTOR  
 
Normă de poluare EU Stage IV (Tier 4 Final) 

Marcă, model PERKINS  
Tip 1204F – Motor Diesel E44TAN  
Număr cilindri 4 în linie 
 
Diametru și cursă 105 x 127 mm  
Capacitate cubică 4.400 cc  
Putere maximă 74.4 kW, 99.8 CP (2200 r/min)  
Torsiune maximă 450 Nm (1400 r/min)  
• Kit pornire pentru vreme rece  
• Filtru turbo cu auto-curățare placat cu crom (opțional)  
• Motor diesel pentru care s-a utilizat cea mai recentă tehnologie, este sigur, necesită o mentenanță redusă, 

utilizează o cantitate de combustibil semnificativ de redusă, cu nivele ridicate de putere și cuplu la ieșire, 
răcire cu apă, încărcare turbo, prevăzut cu răcitor intermediar 

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

tandem (standard)  
• Sistem hidraulic închis, pompă cu pistoane axiale și debit variabil, sistem de distribuție de rezervă și valve 

cu regenerare (încărcare flux) (Opțional)  
 Standard Opțional 
Pompa principală 2200 r/min 2200 r/min 

Flux 90 l/min 163 l/min 

Presiune 250 bar 250 bar 
Pompă auxiliară 2200 r/min  
Flux 57 l/min  
Presiune 190 bar  

• Supape anti-șoc și anti-cavitație 
 
• În cazul pompei cu roți dințate, ”Supapa de refulare” controlată electric ce deconectează pompa auxiliară și 

previne consumul inutil de putere în timpul conducerii sau atunci când operatorul consideră necesar 
 
• Joystickurile excavatorului sunt concepute special pentru a ajuta operatorul, realiza consum 

redus de energie și sunt instalate ergonomic 
 
• Răcitor ulei hidraulic ce asigură funcționarea fără probleme într-un climat cald 

 
• Filtrul ulei de 10 microni 

 
TRANSMISIE 
 
• Transmisie automată de mare capacitate 
 

• 6 trepte de viteză înainte și 3 înapoi 
 
• Selecție tracțiune pe 2 roți sau 4 roți, controlată electric 
 

• Convertizor de cuplu cu raport de blocare 2,38:1 
 
• Circuit neutru ce permite pornirea doar atunci când 
schimbătorul de viteze se află în poziția neutră, 
pentru siguranță 
 
• Răcitor ulei transmisie 
 
• Convertizor de cuplu blocabil (Opțional) 

 
 

 

CAPACITĂȚI FLUIDE  
Pompă de ulei motor 8,8 l 

Sistem de răcire motor 22 l 

Rezervor combustibil 150 l 

Rezervor ulei hidraulic 70 l 

Ulei transmisie 16 l 

Diferențial axă față 14 l 

Reductoare butuci axă față 1,7x2 l 

Reductor butuc axă spate 16 l 

Ad Blue 17 l 

 
PERFORMANȚĂ ÎNCĂRCĂTOR 
 
Capacitate cupă 6 în 1 1.1 m

3 

Forță de rupere maximă a cupei 7930 kgf 

Forța de rupere maximă a brațului de încărcare 7166 kgf 

Capacitate de ridicare la înălțimea maximă 3561 kgf 

Capacitatea maximă de ridicare 7’4’’ (2.23 m) 4484 kg 

Capacitatea maximă de ridicare 7’8’’ (2.33 m) 4406 kg 

VITEZE DEPLASARE 
 

În 2200 rpm   

Treapta 1 6.1 km/h 

Treapta 2 9.8 km/h 

Treapta 3 13 km/h 

Treapta 4 20.8 km/h 

Treapta 5 26.3 km/h 

Treapta 6 40 km/h 

 
 

 

AXE 
 

• Tip Heavy Duty 
 

• Oscilație totală de 16° a axei față 
 

• Reductoare planetare (cu 4 sateliți) în butuci 
 

• Echipat cu diferențial cu blocare pe axa spate 

 
 
 
 
SISTEM ELECTRIC 
 
Voltaj 12 V 

Baterie 165 amperi/oră, de mare capacitate 

Motor de pornire 3.2 kW 

Alternator 100 Amp 

 
 

 
DIRECȚIE 
 
• Complet hidrostatică, cu senzor de sarcină 

 
• Volan Soft-Touch 

 
FRÂNE 

 
Frână de picior Reglare automată, baie de ulei multidisc, frânele acționate hidraulic sunt 
 amplasate pe osia din spate și acționează cele 4 roți  
Frână de parcare Frâna mecanică acționată de manetă controlează diferențialul osiei de pe spate 

 
 

GREUTATE  
Greutatea Operațională a Mașinii Standard 9.700 kg 

 
ANVELOPE 

 

PERFORMANȚĂ RETROEXCAVATOR 
Anvelope față/spate16.9-28 (12 straturi) 

  

 Braț telescopic (extins) Braț telescopic (retras) 

Capacitate cupă spate 0.17 m
3 

0.17 m
3 

Forță de rupere maximă a cupei 7240 kgf 7240 kgf 

Forța de rupere maximă a brațului 3300 kgf 2536 kgf 



CARACTERISTICI GENERALE 
  

  Braț telescopic 

  Complet  Complet 

  extins retras 

A - Adâncimea maximă de excavare (mm) 5703 4488 

B - Rază minimă la sol de la centrul roții spate (mm) 8244 7092 

C - Rază minimă la sol de la articulație (mm) 6854 5703 

D - Rază la înălțimea maximă (mm) 3087 2236 

E - Rază maximă laterală de la centru (mm) 7452 6301 

F - Înălțimea maximă de săpare (mm) 6552 5675 

G - Înălțimea maximă de descărcare (mm) 4679 3802 

H - Translație laterală (mm)  1187 

J - Unghi de rotire a cupei (°)  187 

K - Lățime cupă (mm)  2440 

L - Lățime cadru spate (mm)  2292 

M - Înălțime maximă de descărcare (mm)  2603 

N - Înălțime maximă la furci (mm)  3260 

O - Înălțimea la bolțul cupei (mm)  3470 

P - Distanță articulație cupă - bară protecție (mm)  480 

Q - Distanță vârf cupă - bară protecție (mm)  1463 

R - Raza totală la înălțimea maximă (mm)  1458 

S - Distanța de descărcare (mm)  996 

T - Adâncime excavare (mm)  160 

U - Rulare înapoi la sol (°)  43 

V - Unghi de descărcare (°)  45 

Y - Centrul roții frontale față de sol (mm)  650 

Z - Unghi degajare (°)  20 

W - Distanta de la centrul roții spate față de sol (mm)  625 

X - Distanța între bolțul cupei și sol (mm)  250 

AA - Lungimea de transport (mm)  6090 

BB - Ampatament (mm)  2280 

CC - Distanță articulație braț excavator - axă roți spate (mm)  1395 

DD - Garda la sol cale stabilizatoare (mm)  355 

EE - Mecanism de translație - sol ( (mm)  510 

FF - Înălțimea centrului volanului – sol (mm)  2075 

GG - Înălțimea plafonului cabinei (mm)  2985 

HH - Înălțimea de transport (mm)  3600 

AVERTISMENT: HIDROMEK își rezervă dreptul de a modifica valorile și designul indicate în acest catalog fără 
notificare în prealabil. 





ACCESORII OPȚIONALE 
 
 

Cuplă rapidă Ciocan hidraulic Foreză Cupă pentru finisare   Cupă de taluzare        
               
             

      

Lățime cupă 
 

Capacitate cupă SAE  
    

       

Greutate 
 

Număr 
        

(m3) 
  

      
(mm) 

    
       Cu vârf  Rasă  goală  de dinți            
                

      350  0.09  0.081  128.5  3  

     400  0.10  0.087  141.5  3  

    500  0.14  0.112  149.5  3  
      600  0.17  0.131  167  4  

      700  0.22  0.165  185  4  
      800  0.26  0.186  200.5  5  

  Cupă Cupe de excavare   900  0.30  0.211  210.5  5  

Cupă Graifer Dinte 
  

Proprietăți ale cupei de excavare 
    

trapezoidală Dimensiuni diferite       
                 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuplă rapidă Cupă cu 6-în-1  Cupă cu 6-în-1 cu Furci montate Cupă cu 6-în-1 
acționată hidraulic Furci stivuitor Cupă dintr-o bucată Cuplare rapidă pe cupla rapidă Cu foreză  
 
 
 
 
 
 

 
Lamă de nivelare 

Lamă de nivelare 
Graifer de Graifer de Graifer de Graifer de bușteni 

înclinabilă bușteni reglabil bușteni cu 3 bușteni cu 5 cu furci și ridicare 
   brațe brațe  
 

AVERTISMENT 
Echipamentele opționale și accesoriile standard oferite cu mașini pot varia în funcție de 

țară.  

 Consultați vânzătorul autorizat pentru echipamente si accesorii. 



NU DOAR CU MAȘINILE NOASTRE, CI ȘI CU SERVICIILE 

FURNIZATE, NOI SUNTEM DIFERIȚI! 

Serviciul expert 
Personalul nostru, expert în domeniu, oferă oportunitatea celei mai înalte calități și cel mai rapid serviciu cu echipamentele lor de ultimă generație. 

Rețeaua de servicii la nivel mondial 
Hidromek dispune de o rețea globală de servicii și oferă servicii de vânzare și depanare în diferitele puncte ale lumii, cu sute de puncte de 
vânzare și depanare în străinătate. 

 

Înalta satisfacție a clienților 
O abordare orientată spre client este adoptată în toate operațiunile noastre, în scopul de a satisface clientul nostru la cel mai înalt nivel, de 
a adăuga valoare lucrărilor lor și a le câștiga loialitatea. 



RUSIA 

SUEDIA 

FINLANDA 

Hidromek Rus 
ESTONIA 

LITUANIA 

LETONIA 

BELARUS 

Hidromek Vest POLONIA 
GERMANIA 

 
SLOVACIA 

BELGIA 
UCRAINA 

KAZAKHSTAN 
FRANȚA  UNGARIA 

CROAȚIA ROMÂNIA 

SERBIA UZBEKISTAN 

BULGARIA GEORGIA 

AZERBAIJAN SPANI
A 

TURKMENISTAN 
MACEDONIA 

IRAN 
IRAK ISRAEL 

Echipamente de construcții 
Hidromek (Tailanda) Ltd. 

TUNISIA 

PAKISTAN 

ALGERIA LIBIA 
MEXIC QATAR 

E.A.U ARABIA 
SAUDIT
Ă 

BANGLADESH 

OMAN MYANMAR 

CUBA 
GUADALUPA 
MARTINICA 

FILIPINE 

GANA SRI LANKA 

PANAMA GUIANA 
FRANCEZĂ Hidromek A.Ş. 

(Sediul social) 
INDONEZIA 

ECUADOR 

TANZANI
A 

POLINEZIA 
FRANCEZĂ 

MOZAMBIC 
PERU 

NOUA CALEDONIE 
(FRANȚA) AFRICA 

DE SUS 

ARGENTINA 

Puncte internaționale de vânzări și service 
Hidromek 
Centre de producție Hidromek 
 

Agenții Internaționale Hidromek 
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AVERTISMENT: Informațiile și afișajele și echipamentele 
prevăzute în această broșură sunt standard sau în funcție 
opțională pe versiuni. Hidromek are dreptul de a modifica valorile 
date și desenele sau modele prezentate în acest catalog, fără a 
da o notificare. 

Sediul social Ayaş Yolu 25. Km 1. Organize Sanayi Bölgesi Osmanlı Cad. Nr: 1 06935 Sincan - ANKARA/TURCIA 
Telefoone: (+90) 312 267 12 60 Fax: (+90) 312 267 12 39 
 

Hidromek West:  C/La Màquina, 14 Polígono Industrial de Gavá 08850 - Gavá Barcelona - Spania Telefon: +34 93 638 
84 65 Fax: +34 93 638 07 14 E-mail: info@hidromek.es 
Hidromek Rus:  Zhivopisna Rue 72, sat Oktyabrsky, Krasnodar, Krasnodar Krai, 350032 Federația Rusă Telefon: +7928 417 74 44 
 

Hidromek Construction Equipment (Thailand) Ltd.: Amata Nakorn Industrial Estate Phase 7, 700/669 Moo 1, T.Phanthong A.Phanthong, Chonburi 
20160, Tailanda Telefon: +66(0)38 447 349 Fax: +66(0)38 447 355 
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