
Novinka!

Mnohostranný balík síly
Nový kolový nakladač WL28.



WL28

Velká nabídka místa díky 
prostorné a ergonomicky 
optimalizované kabině

EquipCare Telematik 
36 měsíců včetně App 
& Manager

Velký úhel zalomení pro 
vynikající manévrovatelnost 
a terénní pohyblivost stroje

Elektrické parkovací brzdy s 
funkcí Hill-hold zajišťují maximální 
bezpečnost a maximální komfort

Osvětlení při 
návratu domů 
(v kombinaci s 
kabinou)

Možná přeprava na 
přívěsu osobního auta

Optimální přístupnost ke všem 
důležitým servisním bodům díky 
naklápěcímu místu řidiče a kabiny

Nízký poloměr otáčení  
díky úzkému zadnímu designu

Nový koncept obsluhy zvyšuje 
komfort pro řidiče a umožňuje 
efektivnější práci

Flat-Face spojky na 3. řídícím 
okruhu a osvědčený hydraulický 
rychloupínací systém

Prostorná místa řidiče s optimálním 
výhledem.

Přestože je WL28 velmi kompaktní a ovladatelný, nabízejí  
všechny tři disponibilní místa řidiče dostatečný prostor a 
nejlepší všestrannou viditelnost. Lze je naklápět jako 
obvykle - pro optimální servisní přístup. Zvolte si jednoduše 
svou variantu:
• Ochranná stříška řidiče
•  Naklápěcí ochranná stříška řidiče Easy Protection System 

EPS (volitelné)
• Prostorná kabina (volitelné)

Více komfortu, více výkonu.

Volitelná komfortní kabina byla optimalizována podle 
potřeb obsluhy a umožňuje bezpečnou a bez únavnou 
práci:
•  4-sloupkový design, hluboko zatažitelná okna a 

panoramatické zadní okno pro optimální viditelnost na 
všech stranách 

•  Vytápění s optimalizovanou cirkulací vzduchu a 
klimatizací pro konstantní příjemné teploty

• Ergonomicky uspořádané ovládací prvky
• Zredukované vibrace a hluk ve vnitřním prostoru

Chytřejší jízda. 

Elektronicky řízený pojezdový pohon zrychluje z 0 na 
20 km/h (standardně), volitelně také do 30 km/h. Ve 
standardní výbavě jsou kromě toho obsaženy následující 
jízdní režimy:  
• Automatický režim: 100 % obvyklý výkon
• ECO-režim: Snižuje spotřebu paliva a hluk
Volitelně je k dispozici další jízdní režim:
•  Režim přídavného zařízení: konstantní výkon variabilním 

zatížení
•  M-Drive-režim: ruční nastavení otáček motoru

Maximální flexibilita: 

Četné funkce umožňují přesnou individualizaci pro každé 
nasazení. Zde jedna volba:
• Až 30 km/h pro rychlé přemístění 
•  LED světlomety a výstražný maják pro lepší viditelnost v 

obtížných světelných podmínkách
•  Hydraulika Highflow  pro nejlepší výkon u nejrozdílnějších 

přídavných zařízeních
• 3. řídící okruh proporcionální pro řízení s citem
• Tři druhy motoru 18,4 kW, 33,3 kW nebo 40,1 kW
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WL28

DATA MOTORU JEDNOTKA MOTOR STANDARD MOTOR VOLITELNÝ MOTOR VOLITELNÝ

Výrobce – Yanmar Yanmar Yanmar

Typ motoru – 3TNV80 FT 3TNV86 CHT 3TNV86 CHT

Válce – 3 3 3

Výkon motoru max. kW 18,4 33,3 40,1

Výkon motoru max. PS 25 45,3 54,5

Při otáčkách max. ot./min. 2 600 2 600 2 600

Zdvihový objem cm3 1 226 1 568 1 568

Chlazení – Voda Voda Voda

Dodatečné zpracování výfukových plynů – – DOC/DPF DOC/DPF

Emisní norma – V V V

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (standard) kg 3 000

Objem standardní lžíce m³ 0,42

Překlopné zatížení stroje se lžící 
zdvihací konstrukce vodorovně/stroj rovný kg 1 910 – 2 640

Překlopné zatížení se lžící 
zdvihová konstrukce vodorovně/stroj ohnutý kg 1 600 – 2 220

Překlopné zatížení stroje s paletovými vidlemi 
zdvihová konstrukce vodorovně/stroj rovný kg 1 550 – 2 140

Překlopné zatížení stroje s paletovými vidlemi 
zdvihová konstrukce vodorovně/stroj ohnutý kg 1 310 – 1 800

NÁPLNĚ

Objem palivové nádrže l 50

Objem nádrže na hydraulický olej l 30

HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ

Jízdní hydraulika - provozní tlak (volitelně) bar 380 (450)

Pracovní hydraulika - pracovní tlak bar 210

Pracovní hydraulika - dopravované množství (volitelně) l /min 41,6 (49,5 – 84)

POHON

Rychlost jízdy (volitelně) km/h 0 – 20 (30)

Standardní pneumatiky – 12 – 16.5 BKT SkidPower ET 0

ROZMĚRY

Celková délka mm 4 520

Výška s pevnou ochrannou stříškou řidiče mm 2 340

Výška se sklápěcí ochrannou stříškou řidiče (eps) mm 2 395

Výška se sklápěcí ochrannou stříškou řidiče (eps), sklopenou mm 1 890

Výška s kabinou mm 2 350

Max. výška zdvihu  otočný bod lžíce mm 2 560

Celková šířka mm 1 250

Vnitřní poloměr mm 1 510

Údaje o výkonu.
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