
Připravuje se

Produktivita XXL
Nový kolový nakladač WL95



Vynikající výhled kolem dokola  
díky kompletně prosklené kabině řidiče 
a velký prostor pro hlavu a volný pohyb

Bohatá sériová výbava  
například LCD displej, couvací kamera, 
klimatizace a automatické navrácení  
lopaty do úhlu náběru

Díky množství přídavných 
zařízení je nakladač WL95 
univerzálním stroje pro nejrůznější 
využití

Výkonná hydraulika  
Load-Sensing s výkonem 150 l/min (volitelně 
180 l/min) pro rychlejší pracovní cykly

Individuální konfigurace motoru,  
pohonu, místa řidiče a hydrauliky z výroby

Robustní konstrukce  
a vysoká stabilita 

Výkonové vlastnosti znamenají nové 
standardy pro překlopné zatížení, tažnou 
sílu stroje a vylamovací i zdvihovou sílu lopaty.

Provoz s přívěsem až do 18 tun  
pro všechny běžné spojkové systémy

Optimální servisní přístupy  
ze země díky sklopné kabině, 
odklápěcí blatníky a dobře 
přístupné kryty motoru.

Hydraulický rychloupínací 
systém pro výměnu 
příslušenství bez nutnosti 
opustit kabinu stroje.

Nastavení množství 
hydraulického oleje 
jednoduše přes „Jog Dial“:  
Pokud přídavné zařízení 
nepotřebuje plný hydraulický 
výkon, je možné manuálně snížit 
průtokové množství. Řidič tak 
může se strojem a přídavným 
zařízením pracovat citlivě a 
ohleduplně k přírodním zdrojům.

Nová výkonná převodová skříň:
Ecospeed Pro je plynulá hydrostatická převodovka. Je 
právě tak kompaktní a energeticky účinný, jako běžné 
pohony, ale dosahuje výrazně vyšších tažných sil a 
rychlostí jízdy. Nakladač WL95 tak zcela pohodlně zrychlí 
až na 40 km/h – bez cukání a přerušení tažné síly.

Velká, ergonomická  
komfortní kabina:
Nakladač WL95 nabízí velký 
prostor pro nohy, přehledně 
uspořádané sdružené přístroje, 
pohodlné sedadlo řidiče a 
optimální výhled na přídavné 
zařízení. Konzole s multifunkční 
pákou, „Jog Dial“ a elektronickým 
ručním plynem jsou umístěny 
u sedadla – vše pro maximální 
možný komfort a práci bez únavy.

Ohebný kloub a kyvná náprava vzadu:
Úzké zatáčky, malá stoupání – každé staveniště  
je jiné. Pro bezpečnou dopravu přepravovaného 
materiálu do cíle je nakladač WL95 vybaven ohebným 
kloubem a kyvnou nápravou vzadu. To zaručuje 
optimální obratnost a trakci v každé situaci. Úhel řízení o 
velikosti 40° je dostatečně velký, poloměr otáčení nad 
pneumatikami činí 4,90 m a vnitřní poloměr je 2,45 m.

45°

S digitálním displejem 7”je vše 
na dohled:
Vedle standardních ukazatelů, 
jako je teplota, stav paliva nebo 
provozní hodiny, se zobrazují také  
aktivní funkce v kokpitu, například 
zapnuté elektrické funkce, 
trvalý provoz 3. hydraulického 
okruhu nebo zapnutá uzávěrka 
diferenciálu.
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Technické údaje WL95

DATA MOTORU JEDNOTKA

Výrobce - Deutz

Typ motoru - TCD 3.6 L4 TCD 4.1 L4 TCD 3.6 L4 

Válce - 4

Výkon motoru max. kW/PS 100/136 115/156 100/136

při otáčkách max. ot./min. 2 300

Točivý moment motoru Nm 500 při 1 600 ot/min. 609 při 1 600 ot/min. 500 při 1 600 ot/min.

Dodatečné zpracování výfukových plynů - DOC/SCR DOC/DPF/SCR -

Emisní stupeň - EU stupeň IV / US EPA tier 4 EU stupeň IIIA / US EPA tier 3

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (standard) kg 10 390 

Objem standardní lžíce m³ 1,55

PŘEKLOPNÉ ZATÍŽENÍ LŽÍCE (dle ISO 14397 - EN474-3)

Zdvihací konstrukce horizontálně/stroj 
přímo kg 6 529

Zdvihací konstrukce horizontálně/stroj 
ohnutý kg 5 748

PŘEKLOPNÉ ZAŘÍZENÍ PALETOVÉ VIDLE (dle ISO 14397 - EN474-3)

Zdvihací konstrukce horizontálně/stroj 
přímo kg 5 371 

Zdvihací konstrukce horizontálně/stroj 
ohnutý kg 4 728

HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ

Pracovní hydraulika - dopravované 
množství (volitelně) l/min 150 (180)

Servořízení pracovní hydraulika - elektrický

Servořízení 3. hydraulický okruh - Elektrický proporcionální

POHON

Rychlost jízdy (volitelně) km/h 0-20 (40)

Jízdní stupně - 3

Typ pohonu/jízdní pohon - Hydrostatický přes rozdělovací převodovku s kardanovým hřídelem

Druh řízení - Ohebný kloub s kyvnou nápravou

ROZMĚRY

Celková délka (bez lžíce) mm 5 610

Výška s kabinou mm 3 060

Max. výška otočného bodu lžíce mm 3 820

Celková šířka mm 2 390

Vnitřní poloměr mm 2 450

Celkový výkon v číslech.


