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  PRETincepând cu  40.990 euro*pt dotare standard 

      BULDOEXCAVATOARE CUKUROVA   Model 880 producție 2020 dotare standard :
1) Cupă  frontala de încărcare cu capacitate 1 mc cu dinți amovibili 
2)  Cupe de săpare lată  -  de 600 mm cu dinți amovibili                                                                       
3 ) Braț de excavare adâncime 4005  mm
4)  Stabilizatoare hidraulice cu actionare individuala, pentru stabilitate
maxima la excavare, pentru calele din spate 
5 ) Radio casetofon Pioneere 

                          6)  Tractiune 4x4 (4WD) pe puntile fata si spate.
7)  Numarul treptelor de viteza este de  4,
8)  Viteza  de deplasare  este de 40 km/
9)  Lumini de lucru pentru zi și  noapte pe fata și spate                           
10)  Motor  Diesel - PERKINS  100 CP
11) Cabina vitrata certificata ROPF/ FOPS

DOTARI SUPLIMENTARE: circuite hidraulice frontale și  pe
brațul de excavare, braț telescopic cu adâncime de sapare de
4805mm sau 5800mm, aer condiționat, sistem GPS, Sistem EHSS , cupa multifunctionala cu dinți și kit furci,
cupe de sapare de 300 ,400, 800, 900m, de taluzare, trapezoidale , perie de maturat cu stropitoare și buncar
colector,  lama-plug-freza de zăpada, tocator de vegetație, picon, burghiu, placa compactoare,
foreza, lama de nivelare, s.a

 MODEL 883 cuprinde dotarile utilajului 880  si pompă
de injecție rotativă acționată electronic, cu 4 cilindrii in
linie verticali,  capacitate cilindrica de 4.400 cmc, răcire
cu apă, dezvolta o putere de 74,5 kW/ 100 la un cuplu
motor este de 450 Nm pentru o turatie de 1.400 rpm., 4X4
Transmisie ZF cu roti dintate tip Powershift 
 
MODEL  885 dispune  de  dotarile  Modelului  883  si  este  echipat
suplimentar cu Comenzile functiilor de lucru la incarcare/descarcare si
excavare  se  realizeaza  prin  intermediul  de  joystick-uri.  Sistem  ce
permite revenirea automata a cupei frontale de incarcare/descarcare, la
pozitia de incarcare; return to digg- Sistem ce permite în mod automat

mentinerea cupei frontale de încărcare  descarcare, la un nivel constant fata de sol 

 MODEL 888 cel mai performant model de BULDOEXCAVATOR produs de grupul Cumitas, dispune de toate dotarile
Modelului 885 si este echipa suplimentar cu Cutie de viteze Automata CARARO Powershift, cu punți față și spate Carraro
– Italia.  Tractiune 4 x 4 (4WD), Cutia de viteze dispune de 4 trepte de viteza , Diferentialul  puntii spate este electro-
hidraulic, permite blocarea 100% a punții spate. Axa față este oscilanta si permite oscilatii cu o valoare de 16 grd., iar
unghiul de directie de bracare a rotilor este de 52 grd. Comutarea transmisiei în poziția NEUTRU, permite schimbarea
sensului de mers în sarcină. Servo direcție complet hidrostatică coordonata de pompa de direcție. Direcție 3 moduri de
direcție controlate electric

 

DIN ANUL 1993 SUNTEM LA DISPOZITIA DVS. PRIN COMERCIALIZARE UTILAJE DE CONSTRUCTII  SI MENTENANTA
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