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GRUPUL QUKUROVA

Grupul Qukurova este unul dintre principalii actori ai economiei din Turcia, purtând economia turcă la niveluri mai înalte de la înființarea
Republicii. Valorificând oportunitățile de afaceri atât la nivel național, cât și la nivel internațional, Grupul Qukurova este în prezent pe cale de
a deveni un actor global în diverse domenii, care includ industria, construcțiile, tehnologiile de informare și comunicare, media, transporturile,
comerțul și serviciile, serviciile financiare și energia.

Înființată în 1923 ca fabrică de textile în Tarsus, un mic oraș de-a lungul coastei mediteraneene a Turciei de Sud, Grupul Qukurova a crescut
rapid într-un conglomerat în sectorul industrial, în special în domeniul textilelor și al utilajelor pentru construcții. Pornind de la o moștenire
puternică a sectorului industrial ca domeniul său tradițional de activitate, Grupul a pus întotdeauna un accent semnificativ pe operațiunile sale
industriale. Pe măsură ce Grupul a evoluat, a recunoscut că o pătrundere suplimentară pe alte sectoare era necesară pentru a-și atinge
obiectivele sale strategice ambițioase. Pentru a atinge aceste obiective, Grupul  Qukurova depune toate eforturile pe baza unei  filozofii
înrădăcinate în  dezvoltare și  inovare.  Ca urmare  a investițiilor  sale  în  diferite  alte  domenii  de activitate, în  prezent,  Grupul  a  devenit
recunoscut  la  nivel  global  cu  operațiuni  în  numeroase  sectoare  diferite,  cum  ar  fi  industria,  construcțiile,  tehnologiile  informației  și
comunicării, media, transportul, comerțul și serviciile, serviciile financiare și energia.

www.cukurovaholding.com.tr

QUKUROVA MAKINA IMALAT VE TIC. A.S

Lansată în 1968 pentru fabricarea mașinilor agricole în baza unui acord de licență cu John Deere, Qukurova Makina a produs 26.250 de unități
în următorii 18 ani.

În anul 1986, Compania a început să fabrice mașini de terasament și mașini industriale, sub propria licență și marcă comercială „QUKUROVA”.
Produsele remarcabile ale companiei, cu capacitatea de a produce 2.000 de unități pe an includ; încărcătoare excavatoare; încărcătoare pe
roți și excavatoare. Produsele sunt asamblate la unitatea de producție a Companiei situată în Tarsus-TURCIA, cu o suprafață care acoperă
14.444 de metri pătrați situată pe o suprafață de 109.710 de metri pătrați.

În câțiva ani, Compania și-a mărit considerabil cota de piață atât pe piața locală, cât și pe cea mondială, atingând un volum valoros de vânzări
în peste 45 de țări din lume. Pe lângă activitatea desfășurată în Europa, Africa de Nord, Asia Pacific, America Latină, Orientul Mijlociu și țările
ex-sovietice, prin intermediul rețelei de distribuitori de renume, Cumitas s-a dedicat extinderii rețelei sale de distribuitori în întreaga lume,
luând în considerare satisfacția deplină a clienților și dorința de a acoperi toate nevoile acestora. Toate produsele noi și actuale sunt reunite
cu componente cunoscute la nivel mondial și cu cele mai noi tehnologii; combinate cu puterea concentrată de înaltă performanță, siguranță și
o utilizare extrem de ușoară; testate și certificate de Organismele de certificare notificate și acum pregătită să devină un actor major pe toate
piețele.

În prezent; Compania deține Certificatul pentru sistemul de management al calității ISO 9001:2008 de la Instituția turcă de 
standardizare (TSE) și este susținută de TUBITAK pentru activitățile sale de dezvoltare și cercetare.

http://www.cukurovaholding.com.tr/


economia turcă, care se bucură de peste 94 de ani de

experiență și un profil de investiții neîntrerupte, Grupul

Cukurova își continuă progresul spre noi realizări”.



Sistem de balansare

Motor de balansare Motor cu piston axial

Reducție balansare Reducție planetară

Frână balansare Tip cu disc hidraulic

Viteză de balansare 11 rpm

Lubrifierea rulmentului de balansare În baie de unsoare

Deplasare și frâne

Deplasare Tip complet hidrostatic

Motor de deplasare Motor cu piston axial cu 2 viteze

Comenzi Cu pedale și manete

Sistem de reducție Reducție planetară

Viteza maximă de deplasare 
(Mare/Mică)

5,1 / 3,0 km/oră

Tragere max. bară de tracțiune 19200 kgf

Înclinare 35° (%70)

Frână de parcare Tip hidraulic cu mai multe discuri

Forțe de rupere

Lungime braț 2940 mm

Forța de săpare a cupei 14000 kgf

Forța de săpare a cupei (amplificare putere) 15000 kgf

Forță grup brațe 11300 kgf

Forța grup brațe (amplificare putere) 12400 kgf

Capacități Litri

Rezervor de combustibil 400

Rezervor hidraulic 175

Sistem hidraulic 310

Cabină

• Cabina FOPS / FOG cu geam securizat fumuriu asigură vizibilitate totală, este
spațioasă și confortabilă. 
• Scaun: reglabil în funcție de greutatea operatorului.
• Încălzire și ventilație: unitate de încălzire/suflare aer curat, sistem de
control complet al căldurii.
• Panouri  de  instrumente  complet  echipate  cu  tehnologia  cea  mai
recentă, avertismente sonore și vizuale pe funcțiile principale.
• Comenzi ergonomice

Greutăți

Greutate de operare 23 000 kg

EXCAVATOR - 723



Sistem hidraulic

Tip sistem Central închis

Pompă hidraulică Senzor sarcină cu pompă cu piston axial

Debit max. 360 l/min

Pres. max. 250 bar

Durata ciclului hidraulic

Ridicare 6,58 sec
Descărcare 2,87 sec

Coborâre 2,74 sec

Total 12,19 sec

Cilindru de ridicare / Acționare dublă

Orificiu și cursă 170x840 mm
Cilindru de înclinare / Acționare dublă

Orificiu și cursă 200x672 mm
Frâne

2 roți / 4 roți 4 roți

Tip serviciu Umed hidraulic cu discuri
multipleTip parcare Frână cu disc etrier electro-hidraulică

Accesoriu încărcător

Faza III A Faza IV

Capacitate cupă 4,5 m3

Forță de întrerupere 213 kN

Lățime cupă 3200 mm

Sarcină de răsturnare (drept) 19200 ka 20764 kg

Sarcină de răsturnare (rotație de 40°) 16950 ka 16335 kg

Capacități Litri

Rezervor de combustibil 420

Rezervor hidraulic 150

Cabină

• ROPS  (ISO  3741)  -  FOPS  (ISO  3449)  geam  securizat  fumuriu  asigurând
vizibilitate totală, spațioasă și confortabilă.

• Scaun: reglabil in funcție de greutatea operatorului.

• Încălzire  și  ventilație:  unitate  de  încălzire/suflare  aer  curat,  sistem de
control complet al căldurii.
• Panouri  de  instrumente  complet  dotate  cu  tehnologia  cea  mai  recentă,
avertismente sonore și vizuale pe funcțiile principale.
• Coloană de direcție înclinabilă și reglabilă.
• Comenzi ergonomice.

Greutăți

Nivel III Nivel IV

Greutate de operare 24250 kg 25400 kg

Încărcător frontal    990



Sistem hidraulic

Tip sistem Central închis

Pompă hidraulică Senzor sarcină cu pompă cu piston axial

Debit max. 2x246 I/m in

Pres. max. 280 bar

Durata ciclului hidraulic

Ridicare 6,6 sec

Descărcare 3,35 sec

Coborâre 3,75 sec

Total 13,7 sec

Cilindru de ridicare / Acționare dublă

Orificiu și cursă 160x742 mm

Cilindru de înclinare / Acționare dublă

Orificiu și cursă 130 X 526 mm

Răcire Răcitor ulei hidraulic

Comandă încărcător Control hidraulic cu manetă

Frâne

2 roți/ 4 roți 4 roți

Tip serviciu Umed hidraulic cu discuri multiple

Tip parcare Frână cu disc etrier electro-hidraulică

Accesoriu încărcător

Capacitate cupă 3,5 m3

Forță de întrerupere 187 kN

Lățime cupă 3000 mm

Sarcină de răsturnare (drept) 15739 kg

Sarcină de răsturnare (rotație 40°) 13900 kg

Capacități Litri

Rezervor de combustibil 300

Rezervor hidraulic 120

Cabină

• ROPS  (ISO  3741)  -  FOPS(ISO  3449)  geam securizat  fumuriu  asigurând
vizibilitate totală, spațioasă și confortabilă. 
• Scaun: reglabil in funcție de greutatea operatorului.
• Încălzire  și  ventilație:  unitate  de  încălzire/suflare aer  curat,  sistem  de
control complet al căldurii.
• Panouri de instrumente complet echipate cu tehnologia cea mai recentă,
avertismente sonore și vizuale pe funcțiile principale.
• Coloană de direcție înclinabilă și reglabilă.
• Comenzi ergonomice

Greutăți

Greutate de operare 19500 kg

Încărcător frontal    980



Motor

Faza III A Faza IV

Marca John Deere

Model 6068HF285 606SHFC0S

Tip                                           Răcit cu apă, 4 cicluri, 6 cicluri, în linie.
injecție directă, cu turbocompresor

Putere nominală 173 cp /129 kW 175 cp /129 kW

Viteză nominală 2200 rpm

Cilindree 6,8 litri

Orificiu și cursă 106x127 mm

Nr. de cilindri 6

Cuplu max. 714 Nm@1500 rpm 756 Nm@1600 rpm

Răcire Răcit cu apă

Sistem electric

Baterie 2x12 V 120 Ah

Demaror 24V / 7kW 24V/3,5 kW

Alternator 24V/50 A 24V/BO A

Grup motopropulsor

Transmisie:

Marca ZF

Tip Comutare automată completă și reducere viteză automată 

Viteze de deplasare

1-a (Înainte/înapoi) 6,83 / 7,20 km/oră

a 2-a (Înainte/înapoi) 13,30 / 14,00 km/oră

a 3-a (Înainte/înapoi) 23,50/24,50 km/oră

a 4-a (Înainte/-) 40,00/-km/oră

Axe:

Axe frontale și posterioare ZF
• Cuplu de intrare ridicat cu model planetar.
•  Frână  de  serviciu  cu  discuri  multiple  interne  cu  cuplu  ridicat  cu  reglare
automată.
• Diferențial de alunecare limitat.
• oscilație totală de 24° pe axul din spate.

Sistem hidraulic

Tip sistem Central închis

Pompă hidraulică Senzor sarcină cu pompă cu piston axial

Debit max. 176 I/m in

Pres. max. 230 bar

Durata ciclului hidraulic

Ridicare 6,9 sec

Descărcare 2,35 sec

Coborâre 4,59 sec

Total 13,84 sec

Cilindru de ridicare / Acționare dublă

Orificiu și cursă 130 X 696 mm

Cilindru de înclinare / Acționare dublă

Orificiu și cursă 140 X 540 mm

Răcire Răcitor ulei hidraulic

Comandă încărcător Control hidraulic cu manetă

Frâne

2 roți/ 4 roți 4 roți

Tip serviciu Umed hidraulic cu discuri multiple

Tip parcare Frână cu disc etrier electro-hidraulică

Direcție

Tip direcție Cadru articulat

Unghiul articulării cadrului 33°

Rază de rotație spre exterior de la cauciuc 6150 mm

Rază de rotație spre exterior de la cupă 6650 mm

Cauciucuri

Față 20.5-25/16 PRL3

Spate 20,5-25/ 16 PRL3

Accesoriu încărcător

Capacitate cupă 2,5 m3

Forță de întrerupere 132,8 kN

Lățime cupă 2600 mm

Sarcină de răsturnare (drept) 11500 kg

Sarcină de răsturnare (rotație 33°) 10570 kg

Capacități Litri

Rezervor de combustibil 225

Rezervor hidraulic 113

Cabină

* ROPS (ISO 3741) -  F0PS(IS0  3449) geam securizat  asigurând vizibilitate
totală, spațioasă și confortabilă. 
• Scaun: reglabil in funcție de greutatea operatorului.
* Încălzire și ventilație: unitate de încălzire/suflare
♦ Panouri de instrumente complet echipate cu tehnologia cea mai recentă,
avertismente sonore și vizuale pe funcțiile principale 
♦ Coloană de direcție înclinabilă și reglabilă.
• Comenzi ergonomice.

Greutăți

Greutate de operare 13940 kg

Încărcător frontal    940



Motor

Marca Perkins

Faza 11 Faza Ill A Faza iv

Model 1104C-44T 1104D-44TA 1204F-E44TA

Tip 4 viteze, motorină, cu turbocompresor

Putere nominală 100 cp/74,5 kW

Viteză nominală 2200rpm

Cilindree *\A L.

Orificiu și cursă 105 x 127 mm

Nr. de cilindri 4

Cuplu max. 408 Nm 410 Nm 450 Nm

Răcire Motor răcit cu apă radiator cu ulei

Sistem electric

Baterie 12V/ 120 Ah

Demaror 3,2 kW 3,2 kW 4,0 kW

Transmisie grup motopropulsor:

Marca Carrgro

Tip Powershift automat

Deconectare transmisie Cu buton și sistem de frânare

Viteze de deplasare

1-a (Înainte/înapoi) 5.50 / 5.30 
km/oră

a 2-a (Înainte/înapoi) 9,60/9.60 
km/oră

a 3-a (Înainte/înapoi) 21.20 / 21,20 km/oră

a 4-a (Înainte/înapoi) 40.00/40,00 km/oră

Axe:
Axe frontale și posterioare Carraro 
4WD se cuplează cu comutatorul de pe panoul frontal de instrumente.
4WD se poate cupla în toate aplicațiile; încărcare și transport, deplasare
și înaintare înainte  și înapoi. 
unghi de direcție de 52 grade pentru manevrabilitate perfectă.
Reducții planetare în afara bordului.
• Blocarea diferențială operată electro-hidraulic 100% acționează pe axul
din spate. 
• oscilație totală de 16° pe axul din față.

Direcție

Tip direcție 2 roți, 4 roți, direcție laterală

Servodirecție Hidrostatică

Cauciucuri

4WD față 16,9-23

4WD spate 16,9-28

Ciclu de întoarcere (fără frâne) 4x4 mod 4x4x4 mod

Spațiu între cauciucuri în față 16750 mm 11700 mm

Spațiu dintre cupă și 
încărcător

20100 mm 11240 mm

Sistem hidraulic

Tip sistem Centru deschis

Pompă hidraulică Angrenaj tandem

Debit max. 90 + 64 l/min

Max. Press. 220 bar

Filtru de ulei hidraulic Filtru cu debit total în linia de retur cu zonă de 
filtru des integrată
Răcitor ulei hidraulic Răcitor pe ulei hidraulic și pentru

transmisie
Comenzi hidraulice

Comenzi excavator Comenzi hidraulice pe manetă

Comandă încărcător Comandă hidraulică pe manetă

Frâne

Tip serviciu Ud hidraulic cu discuri multiple

Tip parcare Comandă mecanică pe axul din spate

Accesoriu încărcător

Capacitate excavator 1,1 m3

Forță de întrerupere la ridicare 56,1 kN

Forță de întrerupere max. 
excavator

61,6 kN

Lățime excavator 2400 mm

Ridicare la înălțime totală 3178 kg

Accesoriu excavator

Retragere max. întrerupere cupă 59.1 kN

Întrerupere cupă

Retras 31,3 kN

Extins 22.4 kN

Cabină
Cabină ROPS/FOPS special concepută, confort de operare perfect, 
vizibilitate și fiabilitate excelente.
Panourile de control frontale și laterale sunt complet echipate cu cea 
mai recentă tehnologie, avertizarea sonoră și vizuală pe ghidajul de 
funcții principale pentru operator pentru defecțiune și coloana de 
direcție reglabilă oferă ca standard un plus de  confort la conducere 
operatorului.
Deschiderea completă a ferestrelor din spate, deschiderea parțială și
completă a ușilor asigură o circulație superioară a aerului proaspăt în
cabină,  geamul  securizat  fumuriu  îmbunătățește  vizibilitatea  și
parasolarul protejează operatorul împotriva luminii puternice a soarelui
și asigură o vizibilitate clară.

Capacități Litri

Rezervor de combustibil 140

Rezervor hidraulic 75

Sistem hidraulic 130

Greutăți

Greutate de operare S7D0-9750 kg

Buldoexcavator 888



Buldoexcavator 885
Motor

Mate Perkins

Faza II Faza Ill A Faza iv

Model 1104C-44T 1104D-44TA 1204F-E44TA

Tip 4 viteze, motorină, cu
turbocompresor

Putere nominală 100 cp/74,5 kW

Viteză nominală 2200rpm

Cilindree 4,4 L,

Orificiu și cursă 105 x 127 mm

Nr. de cilindri A

Cuplu max. 408 Nm 410 Nm 450 Nm

Răcire Motor răcit cu apă radiator cu ulei

Sistem electric

Baterie mi 120 Ah

Demaror 3,2 kW 3,2 kW 4,0 kW

Transmisie grup 
motopropulsor:

Marca ZF

Tip Power shift

Deconectare transmisie Cu buton și sistem de frânare

Viteze de deplasare

1-a (Înainte/înapoi) 6,50/7,00 km/oră

a 2-a (Înainte/înapoi) 11,00/12,00 km/oră

a 3-a (Înainte/înapoi) 26,00 / 30,00 km/oră

a 4-a (Înainte/înapoi) 40,00/-km/oră

Axe:
Ax frontal ZF
• Ușurința în funcționare cu sistemul de direcție hidrostatic chiar și în
condiții de încărcare ridicată.
• Diferențial de alunecare limitat.
• oscilație totală de 16° pe axul din față.
• unghi de direcție de 52° pentru manevrabilitate perfectă.

Ax spate ZF 
• Cuplu de intrare ridicat cu model planetar în afara bordului.
• Blocarea diferențială operată electro-hidraulic %100 acționează pe axul
din spate.
• Frână de serviciu cu discuri multiple interne cu cuplu ridicat cu reglare
automată.

Direcție

Tip direcție 2 roți

Servodirecție Hidrostatică

Cauciucuri

4WD față 14,5/20

4WD spate 16,9-28

Ciclu de întoarcere (fără frâne)

Spațiu între cauciucuri în față 12170 mm

Spațiu dintre cupă și încărcător 14500 mm

Sistem hidraulic

Tip sistem Pompă hidraulică Centru deschis 
Angrenaj tandem

Debit max. 00 + 64 l/miii

Pres. max. 220 bar

Comenzi hidraulice

Comenzi excavator Comenzi hidraulice pe manetă

Comandă încărcător Comandă hidraulică pe manetă

Frâne

Tip serviciu Ud hidraulic cu discuri multiple

Tip parcare Comandă mecanică pe axul din
spate

Accesoriu încărcător

Capacitate cupă 1.1 m3

Forță de întrerupere la ridicare 56,1 kN

Forță de întrerupere max. 
excavator

81,5 kN

Lățime excavator 2280 mm

Ridicare la înălțime totală 3173 kg

Accesoriu excavator

Întrerupere max. cupă 59,1 kN

Întrerupere cupă

Retras 31,8 kN

Extins 22,1 kN

Cabină
• Cabină ROPS/FOPS special concepută, confort de operare perfect, 
vizibilitate și fiabilitate excelente.
• Panourile de control frontale și laterale sunt complet echipate cu cea mai 
recentă tehnologie, avertizarea sonoră și vizuală pe ghidajul de funcții 
principale pentru operator pentru defecțiune și coloana de direcție 
reglabilă oferă ca standard un plus de  confort la conducere operatorului.
• Deschiderea completă a ferestrelor din spate, deschiderea parțială și 
completă a ușilor asigură o circulație superioară a aerului proaspăt în 
cabină, geamul securizat fumuriu îmbunătățește vizibilitatea și parasolarul 
protejează operatorul împotriva luminii puternice a soarelui și asigură o 
vizibilitate clară.

Capacități Litri

Rezervor de combustibil 140

Rezervor hidraulic 75

Sistem hidraulic 130

Greutăți

Greutate de operare 8000 - 8950 kg

 



883

Motor

Marca Perkins

Faza II Faza Ill A Faza IV

Model 1104C-44T 1104D-44TA 1204F-E44TA

Tip 4 viteze, motorină, cu
turbocompresor

Putere nominală 100 cp / 74,5 kW

Viteză nominală 2200 rpm

Cilindree 4,4 L

Orificiu și cursă 105 x 127 mm

Nr. de cilindri 4

Cuplu max. 408 Nm 410 Nm 450 Nm

Răcire Motor răcit cu apă radiator cu ulei

Sistem electric

Baterie 12V/120 Ah

Demaror 3,2 kW 3,2 kW 4,0 kW

Transmisie

Grup motopropulsor:

Marca ZF

Tip Powersoft

Deconectare transmisie Cu sistem de frânare

Viteze de deplasare

1-a (Înainte/înapoi) 6,50/ 7.00 km/
oră

a 2-a (Înainte/înapoi) 11,00/12,00 km/oră

a 3-a (înainte/înapoi) 26,00 / 30,00 km/oră

a 4-a (înainte/înapoi) 40,00/-km/oră

Axe:
Ax frontal ZF
• Ușurința în funcționare cu sistemul de direcție hidrostatic chiar și în
condiții de încărcare ridicată.
• Diferențial de alunecare limitat.
• oscilație totală de 16° pe axul din față.
• unghi de direcție de 52 grade pentru manevrabilitate perfectă.

Ax spate ZF

• Cuplu de intrare ridicat cu model planetar în afara bordului.
• Blocarea  diferențială  operată  electro-hidraulic  %100  acționează  pe
axul din spate.
• Frână  de  serviciu  cu  discuri  multiple  interne  cu  cuplu  ridicat  cu
reglare automată.

Direcție

Tip direcție 2 roți

Servodirecție Hidrostatică

Cauciucuri

4WD față 12,5/30-13

4WD spate 16,9-23

Ciclu de întoarcere (fără frâne)

Spațiu între cauciucuri în față 9500 mm

Spațiu dintre cupă și încărcător 12320 mm

Sistem hidraulic

Tip sistem Centru deschis

Pompă hidraulică Angrenaj tandem

Debit max. 90 + 64 I/m in

Pres. max. 220 bar

Comenzi hidraulice

Comenzi excavator Manete comandă mecanică

Comandă încărcător Manetă comandă mecanică

Frâne

Tip serviciu Ud hidraulic cu discuri multiple

Tip parcare Comandă mecanică pe axul din
spate

Accesoriu încărcător

Capacitate cupă 1,1 m3

Forță de întrerupere la ridicare 60.5 kN

Forță de întrerupere max. excavator 
Lățime excavator

SI ,5 kN 2250 mm

Ridicare la înălțime totală 3500 kg

Accesoriu excavator

Retragere max. întrerupere cupă 50,1 kN

Întrerupere cupă

Retras 31,8 kN

Extins 22,4 kN

Cabină
• Cabină ROPS/FOPS special concepută, confort de operare perfect, 
vizibilitate și fiabilitate excelente.
• Panourile de control frontale și laterale sunt complet echipate cu cea
mai recentă tehnologie, avertizarea sonoră și vizuală pe ghidajul de 
funcții principale pentru operator pentru defecțiune și coloana de 
direcție reglabilă oferă ca standard un plus de  confort la conducere 
operatorului.
• Deschiderea completă a ferestrelor din spate, deschiderea parțială și 
completă a ușilor asigură o circulație superioară a aerului proaspăt în 
cabină, geamul securizat fumuriu îmbunătățește vizibilitatea și 
parasolarul protejează operatorul împotriva luminii puternice a 
soarelui și asigură o vizibilitate clară.

Capacități Litri

Rezervor de combustibil 140

Rezervor hidraulic 75

Sistem hidraulic 130

Greutăți

Greutate de operare 7600 - 8750 kg



880
Motor

Marca Perkins

Faza 11 Faza Ill A Faza IV

Model 11040-447 11Q4D-44T

Tip 4 viteze, motorină, cu turbocompresor

Putere nominală 100 cp/74,5 
kW

94 cp / 70,0 kW 94 cp/ 70,0 kW

Viteză nominală 2 200 rpm

Cilindree 4,41.

Orificiu și cursă 105x127mm 105 x 12/ mm 99 x 110 mm

Nr. de cilindri 4

Cuplu max.395 Nm 392 Nm 395 Nm

Răcire Motor răcit cu apă radiator cu ulei

Sistem electric

Baterie 12V/120 Ah

Demaror 3,2 kW

Transmisie grup motopropulsor:

Marca Carraro

Tip Powershuttle

Deconectare transmisie Cu sistem de frânare

Viteze de deplasare

1-a (Înainte/înapoi) 5.80/5,50 km/oră

a 2-a (Înainte/înapoi) 9.30/9,30 km/oră

a 3-a (Înainte/înapoi) 21,40 / 21,40 km/oră

a 4-a (Înainte/înapoi) 40.00/40,00 km/oră

Axe:

Ax frontal Carraro

• Cuplu de intrare ridicat cu model planetar în afara bordului.
• Ușurința în funcționare cu sistemul de direcție hidrostatic chiar și în
condiții de încărcare ridicată.
• oscilație totală de 16° pe axul din față.
• unghi de direcție de 52 grade pentru manevrabilitate perfectă.

Ax spate Carraro
• Cuplu de intrare ridicat cu model planetar în afara bordului.
• Blocarea diferențială operată electro-hidraulic %100 acționează pe axul
din spate.
• Frână de serviciu cu discuri multiple interne cu cuplu ridicat cu reglare
automată.

Direcție

Tip direcție 2 roți

Servodirecție Hidrostatică

Cauciucuri

2WD (Standard)

Față 9,0/16

Spate 16,9-28

4 WD (Opțional)
Față 12,5/80-18

Spate 16,9-23

Ciclu de întoarcere (fără frâne)

Spațiu între cauciucuri în față 7900 mm

Spațiu dintre cupă și încărcător 11400 mm

Sistem hidraulic

Tip sistem Centru deschis

Pompă hidraulică Angrenaj tandem

Debit max. 79 + 57 l/min

Max. Press. 220 bar

Frâne

Tip serviciu Ud hidraulic cu discuri
multiple

Tip parcare Comandă mecanică pe axul din spate

Accesoriu încărcător

Capacitate excavator 1.0 ms

Forță de întrerupere la ridicare 47 kN

Forță de întrerupere excavator 44 kN

Lățime excavator 2230 mm

Ridicare la înălțime totală 3015 kg

Accesoriu excavator

Întrerupere max. cupă 44 kN

Întrerupere cupă 30 kN

Capacitate cupă 0,2

Lățime cupă 600 mm

Cabină

• Cabină ROPS/FOPS special concepută, confort de operare perfect, 
vizibilitate și fiabilitate excelente.
• Panourile de control frontale și laterale sunt complet echipate cu cea
mai recentă tehnologie, avertizarea sonoră și vizuală pe ghidajul de 
funcții principale pentru operator pentru defecțiune și coloana de 
direcție reglabilă oferă ca standard un plus de  confort la conducere 
operatorului.
• Deschiderea completă a ferestrelor din spate, deschiderea parțială și 
completă a ușilor asigură o circulație superioară a aerului proaspăt în 
cabină, geamul securizat fumuriu îmbunătățește vizibilitatea și 
parasolarul protejează operatorul împotriva luminii puternice a 
soarelui și asigură o vizibilitate clară.

Capacități Litri

Rezervor de combustibil 140

Rezervor hidraulic 75

Sistem hidraulic 125

Greutăți

Greutate de operare 6600 - 3500 kg



„Ajungem mai departe...”

Cu o conștientizare deosebită a poziționării sale internaționale, ca o condiție prealabilă a succesului și 
creșterii într-o epocă cu adevărat globală, Cukurova Makina gestionează colaborări cu principalii 
parteneri internaționali din Turcia și din străinătate, în scopul beneficiului pe termen lung al clienților 
noștri, a partenerilor de afaceri și a personalului nostru.
Aceste eforturi de colaborare vizează atingerea celei mai înalte calități a produselor și a serviciilor 
furnizate de Cukurova Makina, acolo unde compania are o prezență globală.

Note:
1 - Produsele din acest catalog sunt marcate CE, toate măsurile de siguranță sunt luate conform 
Directivei privind echipamentele tehnice 2006/42/CE.
Este posibil ca ilustrațiile și datele să difere față de echipamentele standard.
Specificațiile pot fi modificate fără preaviz.
Consultați dealerul dvs. CUKUROVA pentru opțiunile disponibile.

Șahin Mah. Sait Polat Blv. Nr.:322 IA 
Tarsus - Mersin 1 TURCIA

Telefon: 0090 324 616 26 78 
Fax : 0090 324 616 32 20

E-mail: info@cumitas.com 
www.cumitas.com

http://www.cumitas.com/
mailto:info@cumitas.com

