
Novinka!

Bezpečný profík s pohonom 
všetkých kolies.
Nový kolesový dumper DW40.



Vďaka kompaktným rozmerom 
a splneniu normy o zornom poli 
výhľadu ISO 5006:2017 (už v základnej 
výbave) je možné všestranné 
nasadenie modelu DW40

Funkcia Auto Stop 
stroj automaticky vypne, 
keď sa stanovený čas 
nevyužíva

S lomeným výkyvným 
kĺbom je aj náročný terén 
hračkou 

Ochrana valca riadenia 
zabraňuje poškodeniam, 
ktoré môžu vzniknúť na 
nerovnom teréne

Výkonný 36 kW 
turbodieselový motor s 
filtrom pevných častíc spĺňa 
emisné normy etapy 5

Sklopný ochranný ROPS rám 
s plynovým tlmičom umožňuje 
podjazdy s veľmi nízkou výškou

Vďaka modernej technológii 
motorov zrýchľuje DW40 plynulo až 
na 25 km / h

Pohodlná a efektívna obsluha.
Veľký displej pre prednú a cúvaciu 
kameru, ako aj optimálne 
usporiadanie všetkých ostatných 
ovládacích prvkov, umožňuje 
ľahké a intuitívne ovládanie 
modelu DW40. Iba jedným 
pohybom ruky sa dajú pomocou 
pákového ovládača vykonať 
viaceré funkcie, ako napríklad 
ovládanie korby alebo radenie 
prevodových stupňov.

Komplexný celkový balík.
DW40 je ideálnym partnerom z hľadiska bezpečnosti a 
komfortu. Hneď po vypnutí motora sa automaticky aktivuje 
pružinová parkovacia brzdy, ktorá zabraňuje uvedeniu 
stroja do pohybu – úplne bez opotrebovania a s dlhou 
životnosťou. Optimalizované nastupovanie a vystupovanie 
sa stará aj o bezpečnosť operátora.  Výstup v signálnej 
farbe (voliteľný) sa okrem toho stará o lepšiu viditeľnosť 
schodíkov a držadla.

Jednoduchá a nákladovo 
úsporná údržba.
S predĺženými intervalmi údržby 
500 prevádzkových hodín môžete 
poriadne usporiť na nákladoch. 
Ak je údržba potom predsa len 
nutná, dá sa vybaviť jednoducho 
a rýchlo, lebo miesta údržby sú 
veľmi ľahko prístupné zo zeme.

Rozmanité voliteľné možnosti kabíny.
Voliteľná kabína modelu DW40 s certifikátom 
ROPS/FOPS II sa stará o príjemnú a bezpečnú prácu za 
každého počasia. Kabína sa pýši, okrem iného:
•  Výkonnou klimatizáciou (voliteľná) a kúrením,
•  LED pracovnými svetlometmi,
•  Rádiom vrátane zariadenia hands-free Bluetooth a 

nabíjacím portom USB (voliteľný),
•  Koženkovým sedadlom a kontaktným spínačom sedadla.

Vyrazte hneď s hydrostatickým 
pohonom všetkých kolies.
Vďaka hydrostatickému pohonu 
všetkých kolies si DW40 vystačí aj 
bez častého preraďovania. 
Príjemný pocit z jazdy ešte 
umocňuje stála ťažná sila z 0 na 
maximálnu rýchlosť. Hydrostatický 
brzdný účinok a automaticky sa 
rozsvecujúce brzdové svetlá robia 
z modelu DW40 bezpečného 
pomocníka na stavenisku.

Diferenciál s čiastočnou 
uzáverou zaručuje stálu trakciu a 
pohon aj v náročnom teréne

Voliteľné nastupovanie 
v signálnej farbe 
zvyšuje bezpečnosť 
operátora
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DW40

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE JEDNOTKA

Užitočné zaťaženie kg 4 000

Objem korby plnej po okraj l 1 800

Objem navŕšenej korby l 2 300

Objem korby vodná miera l 1 190

MOTOR JEDNOTKA

Zdvihový objem cm³ 1 663

Výkon motora kW 36

Výrobca motora – Perkins typ 403J-E17T

Prevádzkové otáčky min-1 2 200

Stupeň emisií/výfukových plynov – Stupeň 5

JAZDNÉ VLASTNOSTI JEDNOTKA

Max. rýchlosť pojazdu km / h 25

Zlom ° 36

Výkyv ° 12

Polomer otáčania vonkajší mm 4 030

Teoretická stúpavosť max. % 50

POHON POJAZDU JEDNOTKA

Pneumatiky – 11,5 / 80  – 15.3 Mitas TS-05

HYDRAULICKÝ SYSTÉM JEDNOTKA

Čerpadlo pojazdu – Axiálne piestové čerpadlo

Čerpací výkon l/min 99

Prevádzkový tlak bar 448

Pracovné čerpadlo –  Zubové čerpadlo

Čerpací výkon l/min 30,9

Prevádzkový tlak bar 220

OBJEMY NÁDRŽÍ JEDNOTKA

Nádrž na motorovú naftu l 45

ROZMERY JEDNOTKA

A1 Celková dĺžka mm 4 185

A2 Celková dĺžka s ťažným zariadením mm 4 269

B Rozchod kolies mm 2 090

C Presah zadnej časti mm 1 072

E Výsypná vzdialenosť mm 567

F Šírka mm 1 780

G Šírka korby mm 1 780

H Výška ROPS mm 2 857

I Výška sklopeného ROPS mm 1 945

J Výška kabíny mm 2 669

K Výsypná výška max. mm 1 014

L Výška sklopenej korby mm 3 298

M Výška korby mm 1 582

N Výsypná vzdialenosť bočne mm 383

O Svetlá výška mm 257

P Dĺžka sklopeného ROPS mm 4 441

-- Uhol vyklopenia. ° 48

Výkonové údaje a doplnky.

Edícia A1.0 ponúka navyše k základnej výbave: 
• Výstup v signálnej farbe
•  Koženkové sedadlo a kontaktný spínač 

sedadla
• Otáčavé výstražné svetlo LED 

•  Vybavenie pre cestnú premávku
•  Ťažné zariadenie a zásuvka


