Moc silnika: 10,2 KM / 7,5 kW
Masa maszyny: 905 kg

SUPER MINIKOPARKA KUBOTA

Superkompaktowa. Wysoce niezawodna. Wydajna
minikoparka Kubota K008-3 z rozbudowanymi
zabezpieczeniami dla operatora to doskonałe
rozwiązanie do trudnych zadań wymagających pracy
w ograniczonej przestrzeni.

Silnik Kubota E-TVCS
Cieszący się dużym
uznaniem na rynku
kompaktowych maszyn
przemysłowych, wydajny
układ spalania oparty na
trójwirowym układzie
spalania zastosowanym w
silniku Kubota ogranicza
emisję spalin, hałas oraz
drgania. Został on również
skonstruowany tak, aby
jego kluczowe podzespoły
były łatwo dostępne do
konserwacji.

ROPS
W celu zapewnienia dodatkowej
ochrony koparkę K008-3
w standardzie wyposażono
w składaną konstrukcję
zabezpieczającą przy
przewróceniu. Po złożeniu
konstrukcji ROPS minikoparkę
można łatwo transportować
na ciężarówkach, a także
przejechać nią przez drzwi, aby
dostać się do wnętrza budynku.

Regulowany rozstaw gąsienic

W modelu K008-3 hydraulicznie
regulowany rozstaw gąsienic
można w prosty sposób, w ciągu
kilku sekund zmniejszyć za
pomocą jednej dźwigni do 700
mm, umożliwiając poruszanie
się w wąskich przestrzeniach.
I odwrotnie, zwiększając
rozstaw gąsienic maksymalnie
do 860 mm, można zyskać o
15% lepszą stabilność, nawet
podczas korzystania z młotów
hydraulicznych.

Wystarczy wyjąć jeden sworzeń, aby
w okamgnieniu dostosować wielkość
lemiesza z mechanizmem szybkiego
składania.

700 mm
860 mm

700 mm
Po zmniejszeniu rozstawu do 700 mm,
K008-3 z łatwością zmieści się w
większości drzwi, umożliwiając dostęp
do budynków.

1380 mm

1720 mm

Szybkozwalniające
sworznie łyżki

Ta funkcja, opracowana
z myślą o oszczędności
czasu, pozwala szybko
demontować i wymieniać
osprzęt bez użycia narzędzi.

Zabezpieczone orurowanie
hydrauliczne przyłącza serwisowego

Z minikoparką K008-3 zapomnisz
o wymianie orurowania
hydraulicznego przyłącza
serwisowego. Aby zmniejszyć
ryzyko uszkodzenia przewodów
hydraulicznych, orurowanie
przyłącza serwisowego K008-3 jest
zabudowane wewnątrz wysięgnika, a
przyłącze serwisowe umiejscowione
w dogodnym miejscu na jego końcu.

SUPER MINIKOPARKA KUBOTA

K008-3
Schowek narzędziowy /
instrukcje

Punkty podnoszenia
Trzypunktowy układ
podnoszenia pozwala w łatwy
i bezpieczny sposób podpiąć
koparkę pod żuraw w celu
przetransportowania.

Poręczny schowek na
narzędzia umieszczono
w dogodnym miejscu pod
siedzeniem kierowcy. W
schowku przymocowanym do
oparcia siedzenia znajdują
się natomiast instrukcje
obsługi.

Wzmocniona ochrona węży

Zabudowanie wszystkich
węży hydraulicznych
wewnątrz wysięgnika i
umieszczenie siłownika
wysięgnika na jego końcu
pozwala przedłużyć
żywotność minikoparki
K008-3 dzięki doskonałemu
zabezpieczeniu tych
elementów.

Całkowicie otwierana pokrywa
silnika
Po uchyleniu pokrywy silnika
zyskuje się dostęp do jego
większej części, dzięki czemu
łatwiej dotrzeć do jego
podzespołów.

Oryginalne i zatwierdzone
części Kubota

dla
maksymalnych
osiągów,
wysokiej
trwałości i
bezpieczeństwa

DANE TECHNICZNE

2750
ZASIĘG ROBOCZY

Model
Masa maszyny*1 (kabina / daszek ochronny) kg

905

Masa robocza*2 (kabina / daszek ochronny) kg

980

Model

2000

mm

2750

Prześwit

mm

150

900

700 / 860 × 200

Minimalny promień obrotu z przodu
mm
Kąt wychylenia wysięgnika (w
lewo / w prawo)
stopnie

1120

180

UDŹWIG

-1,0 m

200

180
1420

200

12.0

700
860

77
90
<2.5

2.67
<2.5

2230

<2.5

<0.5

700
860

Lift Point Radius
Lift Point Radius

Lift Point
Lift Point

<0.5

Jednostka: mm

Lift Point Radius

0.79
<0.5

Lift Point Height

Lift Point Radius
kN (ton)

Lift Point Height

*1 Z oryginalną łyżką Kubota oPromień
masie17.5punktu
kg i pelnymi zbiornikami Promień punktu
*2 Masa maszyny uwzględnia operatora o wadze 75 kg.
podnoszenia (1 m)
podnoszenia (2 m)
punktu
*3Wysokość
Wartości te są
mierzone w konkretnych warunkach przy maksymalnej prędkości obrotowej
Nad przodem
Nad przodem
silnika i mogą się różnić w zależności
od stanu roboczego.
podnoszenia

Nad
Lemiesz Lemiesz bokiem
opuszczo uniesiony
ny
-

2230
1655

830
3020
3070

2230
1655

dB (A)
LwA (2000/14/EC)
dB (A)
m/s2
Ręczny układ Kopani
ramienia (ISO (wartość skuteczna)
5349-2:2001) Poziomowanie m/s2
(wartość skuteczna)
Jazda
m/s2
Drgania
(wartość skuteczna)
*3
Bieg jałowy m/s2
(wartość skuteczna)
Kopanie
m/s2
Cały korpus
(wartość skuteczna
(ISO2631Poziomowanie m/s2
1:1997)
(wartość skuteczna)
Jazda
m/s2
(wartość skuteczna)
Bieg jałowy m/s2
(wartość skuteczna)

8.3

830

860
700

LpA

2.0
24.3 (0.25)

836000 245
700

rpm

12.5

300 245

l
km/h

3020
3070

2230
1655

9.8 (1000)

1720
1380

4.5 (460)

kN (kgf)

900

860
700

kN (kgf)

Łyżka

Pojemność zbiornika paliwa

1,0 m
0m

725

860
700

Ramię

kPa (kgf/cm )

Poziom
hałasu

725

16.7 (170)

2

Prędkość obrotu

900

3020
3070

180

Maks. ciśnienie
hydrauliczne MPa
(kgf/cm2)

300 245

Nacisk na podłoże

21.0

830

2870

Ciśnienie
hydrauliczne MPa
(kgf/cm2)
Maks. przepływ l/min

3020
3070

2030
1940

10.5 × 2
16.7 (170)

Zbiornik hydrauliczny (pełny)
Maks. prędkość jazdy

750
1120

1720
1380

l/min

300 245

Maks. siła
kopania

2750
2000

830

Gear pump
Przepływ

900

55 / 60

P1, P2

Układ
hydrauliczny Obwód
pomocniczy
(AUX)

1720
1380

Rozmiar lemiesza (szerokość ×
wysokość)
mm
Szerokość gumowej gąsienicy mm

1420

Długość całkowita

200

2230

180

Wysokość całkowita (kabina /
daszek ochronny)
mm

1420

700 / 860

200

mm

180

719

Szerokość całkowita

2870

cm3

2030
1940

67 × 68

Pojemność skokowa

750
1120

2030
1940

3

Średnica cylindra × skok tłoka mm

2750
2000
2870

7.5 / 2050

1720
1380

kW /
obr./min

2870

10.2 / 2050

2030
1940

KM /
obr./min

Liczba cylindrów

2,0 m

750
1120

D722-E4

Moc netto zgodnie z
ISO 9249

Wymiary

750
2750

1120

Silnik wysokoprężny E-TVCS
chłodzony wodą

Typ
Silnik

2000

K008-3

Lift Point

Promień punktu
podnoszenia (2,5 m)
Nad przodem
Axis of RotationLift Point Height
Nad
Nad
Lemiesz Lemiesz bokiem
Lemiesz Lemiesz bokiem
Lift Point
opuszczo uniesiony
opuszczo uniesiony
Axis of Rotation
ny
ny
1,9 (0,20) 1,5 (0,15) 1,2 (0,13)

Axis of Rotation

2,0 (0,21) 1,5 (0,15) 1,2 (0,12) 1,7 (0,17) 1,0 (0,10) 0,8 (0,09)
6,0 (0,61) 3,8 (0,39) 2,9 (0,29) 2,2 (0,23) 1,3 (0,14) 1,1 (0,11) 1,5 (0,16) 1,0 (0,10) 0,8 (0,08)
3,6 (0,37) 3,6 (0,37) 2,9 (0,30) 1,3 (0,13) 1,3 (0,13) 1,0 (0,11)

-

-

- Lift Point Height

K008
K
K0

* Wartości zasięgu roboczego odnoszą się do maszyny wyposażonej w oryginalną łyżkę
Uwaga:
Kubota, bez szybkozłącza.
* Wartości udźwigu podano w oparciu o normę ISO 10567 i nie przekraczają one 75% obciążenia statycznego
* W związku z doskonaleniem produktu dane techniczne mogą ulec zmianie bez
mechanizmu uchylnego maszyny ani 87% udźwigu układu hydraulicznego maszyny.
* Łyżka do koparki, hak, zawiesia i inne akcesoria do podnoszenia nie zostały uwzględnione w niniejszej tabeli. powiadomienia.

Wszystkie obrazy zaprezentowano wyłącznie na potrzeby broszury.

PASY
BEZPIECZEŃSTWA

Axis of Rotation

Podczas obsługi koparki należy stosować odzież roboczą i środki ochrony zgodne z lokalnymi przepisami i rozporządzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

KUBOTA Baumaschinen GmbH

Steinhauser Straße 100
66482 Zweibrücken
Niemcy
Telefon: (49) 06332 - 487 -0
Faks: (49) 06332 - 487 - 101
http://www.kubota-eu.com

Przed odpięciem
pasów
bezpieczeństwa
zatrzymać silnik
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