HİDROLİK EKSKAVATÖR

PC 550LC-8 SE
MAKSİMUM BEYGİR GÜCÜ
270 kW 362 HP @ 1900 rpm
MAKSİMUM ÇALIŞMA AĞIRLIĞI
55.000 kg
KOVA KAPASİTESİ
3,3 m3
Tüm opsiyonlar dahil.
Teknik değerler ve fotograflar opsiyonel ekipmanlara
göre değişiklikler gösterebilir.

Komatsu Teknolojisi
LCD renkli monitör

Hidrolik Sistem Kontrol
Kutusu

Hidrolik Kontrol Valfi

Ana pompa

Komatsu; motor, elektronik ve
hidrolik komponentlerin tamamını
kendi bünyesinde geliştirir ve imal
eder. Bu “Komatsu Teknolojisi” ve
müşteri geri bildirimi ile Komatsu
teknolojide önemli aşamalar
kaydeder. Hem yüksek seviyede
üretkenlik hem de ekonomik
performans elde etmek için
Komatsu ana komponentleri
toplam kalite kontrol sistemi ile
üretmektedir. Bunun sonucu, yeni
jenerasyon yüksek performanslı ve
çevre dost ekskavatörlerdir.

Fan pompası

Elektronik kontrollü
değişken hızlı fan

Motor için elektronik
kontrol ünitesi

Motor
Ağır hizmet Yüksek Basınçlı
Common Rail (HPCR) sistemi

Çevre-dostu Temiz Motor

PC550LC-8 istisnai gücünü ve iş yapma kapasitesini
bir Komatsu SAA6D125E-5 motordan alır. 270 kW
362 HP çıkış gücü ile, arttırılmış hidrolik güç ve
iyileştirilmiş yakıt verimliliği sağlar. Komatsu
SAA6D125E-5 motoru, %40 azaltılmış NOx
salınımı ile EPA Tier 3 and EU Faz 3A emisyon
mevzuatını karşılar.
SAA6D125E-5 motorda Yüksek-basınçlı bir
Common Rail (HPCR)* yakıt enjeksiyon sistemi ve
elektronik kontrollü bypass venturi destekli bir
soğutulmuş Egzoz Gazı Resirkülasyon (EGR) sistemi
bulunur.
*HPCR : Yükksek Basınçlı Common Rail

Düşük Çalışma Sesi

Düşük-sesli motor kullanarak ve sesi kaynağında
azaltma yöntemleri ile, çalışma sesi oldukça
azaltılmıştı. Çevreye salınan ses EU Faz 2 ses
mevzuatını karşılar.

Mükemmel Makine Stabilitesi

Büyük karşı-ağırlık mükemmel makine stabilitesi
ve denge sağlar.

PC 550LC-8 SE
Seçilebilir Çalışma Modları

Mevcut olan iki çalışma modu daha da geliştirilmiştir.
P modu – Güç veya iş önceliği modunda yakıt
tüketimi düşüktür ancak
ekipman hızı ile
maksimum üretim ve
güç muhafaza
edilmiştir.
E modu –
Ekonomi veya yakıt
Yakıt öncelikli
E
önceliği modunda
E İş öncelikli
yakıt tüketimi daha
P
da azaltılmıştır,
P
ancak hafif işlerde
P-moduna benzer
seviyede iş ekipmanı
hızı muhafaza edilir.
İş yüküne bağlı olarak, monitör
paneli üzerinde tek dokunma ile Güç
veya Ekonomi modu arasında seçim
yapabilirsiniz.

Yüksek Kazma Kuvveti

Tek dokunmalı maks güç (takviyeli güç)
fonksiyonu ile kazma kuvveti daha da arttırılır.
(8.5 saniye süreyle)

218 kN (22.2t)
259 kN (26.4t)

(ISO):

233 kN (23.8t)

7%

(takviyeli güçte)

kazma

(ISO):

278 kN (28.3t)

UP

7% UP

(takviyeli güçte)

*Maks. Güç fonksiyonunda, 3380 mm arm ve ISO standardına göre.

Değişken Palet Açıklığı

• Paletler açılarak, yanal stabilite belirgin bir
şekilde
arttırılabilir.
• Yanal stabilite yaklaşık %30 arttırılır (sabit
palet
açıklıklı versiyona göre).
• Paletler kapatıldığı zaman, toplam genişlik
bir çok
ülkenin taşıma mevzuatı ile uyum sağlar.

Enerji Tasarruflu Çalışmalar için
Eko-Gösterge

Çevre dostu ve enerji tasarruflu çalışmalar için, çok
fonksiyonlu renkli monitörün sağ tarafına, bir bakışta
görülebilen bir ECO
gösterge takılmış olup,
yeşil bölgede çalışmaya
yoğunlaşma ile CO2
salınımı azaltılır ve
yakıt verimliliği sağlanır.

Rölanti uyarısı

Gereksiz yakıt tüketimini
önlemek için, motor 5
dakika veya daha uzun
süre rölantide çalıştığı
takdirde, bir rölanti uyarısı
görüntülenir.

Eco-gösterge

Düzgün Yükleme Çalışması
İki adet geri dönüş hortumu
hidrolik performansı arttırır.
Arm açma çalışmasında,
yağın bir kısmı tanka geri
dönüş yaparak düzgün bir
çalışma sağlar.

Dönüş hortumları

Bom için iki mod ayarı

Yumuşak mod, patlatılmış kayaların toplanması
veya aşağıya sıyrılması çalışmaları için uygundur.
Maksimum kazma kuvveti gerektiği zaman, daha
verimli kazı için Güç
moduna geçin.

Bom yukarıya kaldırılarak
(yüzerek), makinenin önünün
kalkması azaltılır. Bu, patlatılmış
kayaların toplanması ve aşağı
sıyırma çalışmalarını kolaylaştırır.

Bom'un itme kuvveti arttırılmıştır,
sert zeminde hendek kazma ve
kutu kesitli kazma çalışmaları
kolaylaştırılır.

Kabinde Düşük Ses

Geniş Yeni-tasarım Kabin

Amortisörlü, Düşük
Titreşimli Kabin

Kısa Levye

Yeni-tasarım kabin oldukça
sağlamdır ve mükemmel bir
ses yalıtım özelliğine sahiptir.
Sesi kaynağında azaltma
çalışmalarına ilaveten, düşük
sesli motor, hidrolik ekipman
ve klimanın kullanılması bu
makinenin düşük sesle
çalışmasını sağlar.

PC550LC-8E kabininde,
daha uzun stroklu ve yay
takviyeli viskoz damper
bağlantısı kullanılmıştır. Yeni
kabin bağlantısı ve rijid
döşeme bir araya gelerek
operatör koltuğunda titreşimin
azaltılmasına katkı sağlarlar.

Yeni-tasarım geniş ve ferah kabinde
arkaya yatırmalı koltuk bulunur.
Koltuk yüksekliği ve uzunlamasına
eğimi çekmeli bir kol ile kolayca
ayarlanır. Kol dayamayı konsol ile
birlikte en rahat çalışma konumuna
getirebilirsiniz. Koltuk, kafalığı ile
birlikte daha da yatırılarak tamamen
düz duruma
getirilebilir.

Yeni Operatör Levyeleri kullanıcı için
yeni tasarlanmıştır.Mevcut eski
levyelerden 8 cm daha kısa ve avuç
içi daha ergonomik olan yeni
levyeler operatörün sadece bilek
hareketleri ile makineyi kullanmasına
musade etmektedir.Yeni levyeler
usta operatörlerin memnuniyeti için
tasarlanmış ve sahadaki iç
verimliliğini arttırmayı amaçlanmıştır.

Basınçlandırılmış Kabin

İsteğe bağlı klima, hava filtresi ve
daha yüksek kabin iç basıncı
sayesinde, dış ortamdaki tozların
kabine girişi asgariye düşürülmüştür.

Otomatik Klima (A/C)

Kabin içerisi
atmosferini
geniş LCD
üzerindeki
enstrümanlar
ile kolayca ve
hassas şekilde ayarlayabilirsiniz.
Çift seviyeli kontrol fonksiyonu,
operatörün başını veya ayağını
serin veya sıcak tutar. Geliştirilmiş
hava akış fonksiyonu yıl boyunca
konforlu bir kabin ortamı sunar.
Buz çözme fonksiyonu ön
camların temiz kalmasını sağlar.

HİDROLİK
EKSKAVATÖR
PC 550LC-8
SE
Güvenlik Özellikleri
Hidrolik Ekskavatöre Özel Kabin
Özellikle hidrolik ekskavatörler için
tasarlanmış kabin, borukonstrüksiyonlu
kaporta yapısı ile ekstra güçlendirilmiştir.
Kabinin iskeleti yüksek darbe emiş özelliği
ile hem çok dayanıklı hem de darbelere
dirençlidir. Bir yuvarlanma durumunda,
emniyet kemeri operatörü koltuğunda
güvenli bir şekilde tutar.

Kilit Kolu

Makinenin istem dışı
hareket etmemesi için
hidrolik basıncı kilitler.
Nötr çalıştırma
fonksiyonu makinenin
sadece kilitli pozisyonda
çalışmasını sağlar.

Pompa/Motor
Odası Ara
Bölmesi
Pompa/motor odası
bölmesi, bir hidrolik
hortum patlaması
durumunda yağın
motor üzerine
sıçramasını engeller.

Isı ve Fan
Koruyucuları

Isı ve fan koruyucuları
motorun çok yüksek
sıcaklıkta parçalarının
ve fan tahrik
mekanizmasının
etrafına yerleştirilmiştir.

Kaydırmaz Plakalar
Yüksek dayanıklılığa
sahip kaydırmaz
plakalar, bu özelliğini
uzun süre
muhafaza eder.

Arka Görüş İzleme Sistemi

Operatörler kabin içinden görüşü yetersiz olan
arka taraf görüntülerini arka görüş kamerası ile
kabin içinde renkli monitör ile anlik izleyebilmektedir.

Monitörde arka görüntü örneği

Geniş LCD
Renkli Monitör

1

Geniş Çok-lisanlı LcD Monitörr
Geniş, kullanıcı dostu LCD renkli
monitör güvenli, hassas ve düzgün
bir çalışma sağlar. TFT sıvı kristal
ekran kullanımı ile, farklı açılarda ve
aydınlatma koşullarında ekran
görülürlüğü iyileştirilmiştir. Basit ve
kolay çalıştırılır düğmeler ve
fonksiyon tuşları çok-fonksiyonlu
çalışmaları kolaylaştırır. Dünyanın
farklı yerlerindeki operatörler
düşünülerek, veriler 12 ayrı
lisanda görüntülenebilir.

2

Oto-yavaşlatıcı
Çalışma modu

3 Yürüyüş hızı

4 Motor suyu
sıcaklık göstergesi

6
4

8

1

2

3

4

5

6

8 Fonksiyon düğmeleri menüsü

4 Alarm iptal
5 Silecek

3 Yürüyüş seçici

6 Cam yıkama suyu

Mod Seçimi

Bu makinede Güç modu, Ekonomi modu,
Kaldırma modu, Kırıcı modu ve Ataşman modu
vardır.

P

•
•

E

• Mükemmel yakıt ekonomisi

L

• Hidrolik basınç %7
arttırılmıştır

B

5

5 Hidrolik yağ sıcaklık göstergesi
6 Yakıt göstergesi
7 Eco-gösterge

1 Oto-yavaşlatıcı
2 Çalışma mod seçici

Kırıcı modu

ATT

Kaldırma Modu

3

7

Ana
1

2

• Optimum motor devri,
hidrolik debi
• Optimum motor devri,
hidrolik debi, 2-yollu

Kaldırma modu seçildiği zaman, hidrolik basınç
yükseltilerek kaldırma kapasitesi %7 arttırılmıştır.

EMMS
(Ekipman Yönetimi
İzleme Sistemi)

İzleme Fonksiyonu
Kontrol kutusu motor yağ
seviyesini, soğutucu sıvı
sıcaklığını, akü şarjını, hava
filtresi tıkanmasını v.s. izler.
Kontrol kutusu bir anormallik
bulduğu takdirde, onu LCD
ekranda görüntüler.

Bakım Fonksiyonu
Yağ ve filtreleri değiştirme
süresi dolduğu zaman,
monitör LCD ekran
üzerinde bunu hatırlatır.

xxxx Fonksiyonu

Daha etkin arıza aramacılık
için, monitör anormallikleri
hafızaya alır.

HİDROLİK
EKSKAVATÖR
PC 550LC-8
SE
Kolay Bakım
Motor Yağ Filtresine ve Yakıt
Boşaltma Vanasına kolay
erişim
Erişim kolaylığı için motor yağ
seviye çubuğu, doldurma kapağı
ve yakıt filtresi aynı tarafa
takılmıştır. Yine kolaylık için, yakıt
boşaltma vanası dışarıya
takılmıştır.

Yüksek-kapasiteli
Hava Filtresi

Kullanılan hava filtresi, üst model
makineler ile benzerdir. Daha büyük
hava filtresi kullanılması, uzun süreli
çalışmalarda hava filtresinin ömrünü
uzatır ve güç düşüşüne neden olan
erken tıkanmaları önler.Yeni conta
tasarımı ile güvenilirlik artırılmıştır.

Uzun-ömürlü
Yağ, Filtre

Yakıtla ilgili sorunları
önlemek için yakıttaki
su ve tortuları toplar.

(Eco-

250
5000
1000

Yüksek-Kapasiteli
Yakıt Tankı

Yüksek kapasiteli yakıt tankı,
yakıt ikmaline kadar çalışılan
süreyi uzatır. Yakıt tankı
paslanmaya ve korozyona
karşı özel işlem görmüştür.

Yakıt Ön-Filtresi
takılmıştır
(Su Separatörlü)
Yakıtla ilgili sorunları
önlemek için yakıttaki
su ve tortuları toplar.

Yüksek Basınç
Hat-üstü Filtresi

Hidrolik sistemi kirlenmeye karşı
korumak için, her pompanın çıkış
portuna (Basınç tarafı) hat-üstü
filtreler takılmıştır.

Uzatılmış İş Ekipmanı
Gresleme Aralığı
Kova haricindeki iş ekipmanı
pimleri için yüksek kalite BMRC
burçlar ve reçine şimler isteğe
bağlı olarak sağlanabilir, bu
sayede gresleme aralığı 500
saate uzatılır.

Kolay Radyatör
Temizliği

Radyatör ve yağ soğutucusu
yan yana takıldıkları için;
temizlenmeleri, sökülmeleri ve
takılmaları kolaydır.

)

PC550LC-8 özellikle ağır-hizmet tipi uygulamalar için
tasarlanmıştır. PC550LC-8 taş ocağı ve çakıl ocağı
gibi zorlu koşullarda kullanılacağı için iş ekipmanı ve
şasinin bazı parçaları güçlendirilmiş veya takviye
edilmiştir.
Sabit tek parça
lamine ön pencere
kabin
camı
Sabit ön pencerede,
kırılma halinde cam
parçacıkların etrafa
dağılmasını önlemek
için lamine emniyet
camı kullanılır.
.

asi Alt

Arm

Plakaları

Taş Ocağı Kovası
PC550LC-8 kovası özellikle taş ocaklarında
kullanılmak üzere tasarlanmış olup, darbelere ve
aşınmaya karşı yüksek dayanıma sahiptir. İş
ekipmanının muhtelif parçaları da ayrıca
güçlendirilmiştir.
Yan Güçlendirme Plakası
16 mm 0.63” kalınlıkta

Yan Kanatlar

O-ring İlave Edilmiştir
.

,

Taban Aşınma Plakası
19 mm 0.75”

.

Parçaları

Çift-flanjlı makaralar zinciri
doğru yönlendirir
ve yürüyüş takımı ömrünü
uzatır.Çift-flanjlı yürüyüş
makarası sayısı
PC550LC-8 . . . . . . . . . . . .. . . . . . 4
bir tarafta

PC 550LC-8 SE
MOTOR

Model
Komatsu SAA6D125E-5
Tipi
Su-soğutmalı, 4-zamanlı, direkt enjeksiyon
Havalandırma
Türboşarjlı, ara-soğutuculu, soğutulmuş EGR
Silindir sayısı
6
Çap
125 mm 4.92"
Strok
150 mm 5.91"
Silindir hacmi
11.04 ltr 674 in3
Beygirgücü:
SAE J1995
270 kW 362 HP
Nominal devir
1900 rpm
Fan tahrik tipi
Mekanik
Regülatör
Tüm devirlerde, elektronik
EPA Tier 3 ve EU Faz 3A emisyon mevzuatını karşılar.

HİDROLİK SİSTEM
HydrauMind (Hidrolik Akıllı Bilinç Yeni Tasarım)
sistemi, yük algılama valfleri ve basınç
dengeleme valfleri ile kapalı merkezli sistem
4

Tipi

KULE DÖNÜŞ SİSTEMİ

Tahrik metodu
Kule redüksiyonu
Daire dişli yağlaması
Servis freni
Tutma freni/Kule kilidi
Kule dönüş hızı

Hidrolik
Planet dişli
Gres-banyolu
Hidrolik kilitleme
Mekanik diskli fren
9.1 dev/dak

YÜRÜYÜŞ TAKIMI

Orta şasi
H-şasi
Palet şasisi
Kutu-kesitli
Palet yalıtımı
Kapalı palet
Palet ayarı
Hidrolik
Pabuç Sayısı (bir tarafta):
PC550LC-8
49
Taşıyıcı makara sayısı
3
Yürüyüş makara sayısı (bir tarafta):
PC550LC-8
8

SOĞUTUCU SIVI VE YAĞ KAPASİTELERİ

Seçilebilir çalışma modu sayısı
(YENİDEN DOLDURMA )
Ana pompa:
Tipi
Değişken kapasiteli pistonlu pompa
Yakıt tankı
650 ltr 172 U.S. gal
Beslenen devreler
Bom, arm, kova, kule ve yürüyüş devreleri
Soğutucu
sıvı
36.0 ltr 9.5 U.S. gal
Maksimum debi
690 ltr/dak 182 U.S. gal/dak
Motor
37.0 ltr 9.8 U.S. gal
Kontrol devresi beslemesi
Öz-azaltma valfi
Cerler,
bir
taraf
10.5 ltr 2.8 U.S. gal
Hidrolik motorlar:
Kule
şanzımanı
20.0
ltr 5.3 U.S. gal
Yürüyüş
2 x eksenel pistonlu motor, park frenli
Hidrolik tank
248 ltr 65.5 U.S. gal
Kule dönüş
1x eksenel pistonlu motor, kule tutma frenli
Tahliye valfi ayarı:
Çalışma devreleri
37.3 MPa 380 kgf/cm2 5,400 psi
Yürüyüş devresi
34.8 MPa 355 kgf/cm2 5,040 psi
Kule devresi
27.9 MPa 285 kgf/cm2 4,050 psi
Pilot devre
3.2 MPa 33 kgf/cm2 470 psi
Hidrolik silindirler:
(Silindir sayısı – çap x strok x rod çapı)
Bom
2 –160 mm x 1570 mm x 110 mm 6.3" x 61.8" x 4.3"
Arm
1 –185 mm x 1985 mm x 130 mm 7.3" x 78.1" x 5.1"
Kova
1 –185 mm x 1160 mm x 120 mm 7.3" x 45.7" x 4.7"

YÜRÜYÜŞ VE FRENLER
Yürüyüş kontrolü
Tahrik metodu
Maksimum çeki gücü
Çalışma eğimi
Maksimum yürüyüş hızı: Yüksek
(Otomatik) Orta
(Otomatik) Düşük
Servis freni
Park freni

İki levye,p edallarla
Hidrostatik
415 kN 41500 kgf 74,300 lb
%70 35°
4.1 km/s 2.6 mph
3.0 km/s 1.9 mph
2.6 km/s 1.6 mph
Hidrolik kilitleme
Mekanik diskli fren

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI (YAKLAŞIK)
Çalışma ağırlığı 6670 mm tek-parça bom, 2400 mm arm, SAE
yığma 3.3 m3 kova, öngörülen kapasitede yağlar, soğutma sıvısı,
dolu yakıt tankı, operatör ve standart ekipman toplamıdır.
MAKSİMUM ÇALIŞMA AĞIRLIĞI: 55.000 kg

ÖLÇÜLER
Uzunluğu

Model

A

Toplam uzunluk

C

Toplam yükseklik (Bom'un tepesine)*

B

D
E

Yerden yükseklik, karşı-ağırlık

H

Kuyruk dönüş yarıçapı

I

Palet uzunluğu

L

Palet genişliği

M
N

Palet eksen aralığı

3640 mm

3445 mm
1480 mm
780 mm

3645 mm

4250 mm
5340 mm

2890 mm

3690 mm

Pabuç genişliği

600 mm

Tırnak yüksekliği

O

Makine kabin yüksekliği

Q

Mesafe, kule ekseninden arka uca

P

3720 mm

3720 mm

Yerden yükseklik (Minimum)

J

K

PC550LC-8

11635 mm

Toplam genişlik

F

G

2400 mm

Makine kabin genişliği

*: Tırnak yüksekliği dahil

37 mm

3050 mm

3165 mm

3605 mm

ÇALIŞMA SINIRLARI
2400 mm

12

10300 mm

11

Maks. Boşaltma yüksekliği

6750 mm

9

D

Maks. Dikey duvar kazma derinliği

6300 mm

F

Maks. kazma erişimi

A

Maks. Kazma yüksekliği

B

C
E

G
H

SAE
ISO

değeri

Maks. Kazma derinliği

Maks. kazma derinliği 2440 mm kesme
Zemin seviyesinde maks. kazma erişimi
Min. kule dönüş yarıçapı

10975 mm

7

A

6

B

Kova kazma kuvveti takviyeli güçte

318 kN/32410kgf

253 kN/25800 kgf
270 kN/27600 kgf

5
4
3
2

4805 mm

297 kN/30400 kgf

Kol koparma kuvveti takviyeli güçte

8

10720 mm

Kova kazma kuvveti takviyeli güçte

Kol koparma kuvveti takviyeli güçte

10

6595 mm

6420 mm

H

(m)

1

G.L

0

-1
-2

D
C E

-3
-4
-5
-6
-7
-8

-9
(m)13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

2440 8'

G
F

3

2

1 0

PC 550LC-8 SE
KALDIRMA MODUNDA KALDIRMA KAPASİTESİ
A: Kule ekseninden erişim
B: Kova kanca yüksekliği
C: Kaldırma kapasitesi
Cf: Ön taraftan kaldırma
Cs: Yan taraftan kaldırma

: Maksimum erişimde değer

Bom : 6.67m
Kol : 2.4m
PC550LC-8
A
MAX
9.0m
B
Cf
Cs
Cf
Cs
6.0m 10850
9000
4.5m 10750
7950
3.0m 10800
7450 10900
7550
1.5m 10850
7300 10950
7400
0m 10950
7600
-1.5m 10900
8400
-3.0m 10550 10100
-4.5m
9050
9050

Kova : 3.3 m3
7.5m
Cf
11500
12200
13000
13550
13500
12550

Cs
10900
10600
10200
9850
9650
9600

Pabuç : 600mm
6.0m
Cf
13250
14900
16500
17400
17350
16250
13800

Cs
13250
14900
14350
13750
13400
13350
13550

4.5m
Cf

3.0m
Cs

20000

20000

23050
20900
17500
12000

20900
20900
17500
12000

Cf

21100
20600

Cs

21100
20600

STANDART EKİPMAN

• Alternatör, 50 Amper, 24V
• Klima buz çözücülü,
sıcak & soğuk kutusu
• Kaydırmaz plakalar
• Oto-yavaşlatıcı
• Otomatik motor ısıtma sistemi
• Aküler, 110 Ah/2 x 12V
• Bom tutma valfi
• Karşı-ağırlık, 9220kg 20,330lb
• Kuru tip hava filtresi, çift-elemanlı
• Elektrikli korna
• Motor, Komatsu SAA6D125E-5
• Motor harareti önleme sistemi
• Fan koruyucu yapı
• Yakıt ön-filtresi (Su separatörlü)

• Hidrolik palet ayarlayıcılar (her iki
tarafta)
• Çok-fonksiyonlu renkli monitör
• Takviyeli güç sistemi
• PPC hidrolik kontrol sistemi
• Radyatör ve yağ soğutucu toz
perdesi
• Arka reflektör
• Arka dikiz aynası (SAĞ, SOL)
• Emniyet kemeri, sardırılabilir.
• Palet şasisi alt koruyucusu
• Değiştirilebilir palet açıklığı
• Çalışma lambaları (2 kabin üstü)
• Yürüyüş makara koruyucu
(Tam boy)

• Yürüyüş makarası
—PC550LC-8, 8 bir tarafta
• Palet pabucu
—PC550LC-8, 600 mm 24" üç
tırnaklı
• Yürüyüş alarmı
• Çalışma lambası, 2 (bom ve
SAĞ)
• Çalışma modu seçme sistemi
• Arka ve yan görüş kameraları
• Arka ağırlık üzeri emniyet
koruma barları
• Yakıt Doldurma Pompası

• Kabin ön koruyucu
—Tam boy koruyucu
—Yarım boy koruyucu
• Isıtıcı, buz çözücülü
• Arka dikiz aynası (arka ve yan)
• Servis valfi
• Koltuk, süspansiyonlu ve ısıtıcılı

• Pabuçlar, üç tırnaklı pabuçlar
—PC550LC-8
700 mm 28"

İSTEĞE BAĞLI EKİPMAN

• Alternatör, 60 amper, 24 V
• Arm, 3380 mm 11'1" arm
komple
• Aküler, 140 Ah/2 x 12 V
• Cıvatalı üst koruyucu, OPG üst
koruyucu seviye 2
• Bom, 7060 mm 23'2"
• Kabin aksesuarları
—Yağmurluk
—Güneşlik

www.komatsu.com.tr

