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Ct:OLTBIIK 

Med en gravedybde på 2,560 mm som standard og hele 
2,760 mm med lang stikke, vil det si en gravedybde som er 
verdig en 2,5 t, samtidig som bredden kan reduseres til 99 
cm. 

ALT STORT, MEN DEN 
SNIKER SEG INN OVER ALT

Takket være den variable under vognen gjør 
denne maskinen det mulig å gå fra 990 mm i  til 
1300 mm .. 



Ct:OLTBIIK 

MOTOR: KUBOTA D1105 - STAGE 5 

• E f f e k t  maks.: 15,4 kW - 20,9HP

• V o l u m :  CC 2.615

• 3  sylindret

Ved å åpne motorlokket, for en komfortabel tilgang for fylling og 
utskifting av filtre. Det frigjør plass til bedre kjøling. Tilgang til motoren 
gjøres enkelt bakfra samt en kan enkelt vippe hytten for enkel tilgang til 
andre siden av motoren.

Load-sensing systemet som denne maskinen er utstyrt med, gjør det mulig 
å justere oljemengden i henhold til forbruk. Ved bruk av 
lastsensorsystemet til sentralen for olje deling som gir en eksepsjonell 
følsomhet i alle bevegelser, samt en kraft og presisjon i alle bevegelser av 
maskinen.

Styring 
Proporsjonale kontroller er integrert i styrespakene. Disse er dekket med en gummi tekstur for et 
enkelt og komfortabelt grep.



KAROSSERIE 

TILTBART FØREHUS 

Førerhuset kan tippes over veldig enkelt og gir enkel tilgang til 
sentralen og hovedkomponentene i hydraulikksystemet. En fjerner 2 
skruer for å vippe den.

I begge utførsler (bøyle eller hytte) er CX20 utstyrt med romslig og 
praktisk oppbevaring bak, ideelt for lagring av 
maskindokumentasjon og vedlikeholds sett.

 TILTBAR

• Setet med innebygd mekanisk fjæring absorberer vibrasjoner og 
støt fra maskinen.
Takket være det brede inngangen på hytten (550 mm) kan 
operatøren enkelt komme inn og ut av hytta. En tilgjengelighet 
som er verdig de største maskinene.

• Denne hytta har tre godkjenninger TOPS, ROPS, FOPS. 
• I konfigurasjonen med lukket førerhus kan maskinen i utstyres med 

klimaanlegg (opsjon).

Vær oppmerksom på at noen mye større maskiner ikke tilbyr en slik plass i 
hytten som tilsvarer denne CX20!!

Bedre Synklighet 

Maskinen er designet for å gi deg best mulig synlighet. Fra førerhuset, 
er det behagelig å bruke pedalene til forflytting av maskinen.

TILBEHØR 
MULIGHETER 

BRH 
COLTRAX 

PINCE DE TRI 
COLTRAX 



Vekt med veltebøyle *Vekt med førerhus 

LØFTEKAPASITET 
Arm målt fra rotasjons senteret (m) Løftekapasitet (kg) beregnet til l.0m 
bakkehøyde

2 3 

700 430 

700 360 

Front- og senket 
skjær 
Front- og hevet 
skjær  
Sideveis 700 350 

MAX 

400 

270 

260 

Løftekapasiteten er basert på ISO 10567 og overstiger ikke 75% av den statiske 
tippebelastningen eller utover 87% av maskinens hydrauliske løftekapasitet.

COLTRAX  ®

2 
3 

MAX 



2 090-2190* Kg 
Driftsvekt med bøyle 
*Driftsvekt med førerhus

KU BOTA D1105 -
STAGE 5 

k W - H P  15,4 - 20,9 

CC 1.105 

n0 3 

vann 

lt/h 3 

V(A) 12 (40) 

V(Ah) 12 (62) 

MOTOR 

Modell 

Effekt maks (2.200 
r m) 
Volum 

Antall sylindre 

Kjøling 

Forbruk

 Dynamo 

Batterie

HYDRAULIKK

Type 

Pumpe type 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

load sensing system 
med automatisk 
mengde deling

1 pumpe Imed variabel 
mengde + 1 Fast

cc Pumpe 

Leveransepumpe It/min 

Maks arbeidstrykk bar 

25+4,95 

52+10,3 

220 

It/min (bar) 50 
200 

mm 

mm 

daN 

daN 

daN 

kg/cm2 

Leveranse på AUX
(maks trykk): 
AUX 1  Enkel eller 
dobbeltvirkende
AUX 2 dobbeltvirkende
AUX 3 dobbeltvirkende

PERFORMANCES 
Gravedybde standard 
(med lang stikke opsjon)
 
Dumpehøyde maks cabine 
(med lang stikke opsjon)

Brytekraft
(standard) ISO 6015 

Sving standard ISO 6015
 
Trekkkraft 

Marktrykk med gummibelter

Maks helling

2.560 
(2.760) 

2.650 
(2.760) 

1.600 

1.000 

1.900 

0,34 (0,35) 

60% - 30 ° 

DIMMENSJONER 

Bredde 

Høyde 

Rotasjonsradius 
Gravearm standard 
(lang arm (opsjon) 

Beltebredde 

Nombre de galets 
(chaque cote) 

Kjøre hastighet 

Rotasjoner 

MENGDER
Diesel 

Hydraulikk olje

Hydraulikk system

Kjølevæske system

Olje mengde motor 

STYRING
Gravearm , skuffe og 
sving
 
Belting 

Skjær 

Aux(enkel og 
dobbeltvirkende) 

Bomsving 

9 9 0 -mm 1.300 

mm 2.395 

mm 1.000 

1.250 mm (1.450) 

mm 230 

n· 3 

km/h 2,6 -4,0 

rpm 10,5 

It 20 

It 16 

It 25 

It 4 

It 4,4 

2joysticks servo
 
2 spaker servo 

1 1 spake 
servo 
Potensiometer 
med proposjonal ·
Med potensiometer 
på venstre 
styrespak






