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Ładowacz czołowy T812/2, T812/1 - udźwig 500 kg

TYP UDŹWIG MAKSYMALNY
[kg]

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA
[mm]

CIŚNIENIE ROBOCZE
[MPa]

T812/2 500 2313 18

T812/1 500 2780 18

Opcja: Mocowanie 
przewodów hydrau-
licznych za pomocą 
MULTILOCK.

Materiał zapewnia większą 
wytrzymałość.

Ładowacz w standar-
dzie wyposażony we 

wskaźnik poziomowa-
nia osprzętu.

Rama główna (wysięgnika) wykonana z 
blachy, odpowiednio 3 mm - T812/2 oraz 
4 mm - T812/1. Odpowiedni gatunek stali 
drobnoziarnistej oraz kształt profili wysię-
gnika zapewniający maksymalną wytrzy-
małość przy niskiej wadze. Konstrukcja 
ramy zapewnia optymalną widoczność z 
miejsca operatora ciągnika.

Stopki podporowe wysię-
gnika przymocowane na 
stałe do ładowacza. 

Sterowanie 
ładowaczem za 
pomocą joystic-
ka firmy Nimco 
zapewnia  wy-
godne i precyzyj-
ne operowanie 
ładowaczem.

Dodatkowe wzmocnie-
nie wewnątrz wysięgnika 
zapewniające odpowiednią 
sztywność konstrukcji.

Siłowniki hydrau-
liczne o ciśnieniu 
do 18 MPa.

Zastosowane 
w ładowaczu 
łożyska ślizgowe 
nie wymagają 
smarowania 
przez cały okres 
eksploatacji. 

Cała konstrukcja przechodzi skompli-
kowany proces zabezpieczenia an-
tykorozyjnego. Wszystkie części przed 
malowaniem podlegają śrutowaniu 
i odtłuszczaniu co zapewnia prawi-
dłowe i długotrwałe zabezpieczenie 
antykorozyjne.

Zastosowanie w standardzie najlep-
szego rozdzielacza szwedzkiej firmy 
Nimco. Podłączenie rozdzielacza 
do ciągnika w sposób bezpośredni. 
Zapewnia szybką pracę ładowa-
cza oraz bezpieczne użytkowanie 
ciągnika. Zabezpiecza przed awarią 
pompy hydraulicznej. 

Użyte specjalne tulejki sa-
mosmarne charakteryzu-
jące się ponadprzeciętną 
wytrzymałością i odporno-
ścią na ścieranie.

Lp. Typ T812/2 T812/1

1 Udźwig maksymalny [kg] 500 500

2 Wysokość podnoszenia [mm] 2313 2780

3 Wysokość załadunku czerpakiem 
materiałów sypkich [mm] 1843 2308

4 Wysokość wyładunku czerpakiem 
materiałów sypkich [mm] 1213 1765

5 Typ cylindra podnoszenia UCJ312-40/22/550
UCJ313-40/22/300

UCJ316-40/22/200
UCJ315-40/22/370
UCJ314-40/22/370

6 Ciśnienie robocze [MPa] 18 18

Masa

7 ładowacza [kg] 190 260

8 przeciwwagi + balast [kg] 400 400

Wymiary ramy

9 Długość [mm] 1150 1150

10 Szerokość [mm] 900 900

Maksymalna prędkość

11 Prędkość robocza [km/h] 10 10

12 Prędkość transportowa [km/h] 15 15

Dodatkowe wyposażenia

13 Sterowanie Joystick Joystick

14 Mocowanie osprzętu EURO / SMS EURO / SMS

15 Amortyzator antywtrząsowy ● ●

16 Mocowanie przewodów hydraulicznych 
za pomocą MULTILOCK ● ●

Legenda:
V standard
● opcja

Hydroakumulator - 
amortyzuje wtrząsy, co 
wpływa na komfort 
pracy.


