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CUKUROVA „Reaching Further...” (Ajungem mai departe)

Caracteristici

Motor puternic

Alimentate cu motor pe motorină cu turbocompresor PERKINS 1104C-

44T  Nivelul  II  sau  PERKINS  1104D-44TA  Nivelul  III  care  oferă

performanță de clasă mondială și respectă toate reglementările de mediu

relevante.

Distribuție optimă a greutății

Noua generație  de încărcătoare excavatoare Cukurova sunt proiectate

pentru a avea o distribuție optimă a greutății, oferind o direcție sigură și

stabilă pe autostradă și oferă o platformă solidă pentru săpare.

Performanță îmbunătățită

Încărcătoarele  excavatoare  CUKUROVA  sunt  combinația  ideală  de

putere  concentrată,  siguranță  și  ușurință  excepțională  de  utilizare.

Localizate  ergonomic,  manetele  de  comandă  sunt  la  îndemână  cu

ușurință  operatorului,  asigurând  comoditate  operațională  și

productivitate  sporită.  Cukurova a  fost  unul  dintre  pionierii  utilizării

sistemului  de  control  de  nouă  generație   pentru  încărcătoarele

excavatoare. Acest sistem de comenzi hidraulice acționate cu ajutorul

manetei,  utilizat  în  modul  885,  atât  pentru  accesoriile  pentru

retroexcavator cât și pentru încărcător, permițând operatorilor să depună

mai  puțin  efort  cu  o  precizie  mult  mai  mare  de  mișcare  în  timpul

lucrului.   Acest  sistem asigură un grad de control  mai  bun,  menține

mișcarea în  orice  flux sau sarcină,  înlătură  tensiunea de la  operator;

crește  durata  de  funcționare  a  uleiului  și  reduce  temperatura

rezervorului de ulei.

Confort în stilul excavatoarelor (885)

Pentru retroexcavator, CUKUROVA 885 oferă un confort operațional

suplimentar prin asamblarea manetelor hidraulice pe coloane de manete

reglabile separat, poziționate în partea stângă a cabinei. Această inovație

depășește  cerințele  operatorului  în  măsura  în  care  aceștia  pot  aranja

coloanele în  poziția lor  de lucru,  câștigând spațiu  suplimentar pentru

mișcarea  liberă  a  corpului.  În  acest  fel,  aceștia  se  simt  ca  într-un

excavator, toate comenzile le sunt la îndemână cu ușurință și astfel sunt

în confort în timp ce lucrează.

Sistem automat de revenire la săpare (885)

Modelul  885  vă  ofer  un  sistem  automat  de  revenire  la  săpare  

ca  dotare  standard  pentru  a  obține  eficiență  maximă  cu  timpi

de  ciclu  reduși,  aducând  înapoi  la  nivel  cupa  încărcătorului  în   

poziția de săpare cu o simplă tragere a manetei încărcătorului.
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Cabină ROPS/FOPS spațioasă

Cabina  ROPS/FOPS  special  concepută  oferă  confort  de  operare  perfect,
vizibilitate excelentă cu geam securizat fumuriu.

Un tablou de bord bine conceput la îndemână
Statul pe scaunul șoferului este foarte asemănător cu statul într-un automobil.
Tabloul frontal înclinabil oferă posibilitatea apropierii tuturor comutatoarelor și
comenzilor de client. Nu este nevoie să se întindă, deci este mai puțin obositor.
Pe tabloul din partea dreapta, un afișaj mare, standard, ușor de folosit pentru
operator este prevăzut cu un indicator de întreținere, contor de ore, indicator

pentru nivelul  de combustibil,  indicator  pentru temperatura uleiului  din
motor, rpm ale motorului, pentru a enumera doar câteva.

Coloana de direcție
Coloana  de  direcție  poate  fi  reglată  într-un  număr  infinit  de  poziții  pentru
confort maxim, spațiu mai mare pentru burtă și vizibilitate îmbunătățită asupra
tuturor indicatorilor prin simpla apăsare a pedalei de eliberare rapidă.

Finisajele tabloului de bord
Bordul este disponibil în două finisaje frumoase.

Intrare ușoară în cabină
Treptele  sculptate,  cu  auto-curățare  și  o  bară  de  prindere  de  dimensiuni
complete asigură o măsură suplimentară de siguranță pentru a intra în și a ieși
din cabină. Deschiderea parțială a ușilor cabinei.

Marcat CE - Sunt luate

toate măsurile de siguranță prin 

intermediul Directivei privind 

echipamentele tehnice 2006/42/CE
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Funcționare

Capotă de motor din trei piese

Modelul aerodinamic al capotei asigură operatorului accesul

ușor și rapid la toate punctele de întreținere necesare, alocând

astfel mai puțin timp și efort acestor operațiuni.

Capete de cilindre de tip bulon

Pentru  întreținere  și  reparații,  încărcătoarele  excavatoare

Cukurova  modelul  883-885  oferă  o  mulțime  de  beneficii

remarcabile operatorului.  Ansamblul cu cap de cilindru de

tip bulon pentru cilindri asigură înlocuirea rapidă a setului de

etanșare a cilindrilor în timpul reviziei utilajului, menținând

costul pieselor de schimb la minim.

Știfturi și bucșe etanșe

Știfturile  și  bucșele  etanșe  prelungesc  durata  de  funcționare  a  îmbinărilor

accesoriilor,  prevenind  pătrunderea  prafului  sau  blocajele  și

măresc intervalele de timp dintre perioadele de service.
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Motor

•  Model  de motor  PERKINS puternic,  cu capacitate  de cuplu ridicat,

pentru condiții dificile de lucru

•  Cuplu  impresionant  la  turație  redusă  pentru  a  oferi  o  reacție

îmbunătățită a utilajului.

• Sistemul de filtrare ECC asigură o construcție de înaltă calitate, cu o

canistră reutilizabilă, un element interior de unică folosință și un proces

de service mai simplu.

• Consum redus de combustibil și cost redus de întreținere.

• Ecologic

• Filtru de aer uscat cu elemente primare și de siguranță.

Motor
Marca Perkins

Stadiul II Stadiul III A Stadiul IV

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

Tip 4 viteze, motorină, cu motocompresor

Putere nominală 100 cp /74,5 kW

Viteză nominală 2200rpm

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 pe ulei

Sistem electric

Baterie 12V/ 120 Ah

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

Grup motopropulsor
Transmisie:

Marca ZF

Axe:

Ax frontal ZF

• Funcționare ușoară cu sistem 

de direcție hidrostatic chiar și în 

condiții cu încărcare mare

. 

Tip Powershift • Diferențial de alunecare limitat.

Deconectare transmisie

Deconectare transmisie
Cu

Cu  sistem  de  frânare  (883)  

buton și sistem de frânare (885)

• oscilație totală de 16° pe axul din față
• unghi de direcție de 52° pentru manevrabilitate perfectă.

Ax spate ZF

Viteze de deplasare 

1-a (Înainte/înapoi) 6,50 / 7,00 km/oră

• Cuplu de intrare ridicat cu model planetar în afara bordului.

•  Blocarea diferențială operată electro-hidraulic %100 acționează pe axul din 
spate.

a 2-a (Înainte/înapoi) 11,00 /12,00 km/oră
a 3-a (Înainte/înapoi) 26,00 /30,00 km/oră • Frână de serviciu cu discuri multiple interne cu cuplu ridicat cu reglare 

automată. 

a 4-a (Înainte/-) 40,00 / - km/oră
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Sistem hidraulic Comenzi hidraulice 883 885

• Sistem hidraulic de control al vitezei Comenzi excavator Manete comenzi mecanice Comenzi hidraulice pe manetă

• Model de cilindru de tip bulon cu toate știfturile și bucșele etanșe Controlul  încărcătorului Manetă comenzi mecanice Comenzi hidraulice pe manetă

pentru întreținere ușoară și durată lungă de funcționare.

•  Balansarea și deplasarea brațului amortizate asigură confortul maxim al

operatorului pentru săparea rapidă și ușoară a șanțurilor.

Frâne:

• Frână de serviciu acționată hidraulic cu piciorul cu ajutorul a două pedale

Tipul sistemului Centru deschis

Pompă hidraulică Angrenaj tandem

Debit max. 90 + 64 l/min

Pres. max. 220 bar

pe patru roți

Tip de serviciu Umed hidraulic cu discuri multiple
Tip parcare Comandă mecanică pe ax spate

Filtru ulei hidraulic Filtru cu debit total în linia de retur
cu  zonă  de  filtru  des  integrată 

Radiator ulei hidraulic Răcitor pe ulei hidraulic și pentru transmisie
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Direcție

Tip direcție 2 roți

Servodirecție Hidrostatică

Cabină

•  Cabina  ROPS/FOPS  special  concepută,  asigură  confort  de  operare

perfect, vizibilitate și fiabilitate excelente.

• Deschiderea completă a ferestrelor laterale 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

Rază de întoarcere (fără frâne) 883 885 împotriva luminii puternice a soarelui și asigură o vizibilitate clară.

Spațiu între cauciucuri în față 9500 mm 12170 mm • Scaun: reglabil în funcție de greutatea operatorului.

Spațiu dintre cupă și încărcător 12320 mm 14600 mm • Panourile de control frontale și laterale sunt complet echipate cu cea mai 
recentă

tehnologie,  dispunerea  comenzilor  se  află  la  îndemână  cu  ușurință,
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

Accesoriu excavator
la conducere operatorului.

Întrerupere max. cupă 59,1 kN

Întrerupere cupă
Retrasă 31,8 kN
Extinsă 22,1 kN

Capacități Litri

Ulei de motor 8,4

Sistem de răcire 25,0
Rezervor combustibil 140,0
Rezervor hidraulic 75,0

Accesoriu încărcător

883 885

Sistem hidraulic 130,0
Ax frontal 7,8

Capacitate cupă 1,1 m3 1,1 m3

Forță de întrerupere la ridicare 60,5 kN 56,1 kN

Ax spate 16,0
Ulei frână 0,4

Forță de întrerupere max. excavare 81,5 kN 81,6 kN
Lățime excavator 2280 mm 2280 mm
Ridicare la înălțime totală 3500 kg 3178 kg

Cauciucuri 883 885

4WD față 12,5/80-18 14,5 /20

4WD spate 16,9-28 16,9-28

Greutăți

883-Greutate de operare 7800 - 8750 kg

885-Greutate de operare 8000 - 8950 kg
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SPECIFICAȚII TEHNICE

883 / 885
A- Lungime totală utilaj 5950 mm 6100 mm F - Înălțime totală utilaj 3900 mm 3900 mm
B- Distanța dintre osii 2180 mm 2180 mm G- Lățime totală utilaj 2280 mm 2280 mm
C- Distanța de le centru la balansarea excavatorului 1310 mm 1310 mm H-Lățime totală cu cupă 2280 mm 2280 mm
D- Înălțime minimă utilaj 380 mm 400mm J - Ecartament spate 1770 mm 1770 mm
E- Înălțime cabină 2900 mm 2900 mm K - Ecartament față 1895 mm 1820 mm

Dimensiuni Standard Extins 883 885

A - Adâncime max. de săpare: 4600 mm 5800 mm I - Distanța dintre știftul balamalei și centru axului frontal 1220 mm 1460 mm
B - Rază maximă de la centrul axului central 7000 mm 8100 mm J - Unghi max. de revenire, complet ridicat 59,2° 59,2°
C -Rază maximă de la centrul de balansare 5700 mm 6800 mm K - Înălțimea de descărcare 2810 mm 2950 mm
D - Înălțime max. de săpare 5600 mm 6450 mm L - Înălțime încărcare deasupra 3280 mm 3370 mm
E - Înălțime max. de descărcare 3850 mm 4700 mm M - Înălțimea până la știftul balamalei 3520 mm 3670 mm
F - Rază de încărcare 1800 mm 2650 mm N - Rază maximă la înălțime maximă 1070 mm 1125 mm
G - Unghiul de rotație al cupei 200.4° 200,4° 0 - Raza de descărcare 620 mm 685 mm
H - Înălțime știft balama cupă max. 4750 mm 5550 mm P - Adâncime de săpare 110 mm 113 mm

R - Unghi de descărcare 45° 45°
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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.

•

•

Echipament standard

1

.

.

.

.

Sistem motor Grup motopropulsor • Panou de instrumente complet echipat

• Filtru de aer, etanșare uscată tip andradial  • Blocare diferențială electrohidraulică  • Apărătoare de noroi față (885)

• Lampă indicatoare de stare pentru filtrul de aer • Ax frontală, montare pendulară 4WD • Încălzitor

• Ajutaj termic pentru sistemul de pornire • Ax frontal, diferențial de alunecare limitată  • Uși laterale stânga-dreapta cu încuietori

• Cu turbocompresor  • Comutator de neutralizare transmisie (885) • Oglinzi exterioare (2), interioare (1)

• Cutie de viteze 40 kph (full powershift) • Ștergătoare de parbriz spate

Sistem electric • Semnalizator rotativ (detașabil)

• Alarmă, de rezervă Cabina ROPS/FOPS • Buton de rotire a volanului

• Baterie, 12 V, 120 Ah • Scaun reglabil cu centură de siguranță • Parasolar

• Faruri față  și cotieră • Compartiment de depozitare

• Comutator principal • Coloană de direcție reglabilă • Geam fumuriu

• Sistem de avertizare vizuală și • Ventilator de recirculare a aerului din cabină • Cutie de scule, externă

sonoră la funcțiile principale • Brichetă • Deschideri de ventilație

• Claxon de avertizare • Spălător și ștergător de parbriz frontal • Lumini de lucru, 2 față și 4 spate
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ACCESORII

Echipamente opționale

Dispozitive accesorii, Încărcător frontal

• Revenire automată la săpare (885)

• Poziție de oscilare (885)

• Cupă pentru uz general

• Comenzi hidraulice pe manetă (885)

• Bară de siguranță pentru brațul de încărcare

Accesorii, Excavator

• Coloane de manete reglabile pentru excavator 
(885)

• Blocare electro-hidraulică laterală

• Comenzi hidraulice pe manetă (885)

• Blocarea transportului la balansarea

și  deplasarea  brațului  cu  comandă

mecanică din cabină

• Cupă pentru condiții de lucru standard (600 mm)

• Supape de siguranță pentru stabilizator

Dispozitive accesorii, Încărcător frontal

• Segment montat cu bolțuri
• Sistem de suspensii hidraulice electrice (EHSS)

• Prindere furcă

• Cuplaj rapid încărcător

• Cupă universală

• Supape de siguranță

• Plug de zăpadă

Accesorii, Excavator

• Șnec

• Cuplaj rapid excavator

• Compactor

• Diferite dimensiuni pentru cupele excavatorului

• Cupă gradată

• Dispozitiv de prindere

• Ţevi hidraulice 

• Suport telescopic

• Cupă trapezoidală

Altele

• Aer condiționat

• Pre-filtru de aer

• Motor, Nivel III

• Apărătoare de noroi față (883)

• Pre-încălzitor combustibil

• Pompă cu piston axial cu debit 

variabil,  cu  

 

sistem hidraulic cu centru închis 

cu detectarea sarcinii

•  Filtru de ulei terț

• Protecție arbore 4WD
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CUKUROVA
„Reaching Further...” (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.
2 - Este posibil ca ilustrațiile și datele să difere față de echipamentele standard.
3 - Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. 4
-  Consultați  dealerul  dvs.  CUKUROVA pentru
opțiunile disponibile.

Șahin  Mah. Sait  Polat  Blv.  Nr:322  /A  
Tarsus - Mersin / TURCIA

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

E-mail:info@cumitas.com  

www.cumitas.com

Logo 
CUKUROVA

http://www.cumitas.com/

