
MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH VOLVO  19.8-20.3 T  167 HP



THÊM LỰA CHỌN TĂNG LỢI ÍCH
Thêm lựa chọn tăng lợi ích với EC200D. Máy đào bánh xích Volvo đem lại khả năng kết 
hợp hoàn hảo giữa công suất và độ tin cậy giúp tiết kiệm nhiên liệu và hiệu suất hoạt 
động tuyệt vời. Với chế độ vận hành ECO, việc bảo trì bảo dưỡng được đơn giản hóa, cần 
và tay gầu thông dụng được thiết kế mới đem lại hiệu quả cao nhất và tối ưu hóa chi phí 
chủ sở hữu.

Chế độ E tiết kiệm nhiên liệu

Chế độ ECO độc đáo của Volvo giúp tiết kiệm nhiên 
liệu và đem lại hiệu suất công việc tuyệt vời. Các 
tính năng thông minh tối ưu hóa hệ thống thủy lực 
để giảm thiểu mất mát lưu lượng và áp suất trong 
khi vẫn duy trì lực đào và mô men quay giúp tiết 
kiệm nhiên liệu.

Dễ dàng bảo trì bảo dưỡng

EC200D được thiết kế thông minh giúp cho việc 
bảo trì, bảo dưỡng trở nên an toàn, nhanh chóng 
và dễ dàng với các tấm chống trơn trượt, các phin 
lọc tập trung, điểm bảo trì bảo dưỡng dễ dàng tiếp 
cận từ mặt đất và các điểm bơm mỡ tập trung. Chu 
kỳ giữa các lần bảo dưỡng định kỳ dài làm tăng 
hiệu suất sử dụng và tăng thời gian làm việc giúp 
tăng năng suất.

Độ tin cậy cao

EC200D kế thừa những đặc tính nổi trội đã được 
chứng minh của Volvo về độ tin cậy và chất lượng. 
Được cấu tạo từ những bộ phận bền bỉ chắc chắn, 
máy đào dòng D- Series mang lại hiệu quả đầu tư 
cũng như giá trị bán lại cao.

Cần và tay gầu chất lượng cao

Để tối ưu hóa trọng lượng vận hành và tổng chi phí 
chủ sở hữu, thiết kế cần và tay gầu mới là sự lựa 
chọn thích hợp cho các ứng dụng công việc xây 
dựng.



LÀM VIỆC NHIỀU HƠN NHƯNG TIÊU THỤ
NHIÊN LIỆU ÍT HƠN
Giảm tiêu thụ nhiên liệu và tăng công suất với EC200D, thiết bị được trang bị các tính năng hiện đại 
như chế độ ECO Mode đem lại mức tiết kiệm nhiên liệu lên đến 12% so với các thiết bị tương tự khác. 
Động cơ D5 mạnh mẽ và hiệu suất cao được kết hợp hài hòa với hệ thống thủy lực tối ưu và chức 
năng tạm dừng động cơ cũng giúp tiết kiệm nhiên liệu và tối đa năng suất.



THIẾT BỊ PHÙ HỢP CHO NHIỀU
ỨNG DỤNG CÔNG VIỆC
EC200D là thiết bị lý tưởng cho các ứng dụng công việc xây dựng – từ làm đường, san lấp mặt bằng 
và cơ sở hạ tầng đến các dự án nông nghiệp, cải tạo cảnh quan và các công việc tiện ích khác. Thiết 
bị có tốc độ quay toa tối ưu, sự kết hợp tuyệt vời các ứng dụng công tác, lực đào mạnh mẽ và chu kỳ 
làm việc nhanh giúp đem lại giải pháp hiệu quả nhất để tiết kiệm chi phí cho chủ sở hữu.



PHÙ HỢP CHO NHIỀU CÔNG VIỆC
Với hiệu suất cao, máy đào bánh xích Volvo EC200D đem đến hiệu quả tiết kiệm chi phí 
cho những ứng dụng công việc xây dựng. Nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa động cơ Volvo 
D5 tiết kiệm nhiên liệu và hệ thống thủy lực tiên tiến, cộng với cabin tiện nghi và các tính 
năng điều khiển được cải tiến, bạn sẽ hoàn toàn tin tưởng EC200D là một thiết bị làm việc 
mượt mà và hiệu quả.

Động cơ Volvo mạnh mẽ

Cùng trải nghiệm công suất mạnh mẽ của động cơ 
Volvo D5 được kết hợp hài hòa với hệ thống thủy 
lực tiến tiến, động cơ Volvo Tier 3 có mô men xoắn 
cao ở vòng tua thấp mang đến sự kết hợp tuyệt vời 
giữa hiệu suất hoạt động và tiết kiệm nhiên liệu – 
điều đó tạo ra một thiết bị lý tưởng cho các ứng 
dụng công việc xây dựng.

Cabin tiện nghi

Vận hành thoải mái trong cabin của Volvo, kết hợp 
với các tính năng tiên tiến được thiết kế để tối đa 
hóa năng suất làm việc của người vận hành và 
giảm thiểu mệt mỏi. Cabin được thiết kế có tầm 
nhìn rộng, không gian thoải mái, ghế ngồi có thể 
điều chỉnh được và hệ thống điều khiển thông 
minh, những đặc điểm đó giúp cabin Volvo có thiết 
kế dẫn đầu trong ngành. Để tăng tính năng điều 
khiển và hiệu quả, màn hình I-ECU được trang bị 
hiển thị đầy đủ các thông tin cần thiết giúp cho 
việc vận hành hiệu quả nhất.

Các tính năng điều khiển tiên tiến
Thiết bị được tối ưu hóa các chức năng điều khiển 
đào, quay, mang tải và nâng. EC200D được thiết kế 
tăng lưu lượng thủy lực giúp điều khiển chính xác 
và nhanh chóng tất cả các thao tác công việc riêng 
rẽ hay kết hợp. Sự tiện lợi từ việc hoạt động mượt 
mà được thể hiện khi di chuyển và nâng đồng thời 
cũng như sự kết hợp hài hòa tuyệt hảo giữa chuyển 
động của cần và tay gầu.

Các chế độ vận hành phù hợp với công việc
Các chế độ làm việc độc đáo của Volvo giúp dễ 
dàng đem lại tính tiết kiệm nhiên liệu và hiệu suất 
làm việc tối ưu cho thiết bị. Người vận hành lựa 
chọn chế độ thích hợp nhất cho từng công việc I 
(Không tải), F (Thấp), G (Trung bình), H (Cao) and P 
(Nặng). Việc lựa chọn chế độ thích hợp với công 
việc làm tăng tính linh hoạt và tăng năng suất.



CẤU HÌNH HOÀN HẢO

Cần và tay gầu có độ tin cậy cao
Để tối ưu hóa trọng lượng vận hành 
và tổng chi phí chủ sở hữu, thiết kế 
cần và tay gầu mới là sự lựa chọn 
thích hợp cho các ứng dụng công 
việc xây dựng.

Chế độ E tiết kiệm nhiên liệu
Chế độ thông minh của Volvo giúp tiết 
kiệm nhiên liệu.

Các tính năng điều khiển tiên tiến
Tăng lưu lượng thủy lực giúp điều 
khiển chính xác và nhanh chóng tất 
cả các thao tác công việc riêng rẽ 
hay kết hợp.

Độ tin cậy vượt trội
Volvo tiến hành quy trình thử 
nghiệm nghiêm ngặt trong quá 
trình phát triển sản phẩm để 
đem lại cho khách hàng sự tin 
cậy đối với sản phẩm.

Thỏa thuận hỗ trợ khách hàng 
của Volvo
Thỏa thuận hỗ trợ khách hàng của 
Volvo bao gồm các công việc về 
bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa tổng 
thể và tất cả các công việc liên 
quan trong suốt quá trình vận 
hành của thiết bị.

THIẾT BỊ PHÙ HỢP CHO NHIỀU ỨNG DỤNG CÔNG VIỆC
EC200D có tốc độ quay toa tuyệt vời phù hợp cho 
các thao tác công việc kết hợp, lực đào cao 
và chu kỳ làm việc nhanh.



Động cơ Volvo mạnh mẽ
Động cơ Volvo mạnh mẽ có mô men xoắn cao ở tốc 
độ vòng tua thấp mang đến sự kết hợp tuyệt vời 
giữa hiệu suất hoạt động và tiết kiệm nhiên liệu.

Cabin tiện nghi
Đem lại không gian vận hành rộng rãi, tiện nghi cho người 
vận hành với tầm nhìn rộng và màn hình I-ECU mới.

Dễ dàng bảo trì bảo dưỡng
Các điểm bảo trì bảo dưỡng dễ dàng tiếp 
cận từ mặt đất, các điểm bơm mỡ tập 
trung, các phin lọc tập trung và các tấm 
chống trơn trượt giúp việc bảo trì bảo 
dưỡng nhanh chóng và dễ dàng.

Lựa chọn chế độ phù hợp với công việc
Người vận hành lựa chọn chế độ phù hợp 
cho từng ứng dung công việc I (Không 
tải), F (Nhẹ), G (Trung bình), H (Cao) và P 
(Nặng). 

LÀM VIỆC NHIỀU HƠN NHƯNG TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU ÍT HƠN
Động cơ mạnh mẽ kết hợp hài hòa với hệ 
thống thủy lực tiên tiến và chức năng tạm 
dừng động cơ đem lại mức tiết kiệm nhiên 
liệu lên đến 12%.

GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ
Volvo cung cấp những giải pháp thích hợp 
trong suốt chu kỳ hoạt động của thiết bị 
giúp khách hàng giảm chi phí chủ sở hữu.



GIẢI PHÁP HOÀN HẢO
Volvo luôn có những giải pháp hoàn hảo cho khách hàng. Vậy tại sao bạn không để chúng 
tôi cung cấp tất cả những gì bạn cần trong suốt vòng đời của thiết bị? Biết lắng nghe 
khách hàng, chúng tôi giúp giảm tổng chi phí chủ sở hữu và tăng doanh thu cho bạn.



TĂNG GIÁ TRỊ CHO KHÁCH HÀNG
Tối ưu hóa khả năng hoạt động, công suất và độ tin cậy cùng với việc tăng cường dịch vụ 
sau bán hàng và đa dạng hóa các giải pháp kỹ thuật đáp ứng phù hợp với yêu cầu công 
việc của khách hàng. Chúng tôi giúp bảo toàn và sinh lời khoản đầu tư của khách hàng 
bằng quan hệ đối tác lâu dài và từ Phụ tùng chính hãng Volvo cùng với đội ngũ am hiểu 
sản phẩm và khách hàng. 

Bất cứ thứ gì, bất cứ nơi đâu bạn cần
Giúp nâng cao tính năng của thiết bị và giúp khách hàng 
hoàn toàn yên tâm với Phụ tùng chính hãng Volvo và 
chúng tôi hiểu dùng phụ tùng sai quy cách sẽ phát sinh 
nhiều vấn đề. Để nâng cao công suất và thời gian chạy 
máy cho khách hàng, chúng tôi luôn duy trì sẵn sàng hệ 
thống phụ tùng chính hiệu Volvo. Chỉ khi sử dung Phụ 
tùng chính hãng Volvo, khách hàng sẽ bảo toàn và sinh 
lời khoản đầu tư của mình, kéo dài thời gian sử dụng 
thiết bị và đảm bảo cho thiết bị được bảo hành lâu dài.

Thỏa thuận hỗ trợ khách hàng của Volvo
Thỏa thuận hỗ trợ khách hàng của Volvo bao gồm các công việc về bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa tổng thể và tất cả các 
công việc kỹ thuật liên quan trong quá trình vận hành thiết bị. Volvo áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất để giám 
sát vận hành  và tình trạng của thiết bị và luôn đem đến cho khách hàng những đề xuất thích hợp để tăng khả năng 
sinh lời của thiết bị. Bằng việc sử dung Thỏa thuận hỗ trợ khách hàng của Volvo, khách hàng sẽ kiểm soát tốt chi phí 
dịch vụ kỹ thuật cho thiết bị của mình.

Mạng lưới đại lý rộng khắp
Chúng tôi có mạng lưới rộng khắp các đại lý, nhà xưởng, 
trung tâm bảo hành với đầy đủ nhân viên kỹ thuật tay 
nghề cao am hiểu khách hàng và có kinh nghiệm toàn 
cầu để sẵn sàng đem tới cho khách hàng hỗ trợ kỹ thuật 
đầy đủ và kịp thời. Bất cứ thứ gì khách hàng cần hay bất 
cứ nơi đâu khách hàng yêu cầu, đại lý Volvo luôn sẵn 
sàng hỗ trợ để giúp khách hàng kéo dài thời gian sử 
dụng thiết bị. Hãy liên hệ với đại lý Volvo để chúng tôi 
cung cấp giải pháp tốt nhất.



 
 

 

 
 

 
   

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
      

 

 

 
 

     

CHI TIẾT VOLVO EC200D
Động cơ Hệ thống thủy lực

Mô tơ thủy lực

Xi lanh thủy lực

Dung tích

Động cơ

Bơm chính. Kiểu bơm: 2 x Bơm trục piston biến đổi lưu lượng
Lưu lượng tối đa
Bơm điều khiển. Kiểu: Bơm bánh răng
Lưu lượng tối đa
Cài đặt van an toàn xả áp

Áp mở
Mạch di chuyển
Mạch quay toa
Mạch điều khiển

Cần đơn
Đường kính x Hành trình
Tay gầu
Đường kính x Hành trình

Gầu
Đường kính x Hành trình

Thùng nhiên liệu
Tổng hệ thống thủy lực
Thùng dầu thủy lực
Dầu động cơ
Nước làm mát động cơ
Dầu giảm tốc quay toa
Dầu giảm tốc di chuyển

Công suất tối đa
Công suất bánh đà, ISO 9249/SAE J1349

Công suất tổng, ISO 14396/SAE J1995

Mômen xoắn tối đa
ở tốc độ động cơ
Số xilanh

Dung tích
Đường kính
Hành trình

Điện áp
Ắc quy
Dung lượng ắc quy
Máy phát
Mô tơ khởi động

Tốc độ quay tối đa

Lực kéo tối đa
Tốc độ di chuyển tối đa (thấp)
Tốc độ di chuyển tối đa (cao)

Xích
Bước xích
Bề rộng của xích ba vấu
Ga lê tì
Ga lê đỡ

LpA (nhiệt đới)

LwA (nhiệt đới)

Độ ồn bên ngoài theo tiêu chuẩn ISO 6395 và tiêu chuẩn EU về 
độ ồn Directive (2000/14/EC) và 474-1:2006 +A1:2009

Độ ồn trong cabin theo tiêu chuẩn ISO 6396

Khả năng leo dốc

Mômen quay tối đa

Hệ thống điện

Hệ thống quay toa

Hệ thống di chuyển

Khung gầm

Cabin

Độ ồn

Động cơ diesel đươc thiết kế tối ưu, tính năng tiên tiến, được trang bị 4 
xilanh, thẳng đứng, kim phun điều khiển điện tử áp suất cao, có tuần 
hoàn khí thải EGR, dung tích 4.7 có turbo tăng áp, làm mát bằng khí và 
nước.

Hệ thống thủy lực kiểu mới kết hợp giữa Thủy lực-Điện tử và MCV (van 
ngăn kéo) sử dụng công nghệ thông minh để điều khiển lưu lượng theo 
yêu cầu giúp tăng năng suất, công suất đào và tiết kiệm nhiên liệu. Hệ 
thống tổng hợp, cần, tay gầu và ưu tiên quay toa dọc theo cần, tay gầu và 
gầu tạo tối ưu cho vận hành.
Hệ thống bao gồm các chức năng quan trọng sau:
Hệ thống tổng hợp: Kết hợp lưu lượng cả hai bơm để đảm bảo chu kỳ làm
việc nhanh và tăng năng suất.
Ưu tiên cần: Ưu tiên cho cần khi nâng tải hay khi đào sâu.
Ưu tiên tay gầu: Ưu tiên cho tay gầu khi hoạt động san phẳng và tăng 
lượng vật liệu vào đầy gầu hơn khi đào.
Ưu tiên quay toa: Ưu tiên quay toa khi kết hợp đồng thời nhiều thao tác.
Hệ thống phục hồi: Ngăn chặn sự xâm thực và cung cấp lưu lượng tới các 
hoạt động khác khi kết hợp đồng thời nhiều thao tác để tối đa sản lượng.
Van chống tụt: Van chống tụt cần và tay gầu ngăn xilanh bị tụt.

Di chuyển                 Mô tơ trục piston biến đổi lưu lượng với phanh cơ khí
Quay toa                   Mô tơ piston dung tích cố định với phanh cơ khí

Hệ thống điện công suất cao được bảo vệ. Giắc điện khóa kép được sử 
dụng để chống rỉ. Rơle và cầu chì được đặt trong hộp bảo vệ. Công tắc 
chính theo tiêu chuẩn.

Hệ thống quay toa sử dụng mô tơ piston, dẫn động bởi bộ giảm tốc hành 
tinh cho mômen tối đa. Tiêu chuẩn có một van khóa quay toa và một van 
chống giật.

Mỗi bên xích được thiết kế một môtơ với hai chế độ di chuyển tự động. 
Phanh di chuyển bằng nhiều đĩa, nén ép lò xo và nhả phanh bằng thủy 
lực. Môtơ, phanh và hộp giảm tốc được bảo vệ bên trong khung gầm.

Khung gầm dạng chữ X chắc chắn. Mắt xích được làm kín và bơm mỡ 
theo tiêu chuẩn.

Người vận hành dễ dàng vào cabin qua cửa cabin rộng. Cabin có giảm 
chấn thủy lực giảm thiểu rung động và được chế tạo bằng vật liệu giảm 
âm . Cabin có tầm nhìn rộng, kính chắn phía trước dễ dàng mở lật lên.
Ghế ngồi tiện lợi và thông minh: Ghế ngồi có thể điều chỉnh được và hệ 
thống tay trang điều khiển được thiết kế độc lập để thích ứng với người 
vận hành. Ghế ngồi có thể điều chỉnh chín mức khác nhau, có dây an toàn 
giúp tăng tiện nghi và độ an toàn cho người vận hành. Được trang bị điều 
hòa với chất làm lạnh R134a thân thiện với môi trường.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 

KÍCH THƯỚC MÁY
Mô tả

CẦN VÀ TAY GẦU
Mô tả Đơn vị Cần đơn Tay gầu

Đơn vị
Cần
Tay gầu

Tổng chiều rộng cấu trúc trên
Tổng chiều rộng máy
Tổng chiều cao tới đỉnh cabin
Bán kính quay đối trọng
Tổng chiều cao tới nắp ca bô động cơ
Khoảng cách từ đối trọng xuống nền *
Chiều dài tiếp xúc của xích
Chiều dài xích
Khoảng cách hai xích
Bề rộng xích
Khoảng sáng gầm tối thiểu *
Tổng chiều dài
Tổng chiều cao tới đỉnh cần

A. Chiều dài
B. Chiều cao
Chiều rộng
Trọng lượng
Cần: Bao gồm xilanh, tuy ô và ắc, không bao gồm ăc xilanh cần
Tay gầu: Bao gồm xilanh, liên kết và ắc

* Không tính guốc xích



 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

PHẠM VI LÀM VIỆC VỚI GẦU LẮP TRỰC TIẾP

PHẠM VI LÀM VIỆC VỚI GẦU LẮP TRỰC TIẾP

Mô tả
Cần
Tay gầu

Đơn vị

Tầm xúc với đào tối đa
Tầm xúc với nền tối đa
Chiều sâu đào tối đa
Chiều sâu đào tối đa (mức 2.44 m)
Chiều sâu đào tường thẳng đứng tối đa
Chiều cao cắt tối đa
Chiều cao đổ tải tối đa
Bán kính quay toa nhỏ nhất

Bán kính gầu

Lực đào (gầu)

Lực tay gầu (arm)

Góc quay gầu

Thường

Thường

Thường

Thường

Hạng nặng

Hạng nặng

Hạng nặng

Hạng nặng



  

 
 

 

 

 

  

  

     

 

 
             

HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN GẦU

Kiểu gầu

TRỌNG LƯỢNG MÁY VÀ ÁP LỰC NỀN ĐẤT

CÔNG SUẤT NÂNG EC200D

EC200D, cần 5.7 m, tay gầu 2.9 m, gầu 0.8 m3 / 624 kg, đối trọng
4 100 kg 

Mô tả
Bề rộng

xích
Trọng lượng

vận hành
Áp lực

nền đất
Tổng

chiều rộng

Tỷ trọng vật liệu tối đa

Dung tích Bề rộng cắt Trọng lượng Răng EC200D, Cần 5.7 m, Tay gầu2.9 m,
Đối trọng 4 100 kg

Gầu lắp trực tiếp   

Than, Caliche, Đá phiến
Đất ướt và đất sét, Đá vôi, Đá cát
Granite, Cát ướt, Đá nổ mìn
Bùn ướt, Quặng sắt

X : Không khuyến cáo

Xích ba vấu

Gầu thông thường

Liên hệ với đại lý Volvo để có loại gầu và thiết bị lắp kèm phù hợp với 
công việc. Bảng phía trên chỉ là gợi ý dựa trên những hoạt động điển 
hình của thiết bị. Dung tích gầu theo tiêu chuẩn ISO 7451, vật liệu chất 
đầy và góc chất 1:1.

Lực nâng tại đỉnh tay gầu khi không lắp gầu.
Khi lắp gầu giá trị lực nâng phụ thuộc vào trọng lượng gầu theo bảng sau.

Ghi chú: 1. Máy chạy chế độ F (Công suất cao) cho việc nâng. 2. Các thông số tải nêu trên phù hợp với tiêu chuẩn SAE J1097 và ISO 10567 tiêu 
chuẩn về sức nâng cho máy đào thủy lực. 3. Tải định mức không được vượt quá 87% công suất nâng của  hệ thống thủy lực hoặc 75% tải trọng 
đầu cần. 4. Tải trọng định mức có dấu (*) được giới hạn bởi công suất nâng của hệ thống thủy lực chứ không phải tải trọng đầu cần.  

Móc nâng 
liên quan 

đến mặt nền
Dọc Ngang Dọc Ngang Dọc Ngang Dọc Ngang Dọc Ngang Dọc Ngang

Cần: 5.7m
Tay gầu: 2.9m
Xích: 600mm
Đối trọng: 4100kg

Cần: 5.7m
Tay gầu: 2.9m
Xích: 800mm
Đối trọng: 4100kg



 

 

 
 

 

THIẾT BỊ
THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN

HỆ THỐNG ĐIỆN/ĐIỆN TỬ

KHUNG XE

KHUNG GẦM

CABIN VÀ NỘI THẤT

XÍCH

HỆ THỐNG THỦY LỰC

Động cơ
THIẾT BỊ TÙY CHỌN
Động cơ

Điện tử

Khung xe

Hệ thống thủy lực

Cabin và nội thất

Cụm công tác

Dụng cụ

Động cơ diesel có turbô tăng áp, 4 kỳ làm mát bằng nước, 
phun nhiên liệu trực tiếp và làm mát khí nạp.
Lọc gió có cảm biến báo tắc lọc
Sấy nóng khí nạp
Màng ngăn không có làm sạch trước
Lọc nhiên liệu và lọc tách nước
Máy phát, 80A

Điện tử
- Hệ thống điều khiển chế độ ưu việt
- Hệ thống tự chuẩn đoán 
Hiển thị tình trạng máy
Cảm biến công suất theo tốc độ động cơ
Hệ thống tự động dừng máy khi không tải
Chức năng tắt/khởi động an toàn 
Màn hình màu LCD
Công tắc ngắt điện tổng
Mạch ngăn khởi động lại động cơ 
Đèn halogen công suất cao:
- Lắp trên khung
- Lắp trên cần
Ắcquy, 2 x 12 V / 100 Ah
Mô tơ khởi động, 24 V / 5.5 kW

Tay vịn lên máy
Khoang chứa đồ
Tấm chống trượt
Nắp đậy dưới
Đối trọng 4 100 kg

Bộ căng chỉnh xích thủy lực
Mắt xích bơm mỡ và làm kín
Bảo vệ xích

Hệ thống thủy lực cảm biến tự động
- Hệ thống tổng
- Ưu tiên cần
- Ưu tiên tay gầu
- Ưu tiên quay toa
Chế độ “ECO” công nghệ tiết kiệm nhiên liệu
Van phục hồi cho Cần, tay gầu và gầu
Van chống giật quay toa
Van chống tụt Cần và tay gầu
Hệ thống lọc đa cấp
Giảm xóc xilanh
Phớt ngăn bụi xilanh
Dầu thủy lực, ISO VG 68

Dầu silicon và gối đỡ cao su có lò xo

Tay chang điều khiển phù hợp
Cần khóa điều khiển
Cabin chịu mọi thời tiết, bao gồm:
- Giá đựng cốc
- Khóa cửa
- Kính an toàn
- Thảm sàn
- Còi
- Khoang chứa đồ rộng
- Kính trước có thể kéo lên
- Kính chắn gió dưới có thể tháo rời
- Dây an toàn
- Kính an toàn
- Gạt kính
- Chìa khóa

Xích ba vấu 600 mm 
Xích ba vấu 800 mm

Ghế ngồi có thể điều chỉnh được có bộ sấy nóng và hệ thống tay chang điều khiển

Lọc tách nước có sấy nóng

Hệ thống Caretrack và 3 năm đăng ký sử dụng
Thêm đèn:
- Lắp trên cabin 3 (trước 2, sau 1)
- Lắp trên đối trọng 1
Hệ thống chống trộm
Còi cảnh báo di chuyển

Gương chiếu hậu trên đối trọng
Gương bên
Track shoes
Xích ba vầu 800 mm 

Dầu thủy lực, ISO VG 46, 68

Điều hòa tích hợp
Ghế vải không có sấy nóng
Ghế vải có sấy nóng và giảm chấn
Màn che nắng phía trước, trên mái và phía sau
Khóa đặc biệt

Cần 5.7m 
Tay gầu 2.9m 
Gầu GP 0.80m3 có móc

Bộ dụng cụ hàng ngày
Bộ dụng cụ đầy đủ

Dầu thủy lực 46



 

CÁC CỤM TÙY CHỌN

Điều hòa Đèn lắp thêm

Đèn LED cảnh báo Bộ làm sạch trước

Dải xích Màng chống nắng lắp thêm

Không phải tất cả các bộ phận đều có sẵn cho mọi thị trường. Với chính sách cải tiến sản phẩm liên tục, 
chúng tôi có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và thiết kế mà không cần phải thông báo trước. Các hình 
ảnh minh họa có thể không có trên thực tế của thiết bị.






