
Номинална мощност
SAE J1349 / 96 kW (128 к.с.) при 2050 об./мин

С монтиран двигател Tier 4 краен / Етап IV

Брутна мощност
SAE J1995 / 102.1 kW (137 к.с.) при 2050 об./мин

Оперативно тегло
18100 кг / 39,900 фунта

* Снимката може да съдържа допълнително оборудване.

Скорост на движение (висока/ниска)
5,3 км/ч (3.29 мили/час) / 3,2 км/ч (2.00 мили/час)



* Снимката може да съдържа допълнително оборудване.

ВЛАДЕЙ ЗЕМЯТА
Багерите от серията HX са резултат от дългогодишните 
усилия на инженерите от Hyundai, които са едни от най- 
добрите в индустрията. Те работиха неуморно, за да 
предложат на клиентите си продукт без дефекти. Серията 
HX отговаря на нуждите и изискванията на клиентите, като 
приоритети са икономията на горивото и увеличаването на 
производителността.
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ВЛАДЕЙ ЗЕМЯТА
Серията HX надминава очакванията на клиентите! 
Стани лидер в индустрията със серията на Hyundai HX. 

РАБОТИ НА МАКС,  
ПЕЧЕЛИ НА МАКС
· ECO индикатори
· IPC (Система за контрол на дебита на помпите)
· Нова система за регулиране на мощността
· Електронно управление на вентилатора
· Управление на дебита за приставките (Опционално)
· Нова охлаждаща система с увеличен приток на 
въздух

· Уголемен вход за въздуха
· Намаление на работния цикъла
· Управление на свободното движение на стрелата 
(Опционално)

МОДЕРНИ, КОМФОРТНИ,  
ПРОСТИ И СИГУРНИ РЕШЕНИЯ
· AAVM (Усъвършенствана система за 360° наблюдение) - 
(Опционално)

· Лесен достъп до уреята (ad-blue) система
· Hi MATE (Система за дистанционно управление) 
(Опционална)

· Иновативно комбинирано окачване
· Система за блокиране на въртенето (Опционална)
· Система за плавно завъртане (Опция)

ПО-НАДЕЖДЕН,  
ПО-УСТОЙЧИВ
· Изключително здрав охладителен модул
· Подсилени пинове, втулки и полимерни уплътнителни 
шайби 

· Подсилени горна и долна структура и прикачно  
оборудване 

· Висок клас маркучи за високо налягане

КОНТРОЛНО ТАБЛО
· По - широк дисплей 
· Хаптично управление
· Wi-Fi Директ С Смартфон (Miracast)
· Пропорционална Спомагателна Хидравлична Система
· Нова аудио система
· Нова климатична система

* Снимката може да съдържа допълнително оборудване.
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ECO индикатори
ECO индикаторите позволяват по-иконо-
мично използване на машината. Уредът 
показва средния и моментния разход 
на гориво, както и цялото консумирано 
гориво за зададен период от време. В 
детайлното меню може да се провери 
почасовия както и дневния разход. 

IPC (система за контрол  
на дебита на помпите)
Системата IPC контролира разпределе-
нието на дебита, в зависимост от работ-
ните условия. Различните режими се 
избират и пускат от монитора. При работа 
дебитът на помпата може да се контро-
лира от лост, намалявайки разхода на 
гориво. 

Нов режимен контрол  
на мощността 
Серията HX прецизно управлява входя-
щите и изходящите контролни сигнали, 
за да пести гориво. Трите режима на мощ-
ност осигуряват най-високата производи-
телност във всяка работна среда. 

*  P (мощен) режим: Максимизира скоростта и 
мощността при високо натоварване.

*  S (стандартен) режим: Оптимизира произ-
водителността и горивоспестяването при 
стандартни операции.  

* E (икономичен) режим: Подобрява системата 
за контрол при леко натоварване.

Електронен  съединител на 
вентилатора
Електронният съединител намалява 
шума при работа, като прецизно контро-
лира оборотите, зависейки от темпера-
турата на хидравличното масло и охлаж-
дащата течност. Минимизира разхода на 
гориво както и скъсява времето, за което 
хидравличното масло загрява.

Управление на дебита за 
приставките (Опционално)
Серията HX подобрява дебита на помпата 
чрез независимия контрол на две помпи. 
Оптимизира различното прикачено обо-
рудване за ефективен дебит, като позво-
лява приспособяването към различни 
работни дейности.

Нова климатична система с 
увеличен приток на въздух
Серията HX предлага отлична охлаждаща 
система като увеличава разсейването на 
топлината.Модулът е лесна за почистване.

Уголемен вход за въздух с 
решетков капак
Уголеменият вентилационен вход за при-
тока на въздух и мрежестият решетков 
капак, който предпазва от навлизането на 
нежелани частици, увеличават издръжли-
востта многократно. 

Горивоспестяваща система, Висока производителност
Серията HX има екологичен, високо производителен двигател, който осигурява от-
лична горивна икономия и голяма мощност. С високата си оперативна производи-
телност доказана чрез взискателни тестове на разнообразни работни площадки, 
ще задоволи нуждите на всеки клиент. 

РАБОТИ НА МАКС,  
ПЕЧЕЛИ НА МАКС

Подобрен работен цикъл
Серията HX предлага по-висока производителност при по-кратък работен цикъл: товари камиони до 
4% по- бързо и копае до 10% по- бързо от 9-та серия.

Управление на свободното движение на стрелата (Опционално)
За да се постигне ефикасна подравняваща операция, чрез движение на рамото с фиксирана стрела, 
серията HX предлага системата за свободно движение на стрелата, позволяваща висока производи-
телност при този вид работа.  

ДО   18% 

По-икономичен при  
копаене, товарене  

и изравняване
(Сравнено с  
9- та серия)

4%
По-бърз при товарене

(Сравнено с 9- та серия)

ДО   10% 

По-бързо изравняване 
(Сравнено с 9- та серия)

90%
По-ниски вредни емисии

(Сравнено с 9-та серия)

* Снимката може да съдържа допълнително оборудване.
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Нов Екстериорен Дизайн за Здравина и Сигурност 
Истинската стойност на серията HX е издръжливостта. Подсилените горна и 
долна структури са устойчиви на натоварване и удари, а новите елементи на 
багерната уредба, чиито производителност и издръжливост е доказана след 
многобройни тестове, правят серията HX отличния избор за тежки работни 
условия и висока производителност.  

ПО-НАДЕЖДЕН,  
ПО- УСТОЙЧИВ

Издръжлив Охлаждащ Модул
Серията HX има здрав и издръжлив охлаждащ модул, 
който е преминал строги тестове, демонстрирайки най- 
високата производителност при тежки работни условия.

Подсилени Приставки и Горна и Долна 
Структури 
Горната и долната структури както и багерната уредба 
надминават очакванията за издръжливост и здравина, 
доказано след многобройни тестове и виртуални симу-
лации. Износоустойчивостта на кофата е подобрено, 
чрез използването на нов материал. 

Подсилени пинове, втулки и полимерни 
шайби
Серията HX разполага с износоустойчиви хромирани 
пинове, подсилени втулки и полимерни шайби, осигуря-
вайки най- високата издръжливост и производителност. 

Висок клас (Високо налягане) Маркучи
Серията HX използва маркучи за високо налягане, с устойчивост на топлина и високо налягане, 
увеличавайки издръжливостта на продукта. 

 Хромирани пинове

* Снимката може да съдържа допълнително оборудване.
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Интелигентен и функционален клъстер 
Осем инчовият  течно- кристален дисплей е с 30% по- 
голям от предишния модел, увеличавайки функционал-
ността и удобството. Централно поставените копчета 
на дисплея позволяват лесната проверка на нивото на 
уреята(ad- blue), както и на температурата отвън. За мак-
симално удобство на оператора се грижат новата кли-
матична система, осветление в кабината, аларма, сензор 
за претоварване, оборотомер, както и сензор за наклон.

Хаптичен Контрол
Чрез интегрирания хаптичен контролер може да се 
управлява газта, климатика, и целия клъстер, позво-
лявайки бърза и удобна управляемост на системите. 
В случай на повреда на командния бутон, централния 
контролер активира авариен режим, за да предотврати 
инциденти.

Нова Аудио Система
Радио, USB-базиран MP3 player, интегрирана 
Bluetooth hands-free система,и вграден микрофон, 
правят разговорите по телефона удобни и сигурни 
по време на работа. Радиото е преместено от дясната 
страна за по- лесен достъп.

Wi-Fi Директ С Смартфон (Miracast)
Системата Miracast базирана на Wi-Fi връзката с теле-
фона на оператора позволява използването на функ-
циите на смартфона на големия 8 инчов екран като: сър-
фиране в интернет, използване на навигация, гледане 
на клипове и слушане на музика. (Сега и за телефони с 
Android).

Пропорционална Спомагателна 
Хидравлична Система - опция
·  Пропорционален контролен бутон за по - добър 

контрол на скоростта на работа.
·  Увеличава удобството на оператора

Подобрен Инструментален Панел 
Повечето електронни функции са поставени на най- удобните и подходящи места 
за операторите, предлагайки удобна работна среда и висока производителност. 
Иновативната информационна система позволява на оператора да постигне 
висока производителност при изключително приятна работна среда.  

ИНФОРМАЦИОННА 
СИСТЕМА

Нова Климатична Система 
С подобрената си климатична система серията HX увеличава APTC капацитета с 15%, предлагайки при-
ятна обстановка за операторите по всяко време. Системата е създадена, така че топлият и студеният 
въздух да достигат едновременно до лицето на оператора увеличавайки удовлетворението от работата.

340 mm
(HX-серията)

310mm 
(9-серията)

Мястото в кабината за оператора е 
увеличено с  

13%
(Сравнено с 9A серията) 

* Снимката може да съдържа допълнително оборудване.
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AAVM (Усъвършенствана система за 360° 
наблюдение) - опция
Серията HX има най - модерната видео система за 360° 
наблюдение, осигурявайки  видимост във всички посоки. 
Операторът лесно може да провери какво се случва на 
работната площадка от всяка една страна. 

Лесен достъп до уреята/AdBlue® Системата
Резервоарът на уреята/AdBlue® е поставен в отделението 
за инструменти за лесен достъп и удобство при зареж-
дане. Червена лампа със звуков сигнал предупреждава 
в случай на препълване. Захранващият модул на уреята/
AdBlue® е закачен отстрани на горивния резервоар за 
лесна поддръжка и смяна на филтри. 

*  AAVM (Усъвършенствана система за 360° наблюдение) - опция
 Серията HX има най - модерната видео система за 360° наблюдение, осигуря-

вайки  видимост във всички посоки, с девет панорамни гледки, както и възмож-
ността за поглед от птиче око и 2D/4CH гледки.

* IMOD (Интелигентна система за детекция на движещи се обекти): 
 Информира, когато хора или опасни обекти са засечени до 5 метра от машината

Hi MATE (Система За Дистанционно Управление)
Hi MATE, патентованата от Hyundai система за дистанционно упра-
вление, осигурява  възможността за операторите и дилърите да про-
верят и получават сервизна и диагностична  информация за машината 
от всеки компютър с интернет. Потребителите могат да видят точното 
местонахождение на машината върху дигитална карта, както и да 
настроят работните функции на машината, намалявайки нуждата от 
многократните обаждания в сервиз. Системата Hi MATE спестява пари и 
време на собственика и дилъра като предлага превантивна поддръжка. 

*  Работата на системата може да се повлияе от телекомуникационния сигнал 

Нова кабина за повече комфорт
По- малко шум, по- малко вибрации и ергономичен дизайн. Новата кабина осигурява удобството 
нужно на всеки оператор. Със фокус върху сигурността и удобството при работа новата НХ Серия дава 
възможност за бърза и лесна инспекция на машината навсякъде и по всяко време. 

МОДЕРЕН ИНТЕРИОР,  
ПРОСТИ И СИГУРНИ РЕШЕНИЯ

Иновативно комбинирано окачване
Чрез дизайн на окачването, осигуряващ ниско ниво на вибрациите, посредством пружини  и внедрени амортесьори-Новото комби-
нирано окачване на HX серията редуцира до минимални граници шума в кабината, подобрява нейната издръжливост  и осигурява 
комфортно пространство за работа, като намалява умората на операторите

Система за блокиране на въртенето (Опционална)
Тази система блокира въртенето при маневриране или при работа на обекти с ограничено пространство, увеличавайки удобството 
и производителността на оператора.  

Система за плавно завъртане (Опция)
Системата за плавно въртене е опция, налична за улеснение на клиента, който иска да контролира въртенето на купола на багера.

* Снимката може да съдържа допълнително оборудване.
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ДВИГАТЕЛ
Производител/модел Perkins / 1204F
Тип Четиритактов дизелов двигател с водно

охлаждане, 4-цилиндров, еднореден, 
с директно впръскване и турбокомпресор 
с охлаждане на нагнетения въздух

Номинална 
мощност 
на маховика 
в конски 
сили

SAE
J1995 (пълна) 102.1 кВт (137 к.с.) при 2,050 об/мин
J1349 (полезна) 96 кВт (128 к.с.) при 2,050 об/мин

DIN
6271/1 (пълна) 102.1 кВт (139 к.с.) при 2,050 об/мин
6271/1 (полезна) 96 кВт (130 к.с.) при 2,050 об/мин

Макс. въртящ момент 57.1 кг-сила/м (413 фунта-фута·ft) 
при 1,400 об/мин

Диаметър x ход на цилиндрите 105 × 127 мм (4.13’’ × 5.0’’)
Работен обем на цилиндрите 4,400 cc (268.5 cu in)
Акумулатори 2 × 12 V × 100 Ah
Стартер 24 V - 4.5 кВт
Алтернатор 24 V - 100 A

ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА
ГЛАВНА ПОМПА

Тип Тандемни аксиално-бутални помпи с 
променлив работен обем

Макс. дебит 2 × 164 л/мин (43.3 US gpm / 36.1 UK gpm)
Спомагателна помпа за кръга на 
управлението

Зъбна помпа

Горивоспестяваща помпена система със сензори за натоварване

ХИДРАВЛИЧНИ МОТОРИ

Движение Двускоростен аксиално-бутален мотор със 
спирачен клапан и ръчна спирачка

Завъртане Аксиално-бутален мотор с автоматична 
спирачка

НАСТРОЙКА НА ИЗПУСКАТЕЛНИЯ КЛАПАН
Кръгове за работното оборудване 350 кг-сила/кв. см (4,980 psi)
Движение 350 кг-сила/кв. см (4,980 psi)
Форсирана мощност 
(стрела, рамо, кофа) 380 кг-сила/кв. см (5,400 psi)

Кръг на завъртане 285 кг-сила/кв. см (4,054 psi)
Кръг на управление 40 кг-сила/кв. см (570 psi)
Сервизен клапан Монтиран

ХИДРАВЛИЧНИ ЦИЛИНДРИ

Брой на цилиндрите, 
диаметър × ход

Стрела: 2 - 115 x 1,090 мм (4.5’’ x 42.9’’)
Рамо: 1 - 120  x 1,355 мм (4.7’’ x 53.3’’)
Кофа: 1 - 110 x 995 мм (4.3’’ x 39.2’’)
Булдозерно гребло: 
2 - 110 x 320 мм (4.3’’ x 12.6’’)

Двуелементна 
стрела

1-ви: 2 - 115 x 960 мм 
(4.5’’ x 37.8’’)
2-ри: 1 - 160 x 650 мм 
(6.3’’ x 25.6’’)

ЗАДВИЖВАНИЯ И СПИРАЧКИ
Метод на задвижване Изцяло хидростатичен тип

Задвижващ електромотор Аксиално-бутален мотор, 
вътрешно разположен

Редукторна система Планетарен редуктор
Макс. теглително усилие 17,000 кг-сила (37,500 фунта-фута)
Макс. скорост на движение 
(висока/ниска) 5.3 км/ч (3.3 мили/ч) / 3.2 км/ч (2.0 мили/ч)

Преодоляване на наклон 35° (70%)
Ръчна спирачка Мокра, многодискова

УПРАВЛЕНИЕ
Задвижваните с управляващо налягане джойстикове и педали с разглобяем лост 
позволяват работа почти без усилие и умора.

Управление на работните функции
Два джойстика с един предпазен лост 
(ЛЯВО): Завъртане и рамо 
(ДЯСНО): Стрела и кофа (ISO)

Движение и кормилно управление Два лоста с педали
Дросел на двигателя Електрически, със степенен превключвател

КАПАЦИТЕТИ НА ПЪЛНЕНЕ
Мотор за завъртане Аксиално-бутален мотор с фиксиран работен обем
Редуктор за завъртане Планетарен редуктор
Смазване на лагера за завъртане Чрез потапяне в грес
Спирачка на завъртането Мокра, многодискова
Скорост на завъртане 10.3 об/мин

КАПАЦИТЕТИ НА ПЪЛНЕНЕ
Пълнене литър ам. галон англ. галон
Резервоар за гориво 290 76.6 63.8
Охладителна течност на двигателя 27,5 7.3 6.0
Двигателно масло 10,5 2.8 2.3
Механизъм за завъртане 6.2 1.6 1.4
Крайна предавка (всяка) 3.0 0.8 0.7
Хидравлична система 
(включително резервоар) 240 63.4 52.8

Хидравличен резервоар 125 33.0 27.5
DEF/AdBlue® 19 5.0 4.2

ШАСИ
Централната X-образна рама е изцяло заварена с подсилените чрез затворен профил 
рамки на гъсеничната верига. Шасито включва смазвани ролки, направляващи ролки, 
устройства за обтягане на гъсеничната верига с амортизиращи пружини и верижни 
зъбни колела и гъсенична верига с двойни или тройни ребра на звената.

Централна рама Х-образен тип
Верижна рама Петоъгълен затворен профил
Брой звена от всяка страна 49 EA 
Брой опорни ролки от всяка страна 2 EA
Брой гъсенични ролки от всяка страна 7 EA
Брой предпазители на веригата от всяка страна 1 EA

OPERATING WEIGHT (APPROXIMATE)
Работно тегло, включително 5,100 мм (16’ 9’’) Стрела; 2,600 мм (8’ 6’’) Рамо; 
0.70 м3 кофа, напълнена по SAE, смазочно вещество, охладителна течност, 
пълен резервоар за гориво, пълен хидравличен резервоар и цялото стандартно 
оборудване.

РАБОТНО ТЕГЛО

Звена Работно тегло Натиск върху 
почвата

Тип Ширина 
мм (инч) кг (фунт) кг-сила/кв. см (psi)

Звена с 
тройни 
ребра

500 (20’’)
HX160L 17,855 (39,360) 0.52 (7.39)
HX160LD 18,655 (41,130) 0.55 (7.82)

600 (24’’)
HX160L 18,100 (39,904) 0.44 (6.26)
HX160LD 18,900 (41,667) 0.46 (6.54)

700 (30’’)
HX160L 18,345 (40,440) 0.38 (5.40)

HX160LD 19,145 (42,210) 0.40 (5.69)

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

2

НАРЪЧНИК ЗА ИЗБОР 
НА КОФА И СИЛА НА 
КОПАЕНЕ

КОФИ

5,100 (16’ 9’’) 
Стрела

5,100 (16’ 9’’)
Двуелементна стрела

2,200
(7’ 3’’) 
Рамо

2,600 
(8’ 6’’) 
Рамо

3,100 
(10’ 2’’) 
Рамо

2,200
(7’ 3’’) 
Рамо

2,600 
(8’ 6’’) 
Рамо

  0.39 (0.51)  0.34 (0.44)  620 (24.4)  740 (29.1) 410 (900)

  0.50 (0.65)  0.44 (0.58)  760 (29.9)  880 (34.6) 470 (1,040)

  0.64 (0.84)  0.55 (0.72)  920 (36.2)  1,040 (40.9) 510 (1,120)

  0.70 (0.92)  0.60 (0.78)  990 (39.0)  1,110 (43.7) 600 (1,320)

  0.76 (0.99)  0.65 (0.85)  1,060 (41.7)  1,180 (46.5) 620 (1,370) -

  0.89 (1.16)  0.77 (1.01)  1,220 (48.0)  1,340 (52.8) 610 (1,340) - -

  1.05 (1.37)  0.90 (1.18)  1,400 (55.1)  1,520 (59.8) 680 (1,500) - - -

 0.69 (0.90)  0.62 (0.81)  990 (39.0) - 720 (1,590)

  0.75 (0.98)  0.65 (0.85)  1,820 (71.7) - 540 (1,190)
 

Усилена кофа
Приводнаване кофа

ПРИСТАВКА
Стрелите и рамената са заварени с ниско механично напрежение, изцяло затворена кутиеобразна структура със секции. 
Предлагат се стрели 5.1 м (16’ 9’’) и Двуелементна стрела 5.1 м (16’ 9’’) и рамена 2.20 м (7’ 3’’); 2.60 м (8’ 6’’) и 3.1 м (10’ 2’’).

СИЛА НА КОПАЕНЕ
mm (ft.in) 2,200 (7’ 3’’) 2,600 (8’ 6’’) 3,100 (10’ 2’’)

kg (lb) 750 (1,560) 810 (1,790) 890 (1,960)

SAE

kN 107.9 [117.2] 107.9 [117.2] 107.9 [117.2]

kgf 11,000 [11,940] 11,000 [11,940] 11,000 [11,940]

lbf 24,250 [26,330] 24,250 [26,330] 24,250 [26,330]

ISO

kN 123.6 [134.2] 123.6 [134.2] 123.6 [134.2]

kgf 12,600 [13,680] 12,600 [13,680] 12,600 [13,680]

lbf 27,780 [30,160] 27,780 [30,160] 27,780 [30,160]

SAE

kN 87.2 [94.7] 77.3 [83.9] 69.0 [74.9]

kgf 8,890 [9,650] 7,880 [8,560] 7,030 [7,630]

lbf 19,600 [21,280] 17,370 [18,860] 15,500 [16,830]

ISO

kN 91.0 [98.8] 80.3 [87.2] 71.4 [77.5]

kgf 9,280 [10,080] 8,190 [8,890] 7,280 [7,900]

lbf 20,460 [22,210] 18,060 [19,600] 16,050 [17,430]

Забележка :    Теглото на рамото включва цилиндъра на кофата, лостовия механизъм и щифта.

: Подходяща за материали с плътност от 2000 кг/куб. м (3370 фунта/куб. ярд) или по-малка
: Подходяща за материали с плътност от 1600 кг/куб. м (2700 фунта/куб. ярд) или по-малка
: Подходяща за материали с плътност от 1100 кг/куб. м (1850 фунта/куб. ярд) или по-малка

Вместимост 
куб. м (куб. ярд)

Ширина 
мм (инч)

Тегло 
кг (фунт)

Препоръчително мм (фут-инч)

Напълнена 
по SAE

Напълнена 
по CECE

Без странични 
зъбци

Със странични 
зъбци

Напълнена по SAE 0.39 (0.51) 0.50 (0.65) 0.64 (0.84) 0.70 (0.92) 0.89 (1.16)  0.69 (0.90)  0.75 (0.98)
m3 (yd3) 0.70 (0.92) 1.05 (1.37)

0.76 (0.99)

Рамо

Максимална 
сила на копаене 

на кофата

Максимална 
сила на рамото

Дължина

Тегло
Забележки:

[  ]: 
Форсирана 

мощност
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РАЗМЕРИ И 
РАБОТЕН ДИАПАЗОН

Мерна ед.: мм (фут-инч)

Дължина на стрелата 5,100
(16’ 9’’) 

Дължина на рамото 2,200 
(7’ 3’’)

2,600 
(8’ 6’’)

3,100 
(10’ 2’’)

A Макс. обсег на 
копаене

8,690 
(28’ 6’’)

9,020 
(29’ 7’’)

9,450 
(31’ 0’’)

A’
Макс. обсег на 
копаене 
на нивото на земята

8,530 
(27’ 12’’)

8,860 
(29’ 1’’)

9,300 
(30’ 6’’)

B Макс. дълбочина на 
копаене

5,660 
(18’ 7’’)

6,060 
(19’ 11’’)

6,560 
(21’ 6’’)

B’
Макс. дълбочина 
на копаене (ниво 8 
фута)

5,430 
(17’ 10’’)

5,850 
(19’ 2’’)

6,370 
(20’ 11’’)

C
Макс. вертикална 
дълбочина 
на копаене

5,120 
(16’ 10’’)

5,380 
(17’ 8’’)

5,710 
(18’ 9’’)

D Макс. височина на 
копаене

8,750 
(28’ 8’’)

8,840 
(29’ 0’’)

8,980 
(29’ 6’’)

E Макс. височина за 
разтоварване

6,110 
(20’ 1’’)

6,220 
(20’ 5’’)

6,390 
(21’ 0’’)

F
Мин. радиус на 
завъртане на 
предната част

3,180 
(10’ 5’’)

3,170 
(10’ 5’’)

3,170 
(10’ 5’’)

РАБОТЕН ДИАПАЗОН НА HX160 L

РАЗМЕРИ НА HX160 L
Стрела 5.1 м (16’ 9’’) и Рамо 2.2 м (7’ 3’’); 2.6 м (8’ 6’’) & 3.1 м (10’ 2’’).

Дължина на стрелата 5,100 
(16’ 9’’)

Дължина на рамото 2,200
(7’ 3’’)

2,600
(8’ 6’’)

3,100
(10’ 2’’)

J Обща дължина 8,660
(28’ 5’’)

8,650
(28’ 5’’)

8,650
(28’ 5’’)

K Обща височина на 
стрелата

3,010
(9’ 11’’)

2,990
(9’ 10’’)

3,150
(10’ 4’)

L
Ширина на звеното 
на гъсеничната 
верига

500
(20’’)

600
(24’’)

700
(28’’)

M Обща ширина 2,490
(8’ 2’’)

2,590
(8’ 6’’)

2,690
(8’ 10’’)

Мерна ед.: мм (фут-инч)

A Междуосие 3,170 (10’ 5’’)
B Обща дължина на гъсеничната верига 3,926 (12’ 11’’)
C Отстояние на противотежестта от земята 1,055 (3’ 6’’)
D Радиус на завъртане на задната част 2,480 (8’ 2’’)
D’ Дължина на задната част 2,480 (8’ 2’’)
E Обща ширина на горната конструкция 2,475 (8’ 1’’)
F Обща височина на кабината 2,980 (9’ 9’’)
G Мин. пътен просвет 460 (1’ 6’’)
H Междуосово разстояние на веригите 1,990 (6’ 6’’)
I Обща височина на предпазителя на 

веригата
3,220 (10’ 6’’)
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РАЗМЕРИ И 
РАБОТЕН ДИАПАЗОН

Мерна ед.: мм (фут-инч)

Дължина на стрелата 5,100 (16’ 9’’) Двуелементна стрела

Дължина на рамото 2,200 
(7’ 3’’) 

2,600 
(8’ 6’’) 

A Макс. обсег на 
копаене

8,760 
(28’ 9’’)

9,110 
(29’ 11’’)

A’
Макс. обсег на 
копаене 
на нивото на земята

8,590 
(28’ 2’’)

8,950 
(29’ 4’’)

B Макс. дълбочина на 
копаене

5,430 
(17’ 6’’)

5,830 
(19’ 2’’)

B’
Макс. дълбочина 
на копаене (ниво 8 
фута)

5,330 
(17’ 6’’)

5,730 
(18’ 10’’)

C
Макс. вертикална 
дълбочина 
на копаене

4,630 
(15’ 2’’)

4,980 
(16’ 4’’)

D Макс. височина на 
копаене

9,420 
(30’ 11’’)

9,610 
(31’ 6’’)

E Макс. височина за 
разтоварване

6,710 
(22’ 0’’)

6,910 
(22’ 8’’)

F
Мин. радиус на 
завъртане на 
предната част

3,100 
(10’ 2’’)

2,970 
(9’ 9’’)

РАБОТЕН ДИАПАЗОН НА HX160 L ДВУЕЛЕМЕНТНА СТРЕЛА

РАЗМЕРИ НА HX160 L ДВУЕЛЕМЕНТНА СТРЕЛА
Двуелементна стрела 5.1 м (16’ 9’’) и Рамо 2.2 м (7’ 3’’); 2.6 м (8’ 6’’) & 3.1м (10’ 2’’).

Дължина на стрелата 5,100 
(16’ 9’’)

Дължина на рамото 2,200
(7’ 3’’)

2,600
(8’ 6’’)

I Обща дължина 8,610
(28’ 3’’)

8,610
(28’ 3’’)

J Обща височина на 
стрелата

3,040
(9’ 12’’)

3,060
(10’ 0’’)

K
Ширина на звеното 
на гъсеничната 
верига

500
(20’’)

600
(24’’)

700
(28’’)

L Обща ширина 2,490
(8’ 2’’)

2,590
(8’ 6’’)

2,690
(8’ 10’’)

Мерна ед.: мм (фут-инч)

A Междуосие 3,170 (10’ 5’’)
B Обща дължина на гъсеничната верига 3,926 (12’ 11’’)
C Отстояние на противотежестта от земята 1,055 (3’ 6’’)
D Радиус на завъртане на задната част 2,480 (8’ 2’’)
D’ Дължина на задната част 2,480 (8’ 2’’)
E Обща ширина на горната конструкция 2,475 (8’ 1’’)
F Обща височина на кабината 2,980 (9’ 9’’)
G Мин. пътен просвет 460 (1’ 6’’)
H Междуосово разстояние на веригите 1,990 (6’ 6’’)
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РАЗМЕРИ И 
РАБОТЕН ДИАПАЗОН

Мерна ед.: мм (фут-инч)

Дължина на стрелата 5,100
(16’ 9’’) 

Дължина на рамото 2,200 (7’ 3’’) 2,600 (8’ 6’’) 3,100 (10’ 2’’)

A Макс. обсег на 
копаене 8,690 (28’ 6’’) 9,020 (29’ 7’’) 9,450 (31’ 0’’)

A’
Макс. обсег на 
копаене 
на нивото на земята

8,530 (27’ 12’’) 8,860 (29’ 1’’) 9,300 (30’ 6’’)

B Макс. дълбочина на 
копаене 5,660 (18’ 7’’) 6,060 (19’ 11’’) 6,560 (21’ 6’’)

B’
Макс. дълбочина 
на копаене (ниво 8 
фута)

5,430 (17’ 10’’) 5,850 (19’ 2’’) 6,370 (20’ 11’’)

C
Макс. вертикална 
дълбочина 
на копаене

5,120 (16’ 10’’) 5,380 (17’ 8’’) 5,710 (18’ 9’’)

D Макс. височина на 
копаене 8,750 (28’ 8’’) 8,840 (29’ 0’’) 8,980 (29’ 6’’)

E Макс. височина за 
разтоварване 6,110 (20’ 1’’) 6,220 (20’ 5’’) 6,390 (21’ 0’’)

F
Мин. радиус на 
завъртане на 
предната част

3,180 (10’ 5’’) 3,170 (10’ 5’’) 3,170 (10’ 5’’)

РАБОТЕН ДИАПАЗОН НА HX160 LD

РАЗМЕРИ НА HX160 LD
Стрела 5.1 м (16’ 9’’) и Рамо 2.2 м (7’ 3’’); 2.6 м (8’ 6’’) & 3.1 м (10’ 2’’).

Дължина на стрелата 5,100 
(16’ 9’’)

Дължина на рамото 2,200
(7’ 3’’)

2,600
(8’ 6’’)

3,100
(10’ 2’’)

I Обща дължина 9,110
(29’ 11’’)

9,100
(29’ 10’’)

9,100
(29’ 10’’)

J Обща височина на 
стрелата

3,010
(9’ 11’’)

2,990
(9’ 10’’)

3,150
(10’ 4’)

K
Ширина на звеното 
на гъсеничната 
верига

500
(20’’)

600
(24’’)

700
(28’’)

L Обща ширина 2,490
(8’ 2’’)

2,590
(8’ 6’’)

2,690
(8’ 10’’)

Мерна ед.: мм (фут-инч)

A Междуосие 3,170 (10’ 5’’)
B Обща дължина на гъсеничната верига 3,926 (12’ 11’’)
C Отстояние на противотежестта от земята 1,055 (3’ 6’’)
D Радиус на завъртане на задната част 2,480 (8’ 2’’)
D’ Дължина на задната част 2,480 (8’ 2’’)
E Обща ширина на горната конструкция 2,475 (8’ 1’’)
F Обща височина на кабината 2,980 (9’ 9’’)
G Мин. пътен просвет 460 (1’ 6’’)
H Междуосово разстояние на веригите 1,990 (6’ 6’’)
M Разстояние от почвата до вдигната 

булдозерно гребло
615 (2’ 0’’)

N Дълбочина на булдозерно гребло надолу 675 (2’ 3’’)
O Височина на булдозерно гребло 645 (2’ 1’’)
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РАЗМЕРИ И 
РАБОТЕН ДИАПАЗОН

Мерна ед.: мм (фут-инч)

Дължина на стрелата 5,100 (16’ 9’’) Двуелементна стрела

Дължина на рамото 2,200 
(7’ 3’’) 

2,600 
(8’ 6’’) 

A Макс. обсег на 
копаене

8,760 
(28’ 9’’)

9,110 
(29’ 11’’)

A’
Макс. обсег на 
копаене 
на нивото на земята

8,590 
(28’ 2’’)

8,950 
(29’ 4’’)

B Макс. дълбочина на 
копаене

5,430 
(17’ 6’’)

5,830 
(19’ 2’’)

B’
Макс. дълбочина 
на копаене (ниво 8 
фута)

5,330 
(17’ 6’’)

5,730 
(18’ 10’’)

C
Макс. вертикална 
дълбочина 
на копаене

4,630 
(15’ 2’’)

4,980 
(16’ 4’’)

D Макс. височина на 
копаене

9,420 
(30’ 11’’)

9,610 
(31’ 6’’)

E Макс. височина за 
разтоварване

6,710 
(22’ 0’’)

6,910 
(22’ 8’’)

F
Мин. радиус на 
завъртане на 
предната част

3,100 
(10’ 2’’)

2,970 
(9’ 9’’)

РАБОТЕН ДИАПАЗОН НА HX160 LD ДВУЕЛЕМЕНТНА СТРЕЛА

РАЗМЕРИ НА HX160 LD ДВУЕЛЕМЕНТНА СТРЕЛА
Стрела 5.1 м (16’ 9’’) и Рамо 2.2 м (7’ 3’’); 2.6 м (8’ 6’’) & 3.1 м (10’ 2’’).

Дължина на стрелата 5,100 
(16’ 9’’)

Дължина на рамото 2,200
(7’ 3’’)

2,600
(8’ 6’’)

I Обща дължина 9,080
(29’ 9’’)

9,080
(29’ 9’’)

J Обща височина на 
стрелата

3,040
(9’ 12’’)

3,060
(10’ 0’’)

K
Ширина на звеното 
на гъсеничната 
верига

500
(20’’)

600
(24’’)

700
(28’’)

L Обща ширина 2,490
(8’ 2’’)

2,590
(8’ 6’’)

2,690
(8’ 10’’)

Мерна ед.: мм (фут-инч)

A Междуосие 3,170 (10’ 5’’)
B Обща дължина на гъсеничната верига 3,926 (12’ 11’’)
C Отстояние на противотежестта от земята 1,055 (3’ 6’’)
D Радиус на завъртане на задната част 2,530 (8’ 4’’)
D’ Дължина на задната част 2,480 (8’ 2’’)
E Обща ширина на горната конструкция 2,475 (8’ 1’’)
F Обща височина на кабината 2,980 (9’ 9’’)
G Мин. пътен просвет 460 (1’ 6’’)
H Междуосово разстояние на веригите 1,990 (6’ 6’’)
M Разстояние от почвата до вдигната 

булдозерно гребло
615 (2’ 0’’)

N Дълбочина на булдозерно гребло надолу 675 (2’ 3’’)
O Височина на булдозерно гребло 645 (2’ 1’’)

1918



1.5 m (5 ft) 3.0 m (10 ft) 4.5 m (15 ft) 6.0 m (20 ft)

m (ft)

7.5 m kg *3720 3710 5.60
(25 ft) lb *8200 8180 (18.4)
6.0 m kg *3630 2490 6.98
(20 ft) lb *8000 5490 (22.9)
4.5 m kg *4550 *4550 *4080 3160 3280 2000 7.76
(15 ft) lb *10030 *10030 *8990 6970 7230 4410 (25.5)
3.0 m kg *9070 9020 *5760 4790 *4570 3030 2960 1780 8.15
(10 ft) lb *20000 19890 *12700 10560 *10080 6680 6530 3920 (26.7)
1.5 m kg *7000 4430 4750 2870 2880 1710 8.20
(5 ft) lb *15430 9770 10470 6330 6350 3770 (26.9)

kg *7150 *7150 7290 4220 4620 2750 3010 1790 7.94
lb *15760 *15760 16070 9300 10190 6060 6640 3950 (26.0)

-1.5 m kg *7060 *7060 *11180 7930 7220 4150 4570 2700 3430 2050 7.31
(-5 ft) lb *15560 *15560 *24650 17480 15920 9150 10080 5950 7560 4520 (24.0)
-3.0 m kg *11250 *11250 *9590 8080 *6640 4210 *3720 2730 6.19
(-10 ft) lb *24800 *24800 *21140 17810 *14640 9280 *8200 6020 (20.3)
-4.5 m kg *6230 *6230
(-15 ft) lb *13730 *13730

1.5 m (5 ft) 3.0 m (10 ft) 4.5 m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft)

m (ft)

7.5 m kg *3360 3220 6.11
(25 ft) lb *7410 7100 (20.0)
6.0 m kg *3000 *3000 *3330 2260 7.37
(20 ft) lb *6610 *6610 *7340 4980 (24.2)
4.5 m kg *3740 3190 3030 1830 8.11
(15 ft) lb *8250 7030 6680 4030 (26.6)
3.0 m kg *7880 *7880 *5280 4840 *4270 3030 *2790 2040 2760 1630 8.48
(10 ft) lb *17370 *17370 *11640 10670 *9410 6680 *6150 4500 6080 3590 (27.8)
1.5 m kg *8140 *8140 *6620 4450 4740 2860 3290 1960 2680 1570 8.53
(5 ft) lb *17950 *17950 *14590 9810 10450 6310 7250 4320 5910 3460 (28.0)

kg *7930 7850 7270 4190 4590 2720 3230 1900 2780 1620 8.28
lb *17480 17310 16030 9240 10120 6000 7120 4190 6130 3570 (27.2)

-1.5 m kg *6740 *6740 *10710 7810 7150 4090 4510 2650 3120 1840 7.69
(-5 ft) lb *14860 *14860 *23610 17220 15760 9020 9940 5840 6880 4060 (25.2)
-3.0 m kg *10010 *10010 *10240 7930 *6930 4120 4540 2670 *3720 2380 6.64
(-10 ft) lb *22070 *22070 *22580 17480 *15280 9080 10010 5890 *8200 5250 (21.8)
-4.5 m kg *7440 *7440 *4920 4300
(-15 ft) lb *16400 *16400 *10850 9480

1.5 m (5 ft) 3.0 m (10 ft) 4.5 m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft)

m (ft)

7.5 m kg *2970 2730 6.73
(25 ft) lb *6550 6020 (22.1)
6.0 m kg *2840 *2840 *3000 1990 7.88
(20 ft) lb *6260 *6260 *6610 4390 (25.9)
4.5 m kg *3320 3220 *2110 2100 2750 1640 8.57
(15 ft) lb *7320 7100 *4650 4630 6060 3620 (28.1)
3.0 m kg *4680 *4680 *3900 3050 *3070 2030 2510 1460 8.91
(10 ft) lb *10320 *10320 *8600 6720 *6770 4480 5530 3220 (29.2)
1.5 m kg *10180 8460 *6130 4510 *4590 2860 3280 1940 2440 1400 8.96
(5 ft) lb *22440 18650 *13510 9940 *10120 6310 7230 4280 5380 3090 (29.4)

kg *8700 7860 *7180 4190 4570 2690 3190 1860 2520 1440 8.73
lb *19180 17330 *15830 9240 10080 5930 7030 4100 5560 3170 (28.6)

-1.5 m kg *6330 *6330 *10350 7720 7100 4040 4460 2600 3150 1820 2790 1610 8.17
(-5 ft) lb *13960 *13960 *22820 17020 15650 8910 9830 5730 6940 4010 6150 3550 (26.8)
-3.0 m kg *8980 *8980 *10860 7780 7080 4020 4450 2590 3430 2020 7.21
(-10 ft) lb *19800 *19800 *23940 17150 15610 8860 9810 5710 7560 4450 (23.7)
-4.5 m kg *12460 *12460 *8600 8000 *5760 4140 *3340 3150 5.59
(-15 ft) lb *27470 *27470 *18960 17640 *12700 9130 *7360 6940 (18.3)
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ТОВАРОПОДЕМНОСТ

 Номинална стойност фронтално  Номинална стойност странично или на 360 градуса 

HX160 L
Стрела: 5.1 м (16’ 9’’) / рамо: 2.2 м (7’ 3’’) / оборудвано с кофа: 0.70 м3 (напълнена по SAE) / гъсенични звена: 600 мм (24’’) тройни ребра

Височина 
на точката 

на прилагане 
на натоварването 

м (фут)

Радиус на натоварване При максимален обсег
Капацитет Обсег

Ниво на 
земната 

повърхност

Стрела: 5.1 м (16’ 9’’) / рамо: 2.6 м (8’ 6’’) / оборудвано с кофа: 0.70 м3 (напълнена по SAE) / гъсенични звена: 600 мм (24’’) тройни ребра

Височина 
на точката 

на прилагане 
на натоварването 

м (фут)

Радиус на натоварване При максимален обсег
Капацитет Обсег

Ниво на 
земната 

повърхност

Стрела: 5.1 м (16’ 9’’) / рамо: 3.1 м (11’ 1’’) / оборудвано с кофа: 0.70 м3 (напълнена по SAE) / гъсенични звена: 600 мм (24’’) тройни ребра

Височина 
на точката 

на прилагане 
на натоварването 

м (фут)

Радиус на натоварване При максимален обсег
Капацитет Обсег

Ниво на 
земната 

повърхност

1.5 m (5 ft) 3.0 m (10 ft) 4.5 m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft)

m (ft)

6.0 m kg *3700 2410 7.06
(20 ft) lb *8160 5310 (23.2)
4.5 m kg *4130 3160 3230 1940 7.83
(15 ft) lb *9110 6970 7120 4280 (25.7)
3.0 m kg *5820 4780 *4580 3010 2920 1720 8.21
(10 ft) lb *12830 10540 *10100 6640 6440 3790 (26.9)
1.5 m kg *6960 4400 4770 2840 3320 1950 2850 1660 8.27
(5 ft) lb *15340 9700 10520 6260 7320 4300 6280 3660 (27.1)

kg *6240 *6240 7310 4170 4630 2720 2980 1740 8.01
lb *13760 *13760 16120 9190 10210 6000 6570 3840 (26.3)

-1.5 m kg *6240 *6240 *10380 7870 7240 4110 4580 2680 3400 2010 7.39
(-5 ft) lb *13760 *13760 *22880 17350 15960 9060 10100 5910 7500 4430 (24.2)
-3.0 m kg *9100 8060 *6360 4190 *3250 2680 6.28
(-10 ft) lb *20060 17770 *14020 9240 *7170 5910 (20.6)

1.5 m (5 ft) 3.0 m (10 ft) 4.5 m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft)

m (ft)

6.0 m kg *3400 2170 7.48
(20 ft) lb *7500 4780 (24.5)
4.5 m kg 2980 1770 8.20
(15 ft) lb 6570 3900 (26.9)
3.0 m kg *4330 3020 *3200 2010 2710 1580 8.57
(10 ft) lb *9480 6660 *7050 4430 5970 3480 (28.1)
1.5 m kg *7030 *7030 *6610 4420 4760 2830 3300 1940 2640 1520 8.62
(5 ft) lb *15500 *15500 *14570 9740 10490 6240 7280 4280 5820 3350 (28.3)

kg *7090 *7090 7280 4150 4600 2680 3230 1870 2740 1570 8.37
lb *15630 *15630 16050 9150 10140 5910 7120 4120 6040 3460 (27.5)

-1.5 m kg *6070 *6070 *10000 7730 7160 4040 4520 2610 3080 1790 7.78
(-5 ft) lb *13380 *13380 *22050 17040 15790 8910 9960 5750 6790 3950 (25.5)
-3.0 m kg *9540 *9540 *9800 7880 *6680 4080 4560 2650 *3290 2320 6.76
(-10 ft) lb *21030 *21030 *21610 17370 *14730 8990 10050 5840 *7250 5110 (22.2)
-4.5 m kg *6780 *6780 *4510 4290
(-15 ft) lb *14950 *14950 *9940 9460
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ТОВАРОПОДЕМНОСТ

 Номинална стойност фронтално  Номинална стойност странично или на 360 градуса 

HX160 L ДВУЕЛЕМЕНТНА СТРЕЛА

1.  Товароподемността се базира на SAE J1097 и ISO 10567.
2.  Товароподемността на серията HX не надвишава 75% от тази на товара на преобръ
 щане, когато машината е на твърда и равна повърхност, или не надвишава 87% от пълната 
 мощност на хидравличната система.

3.  Точката на прилагане на натоварването е кука, разположена от задната страна на кофата.
4.  (*) указва товар, ограничен от мощността на хидравличната система.

Двуелементна стрела: 5.1 м (16’ 9’’) / рамо: 2.2 м (7’ 3’’) / оборудвано с кофа: 0.70 м3 (напълнена по SAE) / гъсенични звена: 600 мм (24’’) тройни ребра

Двуелементна стрела: 5.1 м (16’ 9’’) / рамо: 2.6 м (8’ 6’’) / оборудвано с кофа: 0.70 м3 (напълнена по SAE) / гъсенични звена: 600 мм (24’’) тройни ребра

Височина 
на точката 

на прилагане 
на натоварването 

м (фут)

Височина 
на точката 

на прилагане 
на натоварването 

м (фут)

Радиус на натоварване

Радиус на натоварване

При максимален обсег

При максимален обсег

Капацитет 

Капацитет 

Обсег

Обсег

Ниво на 
земната 

повърхност

Ниво на 
земната 

повърхност

2120



1.5 m (5 ft) 3.0 m (10 ft) 4.5 m (15 ft) 6.0 m (20 ft)

m (ft)

7.5 m kg *3720 *3720 5.60
(25 ft) lb *8200 *8200 (18.4)
6.0 m kg *3630 2600 6.98
(20 ft) lb *8000 5730 (22.9)
4.5 m kg *4550 *4550 *4080 3290 3580 2100 7.76
(15 ft) lb *10030 *10030 *8990 7250 7890 4630 (25.5)
3.0 m kg *9070 *9070 *5760 4980 *4570 3160 3250 1870 8.15
(10 ft) lb *20000 *20000 *12700 10980 *10080 6970 7170 4120 (26.7)
1.5 m kg *7000 4620 *5130 3000 3170 1800 8.20
(5 ft) lb *15430 10190 *11310 6610 6990 3970 (26.9)

kg *7150 *7150 *7650 4410 5050 2880 3310 1880 7.94
lb *15760 *15760 *16870 9720 11130 6350 7300 4140 (26.0)

-1.5 m kg *7060 *7060 *11180 8260 *7560 4340 5000 2840 3760 2150 7.31
(-5 ft) lb *15560 *15560 *24650 18210 *16670 9570 11020 6260 8290 4740 (24.0)
-3.0 m kg *11250 *11250 *9590 8420 *6640 4400 *3720 2860 6.19
(-10 ft) lb *24800 *24800 *21140 18560 *14640 9700 *8200 6310 (20.3)
-4.5 m kg *6230 *6230
(-15 ft) lb *13730 *13730

1.5 m (5 ft) 3.0 m (10 ft) 4.5 m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft)

m (ft)

7.5 m kg *3360 3350 6.11
(25 ft) lb *7410 7390 (20.0)
6.0 m kg *3000 *3000 *3330 2360 7.37
(20 ft) lb *6610 *6610 *7340 5200 (24.2)
4.5 m kg *3740 3320 3330 1930 8.11
(15 ft) lb *8250 7320 7340 4250 (26.6)
3.0 m kg *7880 *7880 *5280 5030 *4270 3160 *2790 2140 3030 1720 8.48
(10 ft) lb *17370 *17370 *11640 11090 *9410 6970 *6150 4720 6680 3790 (27.8)
1.5 m kg *8140 *8140 *6620 4640 *4890 2990 3620 2060 2950 1660 8.53
(5 ft) lb *17950 *17950 *14590 10230 *10780 6590 7980 4540 6500 3660 (28.0)

kg *7930 *7930 *7460 4380 5020 2850 *3450 2000 3060 1710 8.28
lb *17480 *17480 *16450 9660 11070 6280 *7610 4410 6750 3770 (27.2)

-1.5 m kg *6740 *6740 *10710 8150 *7590 4280 4940 2780 3440 1940 7.69
(-5 ft) lb *14860 *14860 *23610 17970 *16730 9440 10890 6130 7580 4280 (25.2)
-3.0 m kg *10010 *10010 *10240 8260 *6930 4310 *4840 2800 *3720 2490 6.64
(-10 ft) lb *22070 *22070 *22580 18210 *15280 9500 *10670 6170 *8200 5490 (21.8)
-4.5 m kg *7440 *7440 *4920 4490
(-15 ft) lb *16400 *16400 *10850 9900

1.5 m (5 ft) 3.0 m (10 ft) 4.5 m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft)

m (ft)

7.5 m kg *2970 2840 6.73
(25 ft) lb *6550 6260 (22.1)
6.0 m kg *2840 *2840 *3000 2080 7.88
(20 ft) lb *6260 *6260 *6610 4590 (25.9)
4.5 m kg *3320 *3320 *2110 *2110 3020 1720 8.57
(15 ft) lb *7320 *7320 *4650 *4650 6660 3790 (28.1)
3.0 m kg *4680 *4680 *3900 3180 *3070 2140 2770 1550 8.91
(10 ft) lb *10320 *10320 *8600 7010 *6770 4720 6110 3420 (29.2)
1.5 m kg *10180 8790 *6130 4690 *4590 2990 3600 2040 2700 1480 8.96
(5 ft) lb *22440 19380 *13510 10340 *10120 6590 7940 4500 5950 3260 (29.4)

kg *8700 8200 *7180 4380 5000 2820 3510 1960 2780 1530 8.73
lb *19180 18080 *15830 9660 11020 6220 7740 4320 6130 3370 (28.6)

-1.5 m kg *6330 *6330 *10350 8050 *7550 4230 4890 2730 *3210 1920 3080 1700 8.17
(-5 ft) lb *13960 *13960 *22820 17750 *16640 9330 10780 6020 *7080 4230 6790 3750 (26.8)
-3.0 m kg *8980 *8980 *10860 8110 *7170 4210 4880 2720 *3600 2130 7.21
(-10 ft) lb *19800 *19800 *23940 17880 *15810 9280 10760 6000 *7940 4700 (23.7)
-4.5 m kg *12460 *12460 *8600 8340 *5760 4330 *3340 3300 5.59
(-15 ft) lb *27470 *27470 *18960 18390 *12700 9550 *7360 7280 (18.3)
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ТОВАРОПОДЕМНОСТ

 Номинална стойност фронтално  Номинална стойност странично или на 360 градуса 

HX160 LD
Стрела: 5.1 м (16’ 9’’) / рамо: 2.2 м (7’ 3’’) / оборудвано с кофа: 0.70 м3 (напълнена по SAE) / гъсенични звена: 600 мм (24’’) тройни ребра

Височина 
на точката 

на прилагане 
на натоварването 

м (фут)

Радиус на натоварване При максимален обсег
Капацитет Обсег

Ниво на 
земната 

повърхност

Стрела: 5.1 м (16’ 9’’) / рамо: 2.6 м (8’ 6’’) / оборудвано с кофа: 0.70 м3 (напълнена по SAE) / гъсенични звена: 600 мм (24’’) тройни ребра

Височина 
на точката 

на прилагане 
на натоварването 

м (фут)

Радиус на натоварване При максимален обсег
Капацитет Обсег

Ниво на 
земната 

повърхност

Стрела: 5.1 м (16’ 9’’) / рамо: 3.1 м (11’ 1’’) / оборудвано с кофа: 0.70 м3 (напълнена по SAE) / гъсенични звена: 600 мм (24’’) тройни ребра

Височина 
на точката 

на прилагане 
на натоварването 

м (фут)

Радиус на натоварване При максимален обсег
Капацитет Обсег

Ниво на 
земната 

повърхност

1.5 m (5 ft) 3.0 m (10 ft) 4.5 m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft)

m (ft)

6.0 m kg *3700 2520 7.06
(20 ft) lb *8160 5560 (23.2)
4.5 m kg *4130 3290 3530 2030 7.83
(15 ft) lb *9110 7250 7780 4480 (25.7)
3.0 m kg *5820 4970 *4580 3140 3210 1810 8.21
(10 ft) lb *12830 10960 *10100 6920 7080 3990 (26.9)
1.5 m kg *6960 4590 *5090 2970 *3410 2050 3130 1750 8.27
(5 ft) lb *15340 10120 *11220 6550 *7520 4520 6900 3860 (27.1)

kg *6240 *6240 *7540 4360 5060 2850 3280 1840 8.01
lb *13760 *13760 *16620 9610 11160 6280 7230 4060 (26.3)

-1.5 m kg *6240 *6240 *10380 8200 *7380 4300 5010 2810 *3660 2110 7.39
(-5 ft) lb *13760 *13760 *22880 18080 *16270 9480 11050 6190 *8070 4650 (24.2)
-3.0 m kg *9100 8390 *6360 4380 *3250 2800 6.28
(-10 ft) lb *20060 18500 *14020 9660 *7170 6170 (20.6)

1.5 m (5 ft) 3.0 m (10 ft) 4.5 m (15 ft) 6.0 m (20 ft) 7.5 m (25 ft)

m (ft)

6.0 m kg *3400 2280 7.48
(20 ft) lb *7500 5030 (24.5)
4.5 m kg 3270 1860 8.20
(15 ft) lb 7210 4100 (26.9)
3.0 m kg *4330 3150 *3200 2120 2980 1660 8.57
(10 ft) lb *9480 6940 *7050 4670 6570 3660 (28.1)
1.5 m kg *7030 *7030 *6610 4620 *4870 2960 3620 2040 2910 1600 8.62
(5 ft) lb *15500 *15500 *14570 10190 *10740 6530 7980 4500 6420 3530 (28.3)

kg *7090 *7090 *7370 4340 5030 2820 3550 1970 3020 1670 8.37
lb *15630 *15630 *16250 9570 11090 6220 7830 4340 6660 3680 (27.5)

-1.5 m kg *6070 *6070 *10000 8080 *7430 4240 4950 2750 3390 1890 7.78
(-5 ft) lb *13380 *13380 *22050 17810 *16380 9350 10910 6060 7470 4170 (25.5)
-3.0 m kg *9540 *9540 *9810 8220 *6680 4270 *4650 2790 *3300 2430 6.76
(-10 ft) lb *21030 *21030 *21630 18120 *14730 9410 *10250 6150 *7280 5360 (22.2)
-4.5 m kg *6790 *6790 *4520 4480
(-15 ft) lb *14970 *14970 *9960 9880
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ТОВАРОПОДЕМНОСТ

 Номинална стойност фронтално  Номинална стойност странично или на 360 градуса 

HX160 LD ДВУЕЛЕМЕНТНА СТРЕЛА

1.  Товароподемността се базира на SAE J1097 и ISO 10567.
2.  Товароподемността на серията HX не надвишава 75% от тази на товара на преобръ
 щане, когато машината е на твърда и равна повърхност, или не надвишава 87% от пълната 
 мощност на хидравличната система.

3.  Точката на прилагане на натоварването е кука, разположена от задната страна на кофата.
4.  (*) указва товар, ограничен от мощността на хидравличната система.

Двуелементна стрела: 5.1 м (16’ 9’’) / рамо: 2.2 м (7’ 3’’) / оборудвано с кофа: 0.70 м3 (напълнена по SAE) / гъсенични звена: 600 мм (24’’) тройни ребра

Двуелементна стрела: 5.1 м (16’ 9’’) / рамо: 2.6 м (8’ 6’’) / оборудвано с кофа: 0.70 м3 (напълнена по SAE) / гъсенични звена: 600 мм (24’’) тройни ребра

Височина 
на точката 

на прилагане 
на натоварването 

м (фут)

Височина 
на точката 

на прилагане 
на натоварването 

м (фут)

Радиус на натоварване

Радиус на натоварване

При максимален обсег

При максимален обсег

Капацитет 

Капацитет 

Обсег

Обсег

Ниво на 
земната 

повърхност

Ниво на 
земната 

повърхност

2322



Hyundai Construction Equipment Europe nv
Hyundailaan 4, 3980 Tessenderlo, Belgium  Tel: (32) 14-56-2200  Fax: (32) 14-59-3405

ДВИГАТЕЛ STD OPT
Двигател Perkins 1204F

ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА
Интелигентно управление на мощността (IPC)

3 режима на мощност, 2 работни режима, потребителски режим 
Плавно регулиране на мощността
Управление на дебита на помпата
Управление на дебита за приставките
Автоматичен празен ход на двигателя 
Управление на автоматичното изключване на двигателя
Електронно управление на вентилатора

КАБИНА И ИНТЕРИОР
Кабина по стандарт ISO

Повдигаща се чистачка на предното стъкло 
Радио/USB плейър 
Хендсфри мобилна телефонна система с USB 
12 V извод за захранване 
(правотоков преобразувател от 24V на 12V) 
Електрически клаксон 
Стоманена кабина с 360° видимост, подходяща за всякакви 
климатични условия 
Прозорци с армирани стъкла 
Прибиращ се с плъзгане преден прозорец 
Плъзгащ се страничен прозорец (ЛЯВО) 
Врата със заключване 
Термо и хладилна кутия 
Отделение за багаж и пепелник 
Прозрачен покрив на кабината 
Сенник 
Ключалки за вратата и кабината, един ключ 
Седалка с механично окачване и нагревател 
Сервоуправляем плъзгащ се джойстик 
Система за регулиране на височината на конзолната кутия 

Автоматичен климатичен контрол
Климатик и отопление   
Размразител
Средство за улесняване на стартирането 
(нагревател във въздушната решетка) за студено време

Централизирано наблюдение
8-инчов течнокристален дисплей 
Брояч на оборотите на двигателя или ежедневния 
пробег/ускорение 
Уред за измерване на температурата на охладителната течност 
Макс. мощност 
Ниска скорост/висока скорост 
Автоматичен празен ход 
Претоварване 
Проверка на двигателя 
Задръстен въздушен филтър 
Индикатори 
Измервателни уреди ECO 
Уред за измерване на нивото на горивото 
Уред за измерване на температурата хидравличното масло 
Предупреждения 
Комуникационна грешка 
Разреден акумулатор 
Часовник 

Осветление в кабината 
Защита от дъжд на предния прозорец на кабината 
Стоманен покрив на кабината 
Седалка

Регулируема седалка с въздушно окачване и нагревател
Кабина FOPS/FOG (ISO/DIS 10262) ниво 2

FOPS (Конструкция за защита от падащи предмети) 
ISO 3449 ниво 2
FOG (Защита от падащи предмети)

Кабина ROPS (ISO 12117-2)
ROPS (Конструкция за защита при преобръщане)

БЕЗОПАСНОСТ
Главен превключвател за акумулатора 
Камера за задно виждане 
AAVM (Усъвършенствана система за кръгов обзор) 
Четири предни работни светлини 
Алармен сигнал за движение на машината 
Задна работна светлина 
Сигнална лампа 
Автоматична спирачка на завъртането 
Система за задържане на стрелата 
Система за задържане на рамото 
Предпазен клапан за блокиране на цилиндъра на стрелата с 
предупредително устройство за претоварване 
Предпазен клапан за блокиране на цилиндъра на рамото 
Система за блокиране на завъртането 
три външни огледала за задно виждане

ДРУГИ
Стрели

5.1 m; 16’ 9’’
5.1 m; 16’ 9’’ Двуелементна

Рамена
2.2 m; 7’ 3’’
2.6 m; 8’ 6’’
3.1 m; 10’ 2’’

Сваляема мрежа за спиране на прахта за охладителя 
Сваляем резервоар 
Предварителен филтър за горивото
Система за автодиагностика 
Hi MATE (Система за дистанционно управление) 
Акумулатори (2 × 12 V × 100 Ah) 
Помпа за зареждане на гориво (50 ℓ/min) 
Комплект за еднопосочна хидравлична линия 
(хидравличен чук и др.) 
Комплект за двупосочна хидравлична линия (загребвач и др.)
Комплект за хидравлична линия за завъртане 
Тръбопроводи на бързосменника
Бързосменник
Управление на свободното движение на стрелата
Акумулатор за спускане на работното оборудване 
Вентил за промяна на схемата (2 схеми) 
Система за точно управление на завъртането
Комплект инструменти 

ШАСИ
Долен капак на долната рама (допълнителен)
Долен капак на долната рама (стандартен)
Звена на веригите

Гъсенични звена с тройни ребра (500 mm; 20’’)
Гъсенични звена с тройни ребра (600 mm; 24’’)
Гъсенични звена с тройни ребра (700 mm; 28’’)
Предпазители на веригата
Предпазители на цялата верига

STD = стандарт
OPT = опция

*  Стандартното и опционалното оборудване може да се различават. Обърнете се към дилъра на 
Hyundai за повече информация. Машината може да се различава в съответствие с международ-
ните стандарти.

*  На снимките може са дадени приставки и опционално оборудване, каквито не се предлагат във 
вашия регион.

*  Материалите и техническите данни може да бъдат променяни без предизвестие.
*  Всички измервания в имперски мерни единици са закръглени до най-близкия фунт или инч.
*  Климатичната система на тази машина съдържа като хладилен агент флуорирания парников газ 

HFC-134a (потенциал за глобално затопляне = 1430). Системата съдържа  0,65 kg хладилен агент, 
който има CO2 еквивалент от  0,9295 метрични тона.

STD OPT
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