
Wi´ksza wydajnoÊç 

i wi´kszy komfort

MX T4

MX T6

MX T8

MX T10

MX T12

MX T15

MX T16

ŁADOWACZE CZOŁOWE TECHNIC  ROLNICTWO 



 

R O L N I C T W O

ŁADOWACZE CZO¸OWE

TECHNIC

CAŁKOWICIE WBUDOWANY UKŁAD HYDRAULICZNY
UKŁAD HYDRAULICZNY

Nowoczesny wyglàd
Estetyka czystych linii z zaokràgleniami to dostowanie si´ w ostatnich  
latach do wi´kszoÊci ciàgników dost´pnych na rynku.

Ochrona przewodów 
hydraulicznych
Przewody hydrauliczne zostały umieszczone 
wewnàtrz ładowacza i nie sà nara˝one na 
uszkodzenia zewn´trzne. Miejsca wyjÊcia 
przewodów z ramy zostały wyposa˝one  
w ochronnà i owalnà osłon´.



 

Wí ksza wydajnoÊç i wí kszy komfort 
Nowe ładowacze czołowe MX TECHNIC, przemyÊlane w najdrobniejszych szczegółach,  
zbudowane w celu osiàgni´cia wysokiej wydajnoÊci, z całkowicie wbudowanymi w ram´ 
przewodami hydraulicznymi. Wszystko po to, aby u∏atwiç Paƒstwu prac´!

SPIS TREÂCI:

OSIÑGI  s.4 

ŁATWY MONTA˚  s.8

KOMFORT s.10 

STEROWANIE s.12

WTRZYMA¸OÂå s.14

NIEZAWODNOÂå s.16 

KOMPATYBILNOÂå s.16 

Z PRZEDNIM TUZEM MX s.18

MONTA˚ PRZYSTAWEK s.20

PRZYSTAWKI ROBOCZE s.22

MX T4*
Od 35 do 65 KM

MX T6
Od 45 do 70 KM

MX T8
Od 60 do 90 KM

MX T10
Od 75 do 110 KM

MX T12
Od 95 do 150 KM

MX T15
Od 130 do 230 KM

MX T16
Od 130 do 230 KM

* Wkrótce w sprzeda˝y. 
Szczegóły u sprzedawcy.

Kompletna gama obejmujàca 
wszystkie modele ciàgników  

o mocach:

OD 35 DO 230 KM



Ładowacze czołowe MX TECHNIC zostały zbudowane, by zagwarantowaç 
najwy˝szà wydajnoÊç. Poczàwszy od ogólnej kinematyki a˝ po 
najdrobniejszy szczegół, wszystkie zastosowane rozwiàzania zostały 
zaprojektowane z myÊlà o zwi´kszeniu wydajnoÊci pracy.

ŁADOWACZE CZOŁOWE technic ROLNICTWO s.04-05

Przede wszystkim wydajnoÊç!



ŁADOWACZE CZOŁOWE technic ROLNICTWO s.04-05

1  Wydajny układ 
przedsi´bierny
Asymetryczne siłowniki 
ły˝ki przedsi´biernej 
zapewniajà silne 
podbieranie materiału, na 
poziomie gruntu, nawet 
gdy ły˝ka jest w pełni 
wypełniona.

2 Optymalna moc  
w całym zakresie  
podnoszenia
System PCH® nie 
tylko zwi´ksza, ale 
równie˝ optymalizuje 
sił´ podnoszenia 
ładowacza czołowego, od 
samego podło˝a a˝ do 
maksymalnej wysokoÊci.

3 Przenoszony materiał 
zawsze jest w ły˝ce
Dzi´ki zastosowaniu 
systemu PCH® materiał 
nie wysypuje si´ z ły˝ki 
podczas jej podnoszenia. 
Nie ma ryzyka straty 
materiału.

4 Szybki wyładunek
Asymetryczne siłowniki 
zapewniajà szybki 
wyładunek materiału, dzi´ki 
czemu uzyskuje si´ dobry 
rytm pracy.

5 Wysokie podnoszenie przy zachowaniu optymalnego,  
nieporównywalnego wysi´gu do przodu
Budowa ładowaczy czołowych MX TECHNIC to najlepszy kompromis: specyficzna geometria 
wspornika mechanizmu załadowczego zapewnia zarazem daleki zasi´g pracy przy jednoczesnym 
osiàgni´ciu maksymalnej wysokoÊci. Dzi´ki zachowaniu du˝ego odst´pu mi´dzy przodem  
ciàgnika a przyczepà, mogà Paƒstwo w pełni bezpiecznie załadowaç przyczep´ z wysokimi burtami.

Optymalna kinematyka
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pozycja do pracy z ły˝kà

pozycja do pracy  
z widłami do palet

Działanie z jednostronnym i dwustronnym zasilaniem hydrauliki ciàgnika

Hydrauliczne  
wyrównanie do poziomu

SYSTEM MX

Dopasowana korekcja
Siłowniki ramy ładowacza dysponujà dwoma pozycjami 
umo˝liwiajàcymi wybór korekcji kàta ustawienia podczas pracy:

- pozycja do pracy z widłami 
do palet, do idealnego 
poziomowania

- pozycja do pracy z ły˝kà,  
z lekkim przechyłem  
bez wysypywania si´ zebranego  
w niej materiału.

Zapas mocy
CiÊnienie w siłownikach ły˝ki, 
wytwarzane przez ci´˝ar 
ładunku, przenosi si´ do 
siłowników kompensacyjnych, 
które wspomagajà główne 
siłowniki podnoszàce. System 
PCH® zwi´ksza rzeczywisty 
udêwig: a˝ do 35%, bez 
koniecznoÊci zapotrzebowania 
dodatkowej mocy (na 
zwi´kszenie ciÊnienia oleju lub 
jego wydatku).■ Moc podnoszenia bez PCH

■ Moc podnoszenia z PCH Podnoszenie  CiÊnienie  Ci´˝ar
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ŁADOWACZE CZOŁOWE  technic ROLNICTWO   s.06-07

OPCJE

• Podczas opuszczania, przy jednostronnym zasilaniu 
hydraulicznym, wydatek oleju z ciàgnika jest w pełni dost´pny 
dla czynnoÊci załadunkowych: ustawienie narz´dzia w poziomie 
odbywa si´ bez straty czasu.
• Na ziemi, narz´dzia nie wywierajà nacisku na podło˝e, przez co 
nie nast´puje jego przedwczesne zu˝ycie.

Opatentowany przez firm´ MX układ jednostronnego i dwustronnego 
zasilania umo˝liwia optymalne wykorzystanie hydrauliki ciàgnika  
w zale˝noÊci od rodzaju przeprowadzanej pracy.

W sposób intuicyjny, operator mo˝e dostosowaç sił´ wywieranà 
na dêwigni´ sterujàcà ładowaczem do nacisku, który ma mieç 
miejsce na ziemi: im bardziej popchnie dêwigni´, tym bardziej 
nacisk ładowacza na podło˝e b´dzie silniejszy. Hydraulika jest 
wykorzystana w pełni Êwiadomie.

Opuszczanie 
bez docisku do 

podło˝a

Opuszczanie  
z dociskiem do 

podło˝a

Pozycja neutralna

Automatyczne wyrównanie kàta poło˝enia ły˝ki lub wideł jest uzyskiwane dzi´ki dwóm 
siłownikom hydraulicznym, doskonale wbudowanym w ramiona ładowacza, które w sposób 
ciàgły współpracujà z siłownikami odpowiedzialnymi za wychylenie ły˝ki.



Synchronizacja ły˝ka / widły

Czysta praca
Dzi´ki zsynchronizowanemu otwarciu 
wideł w czasie wysypywania materiału, 
manewr jest bardziej precyzyjny. Ły˝ka 
mo˝e byç wysuni´ta w głàb przyczepy 
i a jej zawartoÊç wysypana w ostatniej 
chwili; cała zawartoÊç dostanie si´ do 
przyczepy.

ŁADOWACZE CZOŁOWE  technic ROLNICTWO   s.06-07

Synchronizacja  
ruchów ły˝ki / wideł

Mniej manewrów
Zsynchronizowane połàczenie obu 
ruchów to zaoszcz´dzenie 50% czasu  
w porównaniu do ruchów wykonywanych 
podczas sterowania dêwignià. Zwłaszcza, 
gdy wykonywane sà czynnoÊci 
powtarzajàce si´, system SCS® 
oszcz´dza czas i wpływa na zwi´kszenie 
wydajnoÊci.

Jeden ruch wystarczy, aby system SCS® umo˝liwił zsynchronizowanie ruchów wideł i ły˝ki: 
uniesienie wideł i wysyp materiału z ły˝ki lub podbieranie i zamkni´cie wideł.

Mniej ruchów
Nie trzeba ju˝ wykonywaç wielu powtarzanych ruchów w celu 
ustawienia ły˝ki ponad burtami przyczepy i doprowadzenia jej 
do po˝àdanej pozycji.

Wolny umysł
Operator mo˝e skoncentrowaç si´ na wykonywaniu  
manewrów ciàgnikiem.

Funkcje działania systemu ACS® zale˝à od wyposa˝enia wybranego systemu 
sterujàcego (patrz strona 13).

Ustawienie narz´dzia  
w danej pozycji

OPcJA

SYSTEM MX

System ACS® gwarantuje powrót ły˝ki do wczeÊniej wybranej 
pozycji dzi´ki jednemu naciÊni´ciu na przycisk.

SYSTEM MX

OPCJA

Wolny umysł
Automatyczne działanie układu 
zaoszcz´dza wykonywanie zb´dnych 
gestów operatorowi. Przy ciàgłym 
wykonywaniu podobnych czynnoÊci 
jest to bardzo cenne. Poza tym, sterowanie 
maszynà wymaga od operatora 
mniejszego wysiłku, dzi´ki czemu 
mo˝e si´ on skoncentrowaç na 
manewrowaniu ciàgnikiem.

Połàczenie systemów 
SCS® i ACS®  

Efektywnie wpływa  
na wydajnoÊç  

i komfort pracy.

+

+



Przyczepianie do ciàgnika lub odczepianie ładowacza czołowego od ciàgnika poni˝ej 
jednej minuty, to doskonały wynik, wpływajàcy na lepsze wykorzystanie czasu pracy. 
Ładowacze czołowe MX TECHNIC sà montowane i demontowane bardzo szybko a ciàgnik 
jest natychmiast gotowy do innych zadaƒ, jak choçby tych z wykorzystaniem podnoÊnika.

ŁADOWACZE CZOŁOWE  technic ROLNICTWO   s.08-09

Nieporównywalna łatwoÊç
monta˝u



Dzi´ki budowie ramy  
o tej samej szerokoÊci, taki 
sam ładowacz czołowy MX 
mo˝e pracowaç zmiennie 
na dwóch ró˝nych 
ciàgnikach o ró˝nej 
długoÊci, np. na ciàgniku 
4-cylindrowym i na 
ciàgniku 6-cylindrowym.

Dzi´ki zautomatyzowaniu 
czynnoÊci podłàczenia  
i odłàczenia ładowacza, 
Fitlock System II® 
zapewnia mo˝liwoÊç 
współpracy ładowacza 
czołowego z wieloma 
ciàgnikami znajdujàcymi 
si´ w gospodarstwie,  
bez straty czasu.

ŁADOWACZE CZOŁOWE  technic ROLNICTWO   s.08-09

Natychmiastowe 
podłàczanie układu 
hydraulicznego  
i elektrycznego

Prosto
Mach System® pozwala w szybki i bezpieczny 
sposób podłàczyç wszystkie przewody 
hydrauliczne i elektryczne. Nawet pod 
ciÊnieniem, wystarczy tylko jeden ruch, by bez 
wysiłku połàczyç ładowacz z ciàgnikiem.

Bezpiecznie
Mach System®  
nie dopuszcza do  
zanieczyszczenia  
instalacji hydrauli- 
-cznej i uniemo˝liwia  
popełnienie bł´du  
podczas podłàczania.

OPCJA

Błyskawiczny monta˝  
i demonta˝ ładowacza

Łatwy monta˝ w ka˝dej sytuacji
Szyna z dopasowujàcà si´ ostro 
zakrzywionà główkà i jej rolka unoszàca 
zapewniajà łatwe zaczepienie ładowacza 
nawet na nierównym podło˝u.

Wi´cej bezpieczeƒstwa
Strefa wst´pnego zablokowania 
zabezpiecza czynnoÊç zaczepiania 
ładowacza przed zablokowaniem. 
Stan połàczenia ładowacza potwierdza 
wskaênik przesuwajàcy si´ w zielonà 
stref´, w zasi´gu wzroku operatora.

Tylko jedno wyjÊcie z kabiny ciàgnika zarówno podczas 
przyczepiania jak i odczepiania ładowacza!
Zablokowanie jest automatyczne. Odblokowanie odbywa si´  
w prosty sposób, za pomocà łatwej w obsłudze dêwigni 

umieszczonej 
na zewnàtrz 
ramienia 
ładowacza. 
Muszà Paƒstwo 
tylko odłàczyç 
gniazdo Mach 
System®  
i wysunàç 
podpórki 
parkingowe.

Odblokowanie Ustawienie podpórek parkingowych

A tak˝e… 
ZamiennoÊç zastosowania

SYSTEM MX

4
cylindry

6
cylindrów

SYSTEM MX

FITLOCK System II® to rozwiàzanie umo˝liwiajàce zamontowanie ładowacza  
na ciàgniku lub jego zdemontowanie bez opuszczania kabiny pojazdu.

Podje˝d˝anie Blokada wst´pna Zablokowane!



Komfortowa praca gwarantuje mniejsze zm´czenie, a przez to wi´kszà uwag´  
operatora. Ładowacze czołowe MX TECHNIC sprawiajà, ˝e codzienna praca zwiàzana  
z przeładunkiem jest mniej m´czàca, przez co w ciàgu dnia pracy stanà si´ Paƒstwo 
bardziej wydajni i mniej zm´czeni.

ŁADOWACZE CZOŁOWE  technic ROLNICTWO  s.10-11

Komfortowa i bezstresowa  
praca



ŁADOWACZE CZOŁOWE  technic ROLNICTWO  s.10-11

Ergonomiczna  
dêwignia sterujàca
Pozycja zamontowania 
dêwigni sterujàcej 
mo˝e byç dopasowana 
i zoptymalizowana do 
ka˝dej kabiny ciàgnika: 
uzyskuje si´ przez to 
komfort obsługi oraz 
doskonałà ergonomi´.

Czytelny wskaênik 
poziomu
Wskaênik umieszczony 
w zasi´gu wzroku 
operatora, widoczny  
z kabiny ciàgnika, 
pozwala okreÊliç kàt 
ustawienia narz´dzia  
w stosunku do podło˝a. 
Wyznaczona strefa 
ostrzegania umo˝liwia 
operatorowi precyzyjnie 
ustawiç pozycj´ 
narz´dzia podczas jego 
opuszczania na ziemi´.

Szeroki kàt widzenia
Dzi´ki umieszczeniu 
przewodów 
hydraulicznych w ramie 
ładowacza uzyskano 
wyjàtkowo szerokie pole 
widzenia. Wbudowanie 
głównych siłowników  
w ram´ ładowacza, brak 
łàczników i ci´gien 
to gwarancja 
nieporównywalnego 
pola widzenia w planie 
poprzecznym.

Amortyzacja wstrzàsów

SYSTEM MX

Komfort  
w kabinie
Prowadzenie ciàgnika 
jest łatwiejsze.  
Operator w kabinie 
ciàgnika nie odczuwa 
˝adnego kołysania.

Podczas przejazdów lub w razie nagłego zatrzymania ładowacza w czasie 
jego opuszczania, wstrzàsy zostajà wytłumione.

OPCJA

Bez Shock Eliminator® Z Shock Eliminator®



Współpraca człowieka i maszyny z prawdziwego zdarzenia; systemy sterowania MX sà 
obsługiwane w elastyczny i precyzyjny sposób. W połàczeniu z opatentowanym systemem 
MX, jednostronnym i dwustronnym działaniem hydrauliki, trzy systemy sterowania sà do 
wyboru w zale˝noÊci od tego, w jaki sposób ładowacz czołowy b´dzie wykorzystywany.

ŁADOWACZE CZOŁOWE  technic ROLNICTWO  s.12-13

Systemy sterowania dostosowane
do Paƒstwa potrzeb



sterowanie LINKOWE

sterowanie HYDRAULICZNE
NISKOCIÂNIENIOWE

sterowanie ELEKTRO-
HYDRAULICZNE
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Sterowanie elektro-hydrauliczne High Tech

SYSTEM MX

Prawdziwy system elektryczny sterowany mikroprocesorem  
TECHPILOT System® wykorzystuje technologi´ CAN Bus.

Precyzyjne sterowanie  
przewodowe 
Zawór sterujàcy PROPILOT® jest uruchamiany  
za pomocà stalowych linek połàczonych  
z wielofunkcyjnà dêwignià obsługowà ładowacza.

OPCJA

Precyzyjny system sterowania
Sterowanie pracà ładowacza jest precyzyjne. 
System został zaprojektowany przez MX 
specjalnie dla obsługi ładowaczy czołowych.

Płynne sterowanie hydrauliczne „z wyczuciem”

Zawór sterujàcy systemu FLEXPILOT jest uruchamiany za pomocà niskociÊnieniowej  
instalacji hydraulicznej. Wszystkie funkcje ładowacza mogà byç obsługiwane za pomocà 
jednej dêwigni sterujàcej FLEXPILOT System® (3-cia i 4-ta funkcja, ACS®, Fast-Lock® lub 
Speed-Link®).

PłynnoÊç działania
Dzi´ki wykorzystaniu układu o obni˝onym 
ciÊnieniu pracy, dêwignia sterujàca działa 
płynnie i lekko, dzi´ki czemu operator nie 
odczuwa zm´czenia.

U˝ytecznoÊç
Ze wzgl´du na brak cz´Êci ulegajàcych 
zu˝yciu, FLEXPILOT System® nie wymaga 
konserwacji

wszystkimi funkcjami ładowacza znajduje  
si´ w zasi´gu dłoni.

Du˝a iloÊç funkcji
TECHILOT System® umo˝liwia operatorowi 
wykorzystanie wielu funkcji:  
• Funkcja ACS® działa zarówno podczas 
nabierania materiału jak i podczas wyładunku.
• Funkcja wstrzàsania ły˝kà ułatwia 
rozładunek lepkich materiałów.
• Tzw. pozycja pływajàca umo˝liwia 
kopiowanie nierównomiernoÊci terenu, 
zachowanie równej odległoÊci od 
powierzchni ziemi, bez koniecznoÊci r´cznej 
korekcji poło˝enia.
• Funkcja spowolnienia szybkoÊci 
załadunku/wyładunku materiału sprawia, 
˝e manewry ładowacza sà bezpieczniejsze, 
jest to przydatne zwłaszcza podczas 
przeładunków balotów.

Ergonomia
Ergonomicznie umieszczony i wymagajàcy 
u˝ycia bardzo niewielkiej siły joystick 
zmniejsza zm´czenie operatora. Dzi´ki 6 
doskonale rozmieszczonym przyciskom 
oraz 3 kontrolkom Êwietlnym, sterowanie 

• Funkcja „zajàc/˝ółw” zwalniajàca 
czynnoÊci opuszczania i podnoszenia, 
przydatna np. podczas przenoszenia palet.
• Opcja włàczania/wyłàczania systemu 
SHOCK Eliminator®, umo˝liwiajàca 
uzyskanie wi´kszej precyzji pracy.



Ładowacze czołowe muszà sprostaç najbardziej wyt´˝onej pracy. Firma MX dokłada 
wszelkich staraƒ podczas projektowania i produkowania ram monta˝owych ładowaczy. 
Ka˝da rama jest specjalnie opracowana do danego modelu ciàgnika, dzi´ki czemu ciàgnik 
jest zawsze zabezpieczony.

ŁADOWACZE CZOŁOWE  technic ROLNICTWO  s.14-15

Wytrzymała konstrukcja ramy ładowacza
chroni Paƒstwa ciàgnik



Nakładajàce si´ na siebie elementy 
ramion: zewn´trzne i wewn´trzne, 
tworzà jednolità konstrukcj´,  
o niewielkiej iloÊci spawów gwarantujàc 
doskonałe rozło˝enie napr´˝eƒ.

Pojedyncza belka poprzeczna,  
wzmocniona na obu koƒcach,  
gwarantuje nieporównywalnà  
sztywnoÊç poprzecznà.

ŁADOWACZE CZOŁOWE  technic ROLNICTWO  s.14-15

Stabilizacja wzdłu˝na
Rama monta˝owa ładowacza rozkłada obcià˝enia w sposób 
równomierny, od przodu ciàgnika do jego tyłu, obni˝ajàc 
koncentrowanie si´ sił naciskowych na jego Êrodkowej cz´Êci,  
na obudowie sprz´gła.

Budowa  
wysi´gnika ładowacza

Stabilizacja poprzeczna
Oba słupki centralne wyposa˝ono we wzmocnienia zewn´trzne  
i wewn´trzne, które łàczà si´ ze sobà przy pomocy płyty podłogowej. 
Utworzona rama monta˝owa zapewnia stabilnoÊç poprzecznà ramy  
a przez to i całego ładowacza czołowego.



Nowoczesne maszyny rolnicze, coraz bardziej solidne, muszà pracowaç ka˝dego dnia. 
JakoÊç wykonania konstrukcji oraz dbałoÊç o jej najdrobniejsze szczegóły, to gwarancja 
niezawodnoÊci ładowaczy MX TECHNIC.

ŁADOWACZE CZOŁOWE  technic ROLNICTWO  s.16-17

Nienaganna jakoÊç
dla codziennej, intensywnej pracy
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Wysoka jakoÊç 
wykoƒczenia powierzchni  
metalowych
Elementy ładowaczy MX 
poddawane sà na poczàtku 
procesowi piaskowania, 
dzi´ki czemu warstwa 
podkładu idealnie przylega. 
Malowana nast´pnie 
proszkowo polimerowa 
warstwa wykaƒczajàca farby 
jest wypalana, co nadaje jej 
odpornoÊci i blasku.

Ochrona punktów  
smarowania
Wszystkie punkty 
smarowania zostały 
wbudowane w osi 
przegubów, nie wykraczajà 
poza profil ładowacza i sà 
skierowane na zewnàtrz. 
Sà równie˝ doskonale 
chronione i łatwo dost´pne.

Wzorowa jakoÊç 
wykonania konstrukcji
Poczàwszy od 
ci´cia i profilowania 
elementów stalowych 
a˝ po ostateczny 
monta˝, techniki 
produkcji ładowaczy 
MX zapewniajà 
niezawodnoÊç  
i estetyk´ wykonania.

Wzmocnione  
przeguby
Przeguby sà 
wzmocnione wspawanà 
tulejà. PierÊcienie sà 
szerokie i nie nast´puje 
ich odkształcanie  
w miar´ upływu czasu.

Testy wytrzymałoÊciowe  
i zm´czenia materiału
Podczas konstruowania 
ładowacze MX TECHNIC były 
poddawane intensywnym 
testom wytrzymałoÊciowym 
i badajàcym odpornoÊç 
materiału. Testy były 
przeprowadzane  
w ekstremalnie ci´˝kich 
warunkach, dzi´ki czemu 
u˝ytkownicy otrzymujà 
maszyn´ o najwi´kszej 
wytrzymałoÊci i trwałoÊci.

Jednolite tuleje 
sworzni
Sworznie mocujàce  
o wysokiej wytrzymałoÊci 
obracajà si´  
w perforowanych 
tulejach, dzi´ki czemu 
nie zu˝ywajà si´, nie 
powodujà tarcia i sà 
całkowicie wymienne.

Systematyczne testy 
ka˝dego ładowacza
Przed wysyłkà wszystkie 
ładowacze czołowe 
MX TECHNIC sà 
testowane. To gwarancja 
niezawodnoÊci maszyny 
ju˝ od pierwszego 
uruchomienia.



Dysponowanie jednoczeÊnie ładowaczem i przednim podnoÊnikiem na tym samym 
ciàgniku, bez koniecznoÊci demontowania, umo˝liwia osiàgni´cie maksymalnej 
uniwersalnoÊci ciàgnika. Jest to mo˝liwe w przypadku ładowaczy MX i przednich 
podnoÊników MX, w 100% dopasowanych jeden do drugiego.
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Pełna zgodnoÊç
z przednimi podnoÊnikami MX

Maksymalna  
uniwersalnoÊç ciàgnika
Praca ładowaczem odbywa si´ bez ˝adnych 
przeszkód, ramiona podnoÊnika sà zło˝one. 
Chwil´ potem, w kilka sekund, dzi´ki FITLOCK 
System II® ładowacz zostanie odczepiony od 
ciàgnika umo˝liwiajàc w ten sposób korzystanie 
z przedniego podnoÊnika.

Ciàgnik mo˝e 
współpracowaç  
z innymi maszynami
Dzi´ki zaworowi 
hydraulicznemu 
MX, sterujàcemu 
wszystkimi funkcjami 
narz´dzi zawieszanych z przodu ciàgnika, 
wszystkie rozdzielacze hydrauliczne 
umieszczone z tyłu pojazdu pozostajà wolne, 
przez co mo˝na podłàczyç do nich inne 
maszyny wykorzystujàce instalacj´ 
hydraulicznà ciàgnika.
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Wysoka opłacalnoÊç  
dzi´ki wspólnym elementom
Wspólna rama oraz tylne połàczenia 
znacznie zmniejszajà koszty adaptacji. Ten 
sam rozdzielacz hydrauliczny i takie samo 
wyposa˝enie sterujàce słu˝à do obsługi 
ładowacza i przedniego podnoÊnika. 
Wykorzystujà one równie˝ ten sam system 
wytłumiajàcy wstrzàsy SHOCK Eliminator® 
(patrz: strona 11).

Wspólne sterowanie Wspólny Shock Eliminator®



Wytrzymały, 
niezawodny  
i łatwy w u˝yciu 
mechanizm 
umo˝liwiajàcy 
podłàczenie wszystkich  
złàczy hydraulicznych,  
nawet pod ciÊnieniem.

Automatyczne zablokowanie

«KliK»

«KlaK»

Odpowiedzià firmy MX na potrzeb´ cz´stej wymiany coraz bardziej specjalistycznych 
narz´dzi współpracujàcych z ładowaczem czołowym sà ró˝ne układy przyczepiania, 
dopasowane do narz´dzi znajdujàcych si´ w gospodarstwie jak i cz´stotliwoÊci ich 
wymiany.
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Przyczepianie narz´dzi  
z automatycznym ryglowaniem

SYSTEM MX

Dzi´ki systemowi MASTER-ATTACH System® narz´dzia ryglujà si´ automatycznie  
poprzez najechanie i naparcie na nie. Odblokowanie narz´dzia odbywa si´ za pomocà  
dêwigni, stojàc z boku ładowacza.

Podłàczenie zachowujàce wydajnoÊç
Specjalnie zaprojektowany kształt i kinematyka ramy noÊnej 
umo˝liwiajà uzyskanie minimalnej wysokoÊci układu noÊnego  
i maksymalnego kàta podbierania oraz wyładunku. 
Automatyczny i silny zaczep (blokada o Êrednicy 30 mm) mo˝e 
unieÊç obcià˝enia ły˝ek o du˝ej obj´toÊci.

Łatwe podłàczanie
Wyposa˝one w prowadnice narz´dzia mogà si´ centrowaç  
same dzi´ki ramie zaczepowej.

Dêwignia automatycznego 
ryglowania

Samo-centrujàce si´ 
elementy w kształcie 
litery „V”

Kołki zabezpieczajàce

Błyskawiczny
monta˝ narz´dzi
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Automatyczny monta˝ i demonta˝  
osprz´tu niewymagajàcego połàczeƒ  
hydraulicznych ani elektrycznych

SYSTEM MX

Przyczepianie i odczepianie narz´dzi bez opuszczania kabiny ciàgnika, to komfortowe  
rozwiàzanie oferowane przez FAST-LOCK System®, szczególnie doceniany w przypadku  
cz´stego podłàczania osprz´tu, który nie potrzebuje funkcji hydraulicznych.

OPCJA

Pewny i bezpieczny
W celu unikni´cia ryzyka przypadkowego odblokowania, 
wymagane jest wykonanie dwukrotnego ruchu dêwignià.  
To zabezpieczenie układu FAST-LOCK System®.

Zablokowanie
Odblokowanie

Automatyczne zaczepianie i odczepianie 
narz´dzi z funkcjami hydraulicznymi  
i elektrycznymi

SYSTEM MX

Aby podłàczyç narz´dzia robocze, nawet te z funkcjami hydraulicznymi i elektrycznymi,  
wystarczy wyposa˝yç ładowacz czołowy w SPEED-LINK System®.

OPCJA

Komfortowo
• Wymiana narz´dzia 
zabiera tylko kilka sekund
• Przewody hydrauliczne 
i elektryczne sà zawsze 
poprawnie podłàczone
• Brak mo˝liwoÊci 
przypadkowego 
odłàczenia narz´dzia

Ochrona elementów 
łàczeniowych
Złàcza hydrauliczne  
i elektryczne sà doskonale 

zabezpieczone 
za pomocà 
hermetycznych osłon, 
które otwierajà si´ 
i zamykajà 
automatycznie  
w chwili podłàczania lub 
odłàczania narz´dzi.

Ochrona elementów 
łàczeniowych



Narz´dzia robocze MX zostały skonstruowane po dogł´bnej analizie potrzeb rolników i sà 
przeznaczone do przeprowadzania prac, na które jest zapotrzebowanie w gospodarstwie. 
Połàczenie wielu cz´Êci w technologii wykonywania spawów ciàgłych zwi´ksza trwałoÊç 
ły˝ek. Technika malowania zanurzeniowego umo˝liwia równe rozprowadzenie farby a przez 
to wpływa na zachowanie dłu˝szej trwałoÊci narz´dzi.

Ły˝ka do załadunku ziemi
WytrzymałoÊç na ka˝dà prób´!
Zaokràglone dno ły˝ki do załadunku ziemi umo˝liwia pełny jej załadunek 
poprzez nabranie materiału. Brak kàtów w ły˝ce ogranicza przyklejanie  
si´ ziemi do Êcian. Przyspawane z´by na lemieszu roboczym ły˝ki zapo-
biegajà jego zu˝yciu. Górna kraw´dê rurowa gwarantuje sztywnoÊç ły˝ki  
w czasie nawet najci´˝szych prac.

IloÊç 
z´bów

Ci´˝ar
(kg)

SzerokoÊç
(całkowita  

w mm)

Liczba 
wzmocnieƒ 

wewn.

PojemnoÊç (w litrach)

  

WysokoÊç
(całkowita  

w mm)

BT 130 5 165 1 300 - 350 460 640

BT 150 6 180 1 500 - 400 530 640

BT 180 7 210 1 800 1 480 620 640

BT 200 7 230 2 000 1 540 700 640

BT 220 8 255 2 200 1 590 770 640
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Ły˝ka do materiałów sypkich
Optymalny załadunek
Ta uniwersalna ły˝ka, której budowa pochodzi od ły˝ki do ziemi, posiada 
zaokràglonà tylnà Êcian´, w celu zapewnienia lepszego napełnienia. 
Lemiesz ły˝ki typu Êlizgowego oraz silna górna rura wzmacniajàca  
konstrukcj´ daje szerokà palet´ mo˝liwych zastosowaƒ, gdy˝ ły˝ka 
równie dobrze mo˝e byç u˝yta do załadunku ˝wiru, zbó˝ lub na przykład 
nawozu granulowanego.

Ci´˝ar
(kg)

SzerokoÊç
(całkowita  

w mm)

Liczba 
wzmocnieƒ 

wewn.

PojemnoÊç (w litrach)

  

WysokoÊç
(całkowita  

w mm)

BR 130 154 1 300 - 350 460 640

BR 150 167 1 500 - 400 530 640

BR 180 195 1 800 1 480 650 640

BR 200 210 2 000 1 540 700 640

BR 220 225 2 200 1 590 770 640

Narz´dzia dopasowane
do ka˝dego rodzaju Paƒstwa pracy



1030 mm
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Ły˝ka 
obj´toÊciowa
Zwi´kszona wydajnoÊç!
Jej du˝a pojemnoÊç i specjalny profil 
czynià z niej idealne narz´dzie do 
przeładunku zbó˝ i innych materiałów  
o niskiej g´stoÊci.

Ci´˝ar
(kg)

SzerokoÊç
(całkowita  

w mm)

Liczba 
wzmocnieƒ 

wewn.

PojemnoÊç (w litrach)

  

WysokoÊç
(całkowita  

w mm)

BC 180 315 1 800 2 990 1 300 815

BC 200 335 2 000 2 1 100 1 450 815

BC 220* 355 2 200 2 1 200 1 600 815

BC 250 390 2 500 2 1 370 1 825 815
* BBL 220 – wersja do załadunku buraków i ziemniaków, z zaokràglonymi kraw´dziami

Ły˝ka do 
materiałów 
sypkich/gno-
jowicy
Idealna dla materiałów 
pół-płynnych…
Bardziej pojemna ni˝ ły˝ka do 
materiałów sypkich, z których zachowuje podstawowe parametry, ta ły˝ka 
jest przystosowana do codziennych prac przeładunkowych. Przygoto-
wana do optymalnego nabierania materiału, oferuje wi´kszà pojemnoÊç, 
która jest doceniana zwłaszcza w przypadkach załadunku materiałów 
pół-płynnych.

Ci´˝ar
(kg)

SzerokoÊç
(całkowita  

w mm)

Liczba 
wzmocnieƒ 

wewn.

PojemnoÊç (w litrach)

  

WysokoÊç
(całkowita  

w mm)

BL 200 255 2 000 2 730 1 000 700

BL 220* 275 2 200 2 800 1 100 700

BL 250 305 2 500 2 910 1 210 700
* BBL 220 – wersja do załadunku buraków i ziemniaków, z zaokràglonymi kraw´dziami

Ły˝ka uniwersalna 
„4 w 1”
Uniwersalna w zało˝eniu
Uniwersalna ły˝ka, dzi´ki której mo˝na przeprowa-
dziç wszystkie typy czynnoÊci: kopanie, załadunek, 
odÊnie˝anie… Dzi´ki silnym szcz´kom oraz odpor-
nym na zu˝ycie kraw´dziom lemiesza, narz´dzie 

mo˝na równie˝ wykorzystaç jako ły˝k´ podbierajàcà, płoz´ niwelujàcà 
lub lemiesz spychacza… bez koniecznoÊci mocowania dodatkowych 
wyposa˝eƒ.

Wymaga  
3-ej funkcji 

IloÊç  
z´bów

Ci´˝ar
(kg)

SzerokoÊç
(całkowita  

w mm)

PojemnoÊç (w litrach)

  

WysokoÊç
(całkowita  

w mm)

BQU 150 6 370 1 530 320 420 860

BQU 180 7 415 1 830 385 500 860

BQU 210 8 470 2 130 450 585 860

Ły˝ka do załadunku 
na du˝e wysokoÊci
Przeznaczona do załadunku 
wysokich przyczep
Jej kształt i charakterystyka techniczna umo˝liwiajà 
załadunek zbo˝em przyczep ze skrzyniami 
ładunkowymi o wysokich burtach. Mo˝na to  
wykonaç ładowaczem MX T10 lub podobnym, 
zamocowanym na ciàgniku o mocy 80 KM. 

Wysuni´ty do przodu punkt obrotu ły˝ki zapewnia jej wyładunek 
na Êrodku przyczepy, bez ryzyka rozsypania materiału. Mechanizm 
opró˝niajàcy ły˝kà umieszczono na zewnàtrz, siłowniki i przeguby sà 
chronione, a du˝a pojemnoÊç narz´dzia jest zapewniona.

Wymaga 3-ej funkcji  
Podniesienie na 1,10 m w stosunku  
do maksymalnej wysokoÊci ładowacza

Ci´˝ar
(kg)

PojemnoÊç (w litrach)

  

WysokoÊç
(całkowita  

w mm)

BRDS 180 SzerokoÊç lemiesza 2,00 m 470 1 000 1 300 835

BRDS 210 SzerokoÊç lemiesza 2,30 m 510 1 200 1 550 835

BRDS 250 SzerokoÊç lemiesza 2,70 m 570 1 370 1 800 835

Zaokràglenia kraw´dzi ły˝ki BBL 220 Zaokràglenia kraw´dzi ły˝ki BBC 220



1235 mm

1210 mm

1250 mm
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Widły do obornika
WydajnoÊç w przeładunku obornika!
Zaokràglona Êcianka umo˝liwia zwi´kszenie pojemnoÊci u˝ytkowej 
narz´dzia ograniczajàc jednoczeÊnie przyczepianie si´ obornika do 
Êcianek. Z´by o długoÊci 860 mm, zamocowane w tulejach, mo˝na łatwo 
wymieniç, bez koniecznoÊci u˝ycia kluczy. Dodatkowe płozy zabezpiecza-
jàce z ka˝dej strony zapewniajà długà trwałoÊç narz´dzia.

Liczba 
wzmocnieƒ 

wewn.

Ci´˝ar
(kg)

SzerokoÊç
(całkowita  

w mm)

IloÊç 
z´bów

WysokoÊç
(całkowita  

w mm)

Gł´bokoÊç
(całkowita w mm)

BF 118 - 128 1 180 6 510 990

BF 140 - 143 1 400 7 510 990

BF 160 - 158 1 620 8 510 990

BF 180 2 171 1 840 9 510 990

BF 200 2 185 2 060 10 510 990

BF 225 2 200 2 280 11 510 990

Chwytak do wideł 
do obornika
˚eby jeszcze bardziej 
zwi´kszyç wydajnoÊç
Chwytak górny mo˝e byç zamocowany na widłach 
do obornika fabrycznie lub byç zało˝ony póêniej 

jako dodatkowe wyposa˝enie. Dzi´ki z´bom o du˝ym przekroju uzyskuje 
si´ doskonałà odpornoÊç podczas wykonywania najci´˝szych prac. Kàt 
rozwarcia 90o umo˝liwia pełne wykorzystanie mo˝liwoÊci chwytaka.

Wymaga  
3-ej funkcji 

PojemnoÊç (w litrach) Ci´˝ar
(kg)

SzerokoÊç
(całkowita  

w mm)

Liczba 
z´bów

GF 125 pour BF 118 580 110 1 240 11

GF 150 pour BF 140 700 120 1 480 12

GF 170 pour BF 160 800 128 1 680 13

GF 190 pour BF 180 900 133 1 880 13

GF 205 pour BF 200 1 000 140 2 045 14

GF 225 pour BF 225 1 230 147 2 265 15

Chwytak  
uniwersalny
Do kiszonek
To narz´dzie z prostà Êcianà tylnà i z´bami o długoÊci 
860 mm nadaje si´ do uniwersalnego zastosowania 
(obornik – kiszonka). Dzi´ki z´bom rozmieszczonym 
blisko siebie chwytak nie gubi przenoszonego 

materiału. Specjalnie zmniejszona pojemnoÊç narz´dzia i cz´stsze 
wyciàganie kiszonki ogranicza powstawanie fermentacji wtórnej.

Wymaga  
3-ej funkcji 

PojemnoÊç 
(w litrach)

)
 

Ci´˝ar
(kg)

SzerokoÊç
(całkowita  

w mm)

Gł´bokoÊç
(całkowita  

w mm)

Liczba 
z´bów 
wideł

Liczba 
z´bów 

chwytaka

WysokoÊç
(całkowita  

w mm)

CG 125 450 230 1 240 735 7 11 510

CG 150 540 255 1 480 735 9 12 510

CG 190 685 305 1 880 735 11 13 510

CG 225 825 340 2 260 735 13 15 510

Ły˝ka uniwersalna  
z chwytakiem
Ły˝ka z chwytakiem,  
uniwersalna do obornika – 
kiszonki – materiałów luzem…
Idealne połàczenie ły˝ki i chwytaka sprawia, ˝e 
narz´dzie staje si´ uniwersalne. Jego zaokràglona 
tylna Êciana umo˝liwia łatwy i czysty załadunek. 

Solidna rura o du˝ej Êrednicy wzmacnia ły˝k´. Chwytak o du˝ym kàcie 
rozwarcia, identyczny jak ten w widłach do obornika, umo˝liwia uniwer-
salne zastosowanie ły˝ki.

Wymaga  
3-ej funkcji 

Liczba 
wzmocnieƒ

PojemnoÊç 
(w litrach)

)
 

Ci´˝ar
(kg)

SzerokoÊç
(całkowita  

w mm)

Gł´bokoÊç
(całkowita  

w mm)

Liczba 
z´bów

WysokoÊç
(całkowita  

w mm)

BMS 125 - 610 270 1 260 690 11 640

BMS 150 - 730 295 1 500 690 12 640

BMS 170 - 830 320 1 700 690 13 640

BMS 200 1 980 360 2 040 690 14 640

BMS 225 1 1 100 385 2 260 690 15 640

BMS 250 1 1 220 420 2 510 690 17 640



30°
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ŁY˚KI ROZDZIELAJÑCE 
POKARM

Ły˝ka rozdzielajàca MX 
mo˝e dozowaç pokarm 
dla zwierzàt. Zarówno 
zielonki jak i masà, 
buraki, ziemniaki, ziarno, 
màczki, kukurydz´… 
Spełni wszystkie Paƒstwa 
oczekiwania.
(Prosimy o zapoznanie si´ 
z prospektem o ły˝kach 
rozdzielajàcych.)

CHWYTAK DO BEL MANUBAL®

Chwytak słu˝y 
do przenoszenia 
okràgłych bel, a tak˝e 
prostokàtnych kostek 
słomy i owini´tych 
balotów. Firma MX oferuje 
rozwiàzania, które spełnià 
wszystkie Paƒstwa 
potrzeby w zakresie 
przeładunku.
(Prosimy o zapoznanie si´  
z prospektem o chwytakach do  

                                                                                     bel Manubal.)

Specjalistyczny 
chwytak Vorace
Idealny do załadunku 
gał´zi, wodorostów, trzciny 
cukrowej… 
Na poczàtku chwytak był przeznaczony do załadunku trzciny cukrowej, 
dzisiaj jest u˝ywany równie˝ do załadunku gał´zi drzew a nawet kłód 
drewna. Przykr´cane z´by mo˝na przesuwaç na po˝àdany rozstaw.

Wymaga  
3-ej funkcji 

Ci´˝ar
(kg)

SzerokoÊç
(całkowita  

w mm)

WysokoÊç
(całkowita  

w mm)

Gł´bokoÊç
(całkowita w mm)

Rozwarcie
(całkowita w mm)

GV 350 1 300 830 775 1 380
Opcja: dwa dodatkowe z´by.

Spychacz Bull
Do prac wymagajàcych  
spychania. 
Istniejà dwie wersje spychacza: LAL 180 sztywny dla 
prac ci´˝szych i LAL 250 o kàcie pracy zmienianym 
hydraulicznie dla prac l˝ejszych. Lemiesz roboczy 
został przykr´cony Êrubami. Dzi´ki kàtowi pochylenia 
wynoszàcemu 30o wersja LAL 250 nadaje si´ równie˝ do odÊnie˝ania. 
Spychacz posiada równie˝ zabezpieczenie siłownika zmieniajàcego kàt 
pracy przed ewentualnymi uderzeniami.

Ci´˝ar
(kg)

SzerokoÊç
(całkowita  

w mm)

WysokoÊç
(całkowita  

w mm)

LAL 180 sztywny 155 1 820 600

LAL 250 ze zmiennym kàtem pracy* 370 2 500 600
*Wymaga 3-ej funkcji

Widły do przenoszenia palet
Przystosowane do ka˝dego rozmiaru palet
Wszystkie modele sà wyposa˝one w widły posiadajàce homologacj´. 
Boczne ograniczniki uniemo˝liwiajà widłom przypadkowe przesuni´cie si´.

Ci´˝ar
(kg)

SzerokoÊç
(całkowita  

w mm)

Wymiary wideł
(całkowita  

w mm)

WysokoÊç
(całkowita  

w mm)

TR 1 500 kg 170 1 320 1 050 x 100 x 32 780

TR 2 500 kg 195 1 320 1 200 x 100 x 40 780

Lemiesz do kiszonki
Wi´ksza wydajnoÊç z kiszonkami
Du˝a szerokoÊç tego narz´dzia umo˝liwia mu prac´ z ładowaczami typu 
MX T10 i wi´kszymi. Lemiesz do kiszonki mo˝e byç równie˝ mocowany 
na trzypunktowym przednim lub tylnym układzie zawieszania ciàgnika

Ci´˝ar
(kg)

SzerokoÊç
(całkowita  

w mm)

Gł´bokoÊç
(całkowita w mm)

WysokoÊç
(całkowita  

w mm)

LE 250 -zestaw 3-punktowy w wyposa˝eniu 360 2 500 170 1 060



Ładowacze czołowe MX TECHNIC mogà byç wyposa˝one  
w zale˝noÊci od wyst´pujàcych potrzeb.

Dodatkowe wyposa˝enie ładowaczy mo˝e byç na nich  
zamontowane w dowolnym momencie.

Mogà Paƒstwo dobraç wyposa˝enie, które najbardziej  
b´dzie dopasowane!
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SySTEM MX Standard
Pakiet Distri 
Oryginalny

Pakiet 
PrOPIlOT

Pakiet 
flEXPIlOT

Pakiet 
TECHPIlOT

Błyskawiczny
monta˝ i demonta˝
ładowacza

■ ■ ■ ■ ■

Błyskawiczne 
podłàczanie instalacji 
hydraulicznej

■ ■ ■ ■

Samopoziomowanie
hydrauliczne ■ ■ ■ ■

Automatyczny powrót 
do zadanej wczeÊniej 
pozycji

- - - ■

Synchronizacja ruchów 
∏y˝ki/wide∏

Amortyzacja  
wstrzàsów ■ ■ ■ ■

Automatyczny monta˝  
i blokada narz´dzi ■ ■ ■ ■ ■

Elektryczne blokowanie  
i odblokowanie narz´dzi

Całkowicie 
zautomatyzowany 
monta˝ i demonta˝ 
osprz´tu

Błyskawiczne 
podłàczanie hydrauliki 
ładowacza i osprz´tu

Sterowanie  
linkami

- ■ - -

NiskociÊnieniowe 
sterowanie 
 hydrauliczne

- - ■ -

Sterowanie  
elektro-hydrauliczne

- - - ■

Elektroniczny  
system wa˝àcy  

3-cia funkcja hydrauliczna ■ ■ ■ ■

 OPCJA  ■ WYPOSA˚ENIE SERYJNE



Najwa˝niejsze kryteria, dzi´ki którym u˝ytkownik  
uzyskuje najlepszà wydajnoÊç podczas pracy  
ładowaczem czołowym to:

> szybkoÊç podnoszenia i wyładunku
> udêwig na palecie znajdujàcej si´ na wysokoÊci przynajmniej 
2 metrów nad ziemià
> wysi´g rozładowywanej ły˝ki na maksymalnej wysokoÊci
> wysokoÊç do spodu ły˝ki w pozycji wyładowczej 
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MX T6 MX T8 MX T10 MX T12 MX T15 MX T16

WysokoÊç maksymalna osi obrotu narz´dzia* 3,75 m 3,85 m 4,00 m 4,15 m 4,60 m 4,60 m

WysokoÊç maksymalna do spodu ły˝ki  
w pozycji poziomej ●1 3,50 m 3,60 m 3,75 m 3,90 m 4,35 m 4,35 m

WysokoÊç maksymalna do spodu ły˝ki  
w pozycji wyładowczej ●2  # 2,95 m 3,05 m 3,20 m 3,35 m 3,80 m 3,80 m

Gł´bokoÊç kopania (podbierania) ●5 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m

Kàt wyładunku na maksymalnej wysokoÊci ●3  # 52° 55° 55° 55° 50° 50°

Kàt podbierania na poziomie podło˝a ●4  # 47° 52° 52° 52° 51° 51°

Udêwig w osi obrotu narz´dzia* 1 600 kg 2 100 kg 2 400 kg 2 720 kg 3 000 kg 3 000 kg

Udêwig w osi obrotu narz´dzia na całym zakresie 
podnoszenia* 1 250 kg 1 890 kg 2 190 kg 2 490 kg 2 670 kg 2 670 kg

Udêwig na palecie na odległoÊç 60 cm, 
znajdujàcej si´ na widłach

- na ziemi*

Bez PCH 1 150 kg 1 350 kg 1 580 kg 1 770 kg 1 930 kg 1 930 kg

Z PCH 1 450 kg 1 800 kg 2 080 kg 2 360 kg 2 660 kg 2 660 kg

- na wysokoÊci 2 m nad ziemià

Bez PCH 1 000 kg 1 300 kg 1 540 kg 1 750 kg 1 890 kg 1 890 kg

Z PCH 1 300 kg 1 720 kg 2 000 kg 2 250 kg 2 560 kg 2 560 kg

- na wysokoÊci 3 m nad ziemià

Bez PCH 900 kg 1 200 kg 1 470 kg 1 690 kg 1 850 kg 1 850 kg

Z PCH 1 220 kg 1 630 kg 1 980 kg 2 230 kg 2 460 kg 2 460 kg

- na wysokoÊci maksymalnej

Bez PCH 860 kg 1 120 kg 1 450 kg 1 570 kg 1 750 kg 1 750 kg

Z PCH 1 200 kg 1 610 kg 1 960 kg 2 200 kg 2 350 kg 2 350 kg

Czas podnoszenia 3,9 sek. 4,6 sek. 5,4 sek. 6,2 sek. 8,2 sek. 8,2 sek.

Czas wyładunku 1,0 sek. 1,0 sek. 1,0 sek. 1,4 sek. 1,4 sek. 1,4 sek. 

Pomiarów dokonano przy ciÊnieniu 190 barów i wydatku oleju 60 l/min. Podane wartoÊci mogà ró˝niç si´ od powy˝szych w zale˝noÊci od współpracujàcego ciàgnika. 
* Podano wartoÊci udêwigu. WartoÊci dotyczàce poło˝enia na ziemi i dla osi obrotu narz´dzia nie nale˝y traktowaç jako danych roboczych. 
# WartoÊci podano dla ły˝ki do materiałów sypkich.
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