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Motor KUBOTA D1703-M-DI-E4B 
Effekt: 18,5 kW -25,0 HP 
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COLTRAX 

COL TRAX CX 28 minigravemaskin klarer alle utfordringene... Kravene til 
utformingen av denne maskinen har blitt presset til topps. Disse minigraverne er 
produsert med alle de nyeste mekaniske og hydrauliske komponentene for å ha en 
veldig kompakt maskin med maksimal ytelse. COLTRAX er alltid ivrig etter å tilby de 
mest driftsikre maskinene, og begrenser bruken av innebygd elektronikk til det 
minimale. Med sin innovative design, sin nye motor, hurtigheten i bevegelsene og 
dens store stabilitet under ekstreme forhold, vil COLTRAX minigraveren følge deg på 
alle jobbene dine.



COLTRAX 

Motor KU BOTA D1703-M-DI-E4B 

• Effekt: 18,5 kW -25,0 HP 

• Volum : 1.647

• 3 sylindret

KUBOTA D1703-M-DI-E4B-motoren er utformet for å gi optimal ytelse samtidig som 
drivstofforbruket reduseres.

COLTRAX CX28-maskinene er en av de få maskinene i denne tonnasjen som er 
utstyrt med de nyeste generasjonene av LOAD-SENSING hydraulisk pumpe. Dette 
hydrauliske systemet gir en perfekt justering av hydraulikkmengden i henhold til 
behovene. Vanligvis brukt på maskiner av større tonnasje, Coltrax har igjen valgt ! De 
mest avanserte produktene til å utstyre maskinen din med.



Førerkomfort 

BRH 
COLTRAX 

COLTRAX 

Alt har blitt tenkt ut for å kunne tilby den beste 
komforten til brukeren. Det er for dette formålet at 
den nye COLTRAX minigraver har blitt studert og 
bygget. Hytta er romslig og førersetet er stort og 
komfortabelt. Spesiell oppmerksomhet har vært 
dedikert til interiøret hytta; ABS-paneler på alle 
indre overflater, aktivering av det kjørehastighet 
med en knapp på skjærspaken, justerbart sete, 
sammenleggbart frontvindu over hodet, glidende 
venstre og høyre sidevinduer for bedre 
luftsirkulasjon i førerhuset, varmesystem og 
effektiv ventilasjons muligheter hvor en kan få 
klimaanlegg som et alternativ. Dimensjonene på 
døren gjør det mulig å enkelt og klatre inn i 
maskinen uten problemer.

PINCE DE TRI 
COLTRAX 



Driftsvekt med gummibelter og bøyle 
*Driftsvekt med førerhus

200 
1550 

LØFTEKAPASITET 
Gravearm målt fra senteret (m) Løftekapasitet (kg) beregnet til l.0m høyde fra bakken

2,5 3 

818 Front med skjæret - 1002 
nede 
Front med skjæret- 775 574 
oppe 
Sideveis 623 471 

3.0300,000} 
3.270 

4.490 [4.670J 
4.66Sl4.B50) 

3,5 MAX 

690 600 

445 375 

377 320 

Løftekapasiteten er basert på ISO 10567 og overstiger ikke 75 % av den statiske vippebelastningen eller mer enn 87 % av den hydrauliske løftekapasiteten til 
maskinen. 
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Balancl r standard 
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2 700  kg 2 850* Kg* 
Driftsvekt med gummibelter og bøyle 
*Driftsvekt med førerhus

MOTOR 

Modell KU BOTA D1703-M-DI-
E4B 

18,5 -25,0 
Effekt ved 2.200 rpm k W - H P 

CC 1.647 

n0 3 

Vann 

lt/h 4,6 

V(A) 12 (40) 

Volum

Antall sylindre 

Kjøling Forbruk 

Consommation 

Dynmao 

Batteri V(Ah) 12 (80) 

HYDRAULIKK Type circuit 
load sensing senter med 

flytdeling
1 pumpe variabel 

l

+

cc Volum 

Leveranse pumpe It/min 

Maks arbeidstrykk bar 

Ekstra hydraulikk
M a k s m e n g d e
Maks trykk 

YTELSER
Maks gravedybde 
stan-dard (lang stikke 
opsjon) 
Maksimal tømmehøyde med 
standard arm (lang arm 
opsjon) 

Brytekraft 
( standard) ISO 6015
Sving 
(standard) ISO 6015 

Trekk kraft 

Marktrykk med 
gummibelter

Maks hellning 

It/min 
bar 

mm 

mm 

daN 

daN 

daN 

kg/cm2 

48 + 5 

105 + 10 

250 

50 
200 

2.660 
(2.860) 

3.090 
(3.215) 

2.400 

1.950 

3.400 

0,29 

60% - 30°

DIMMENSJONSER

Bredde 

Høyde 

Sving radius
Lengde gravestikke(std) 
(lang stikke opsjon) 

Beltebredde
Nombre de galets (chaque 
cote) 

Kjørehastigheter 

Rotasjoner sving 

MENGDER Diesel

Kapasitet i hydraulikk 
systemet
Kapasitet i 
kjølesystemet 

Motor olje 

STYRING
Gravearm skuffe og sving

Belting

Skjær

AUX enkel eller dobbeltvirkende

Sving

mm 1.550 

mm 2.530 

mm 772 

1.200 mm (1.400) 

mm 280 

n0 4/1 

la: 0.,. 2,5 
km/h /2a: o.,. 

4,6 

rpm 10 

It 46 

It 30 

It 54 

It 7,5 

It 7 

2joystikker servo 

2 spaker servo

1  spake
servo 
med proposjonal 
kontroll på joystikken

med propsjonal 
kontroll venstre 
spak 

Pumpe type
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