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Teljesítmény:

Kanál teherbírása : 750 kg

Szakítóerö : 1500 kg

Gép tömege                    : 2776 kg

Standard kanál kapacitás   : 0.46m3

Max. emelési magasság : 3022mm

Menetelő sebesség : 0-10km/h
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Teljesítmény:

Kanál teherbírás                : 750 kg

Szakítóerö : 1500 kg

Gép tömege                 : 3070 kg

Standard kanál kapacitás: 0.46 m3

Max.billentö magasság : 2830 mm

Menetelö sebesség : 0-10 km/h
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Teljesítmény:

Kanál teherbírása : 750 kg

Szakítóerö : 1500 kg

Gép tömege                  : 3520 kg

Standard kanál kapacitás : 0.51 m3

Max.billentö magasság    : 2830 mm

Menetelő sebesség : 0-12 km/h
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• Alváz, emelőkar, ajtó & kanál: Szlovák gyártás

• Fülke: ABT – angol gyártmány

• Motor: Cummins B3.3 – Japán gyártmány

• Szivattyú,Motor & mágnesszelep: Eaton – Amerikai gyártmány

• Vezérlö szelep: HUSCO              
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• Levegőszűrők: MANN+HUMMEL

• Csövek és minden egyéb folyadékszállító rész: Cseh GATES 
gyártmány

• Csapágyak: ZKL 

Akkumulátor: Johnson Controls - EU 

• Minden egyéb alkatrész:Quick hitch, Radiátor, munkahengerek, 
összekötők, ülés, vezetékek, fogaskerekek, panelek, 
üzemóraszámláló stb bevizsgált Indiai szállítóktól
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Motor:

Standard

Cummins B3.3C NA, 4 hengeres 

folyadékhűtéses direkt befecskendezés

Teljesítmény @2200 ford/perc – 60 lóerő, 

Motor megfelel

• Stage IIIA normák (EU országok)

• Tier II normák (non EU országok)
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Fogaskerék rendszer:

A meghajtó rendszer hidrosztatikus , minden 

oldalon van egy szett kerék , melyek egy 

független motorhoz vannak csatlakoztatva egy 

fogaskerék sorozaton keresztül, mely 

csúszásmentes meghajtást biztosít a 

kerekeknek. A kovácsolt fogaskerekek a 

hosszú élettartam elérése érdekében meg 

vannak erösítve és olajfürdőbe vannak

merítve.
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• Tömör gép hidrosztatikus váltóval 
,mely képes a saját tengelye körül 
megfordulni.

• Gyors emelés.

• Egyszer ű karbantartás és 
üzemeltetési költség

• Erös 4 WD.

• Egyszer ű a kezelése , megbízható
gép.
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Merev keret, motormeghajtású gép.

Emelökarokkal , melyre sokféle
tartozék szerelhetö
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•Kezelhetőség

• Tömörség

• Gyorsaság

• Erős, gazdaságos

• Könnyű karbantartás

• Sokoldalúság

• Egyszerű kezelés

• Biztonságos és kényelmes

• Megbízható
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•Üzemeltetési költség
(Üzemanyag hatékonyság,Kiváló alkatrészellátás, & alkatrészárak)

• Megbízhatóság
(Nincs meghibásodás az első 1000 órában)

• Sokoldalúság
(Gumikerekes & lánctalpas opció tartozékok széles választéka)

• Szervíz
(Minimális rutin szervizelési intervallumok, könnyű szervizekés,egyszerű

hidraulika)
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•500 óra intenzív tesztelés 
hóeltakarításnál, nagy magasságban,
Jammu & Kashmir sziklás területén.

•Tartozékok sorozatának tesztelése.
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Heman 175C szinte minden területen használható

Bányák

kertek

Utak

Újrahasznosítás,
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ÉPÍTŐIPAR ÉS INFRASTUKTÚRA FEJLÖDÉS
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LOGISZTIKA

Szállítás

Kikötők

Alagutak
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MEZŐGAZDASÁG

FARMOK

Állattartás

Csirkefarm

Gyümölcs & zöldségtermelés
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