HİDROLİK EKSKAVATÖR

PC 850-8E0 SE
MAKSİMUM BEYGİR GÜCÜ
370 kW 496 HP / 1800 min-1
KOVA KAPASİTESİ
6 m3
MAKSİMUM ÇALIŞMA AĞIRLIĞI
81.000 kg
Tüm opsiyonlar dahil.
Teknik değerler ve fotoğraflar opsiyonel ekipmanlara
göre değişiklikler gösterebilir.

ÜRETKENLİK, EKOLOJİ & EKONOMİ

Komatsu Teknolojisi

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.

LCD renkli monitör

Hidrolik Sistem Kontrol
Kutusu

Hidrolik Kontrol Valfi

Ana pompa

Fan pompası

Elektronik kontrollü
değişken hızlı fan

Motor için elektronik
kontrol ünitesi

Düşük Emisyonlu Motor
Komatsu SAA6D140E-5 motor
gücünden veya
makinenin
üretkenliğinden
taviz vermeksizin,
U.S. EPA Tier 3 ve
EU Faz 3A emisyon
mevzuatını karşılar.

Motor
Ağır hizmet Yüksek Basınçlı
Common Rail (HPCR) sistemi

Ekonomi Modu Kullanılarak Daha
Düşük Yakıt Tüketimi ve Ekonomi
Operatör ekonomi modunu
çalışma koşullarına göre dört
seviyede ayarlayarak, en düşük
yakıt tüketimi ile öngörülen
üretimin karşılanmasını sağlar.

Düşük Çevre Sesi
Elektronik Kontrollü Değişken Hızlı
Fan Düşük Yakıt Tüketimine ve
Düşük Ses Seviyesine Katkıda
Bulunur

Elektronik kontrol sistemi soğutma fanının hızını
soğutucu sıvı, hidrolik yağ ve çevre sıcaklığına göre
ayarlar; motor gücünü efektif bir şekilde kullanarak
gereksiz yakıt tüketimini önler ve fanın düşük
devirlerde dönerken çıkardığı sesi azaltır.

Elektronik kontrollü değişken hızlı fan, büyük hibrit
fan ve düşük-sesli susturucu kullanılması ile ses
azaltılmıştır .

Enerji Tasarruflu Çalışma
için ECO-Gösterge
ECO gösterge çevre dostu ve
enerji tasarruflu çalışmalar için
düşünülmüştür. yeşil bölgede
çalışmaya yoğunlaşma ile CO2
salınımı azaltılır ve yakıt tüketimi
azaltılır.

ECO gösterge

PC 850-8E0 SE
Rölanti Uyarısı

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

Oto Yavaşlatma ve Oto
Rölanti Sistemi

Oto yavaşlatma sistemi yakıt
tüketimini ve çalışma sesini
azaltmak için takılmıştır. Ayrıca, oto
rölanti sistemi ile monitör
üzerinde motor rölanti devri
düşürülebilir.

Seçilebilir Çalışma
Modları

Mevcut P ve E çalışma modları
daha da geliştirilmiştir.
P modu – Güç veya iş öncelikli olan
bu modda yakıt tüketimi
azaltılırken, yüksek ekipman hızı,
maksimum üretim ve güç
muhafaza edilmiştir.
E modu – Ekonomi veya yakıt
öncelikli bu modda yakıt
tüketimi daha da azaltılır ancak hafif
işlerde P-modu seviyesinde
ekipman hızı muhafaza edilir.

P

İş önceliği

E

Yakıt önceliği

P
E

Kule önceliği modu
Ağır kaldırma modu

İş yüküne göre, monitör paneli
üzerindeki tek-basmalı düğmeyi
kullanarak güç veya ekonomi
modunu seçebilirsiniz.

Ağır Kaldırma Modu

Kaya ile çalışırken veya ağır kaldırma
uygulamalarında kaldırma kuvvetini
%10 arttırır.

Kule Önceliği Modu

Kule önceliği modu operatörün 180°
yükleme çalışmasını 90° yükleme
çalışması kadar kolay yapmasını sağlar.
Bu fonksiyon, yağ akışını değiştirerek
üretim artışı için bom veya kule çalışmasından
hangisi gerekiyor ise, ona öncelik verir.

Yüksek Kazma Kuvveti

Tek-dokunmalı maks. güç fonksiyonu ile
kazma kuvveti daha da arttırılır. (Yaklaşık. 8.5
saniye süreyle)
(ISO 6015):

298 kN (30.4 t)

327 kN (33.3 t)

9.4

(Maks. Güç ile)

(ISO 6015):

363 kN (37.0 t)

397 kN (40.5 t)

(Maks. Güç ile)

Maks. Güç fonksiyonunda, 3600 mm arm ve
ISO 6015 standardına göre ölçülmüştür.)

İş Ekipmanı Hızı

Arm boşaltma için bir çabuk geri dönüş
devresi mevcuttur.
Arm boşaltma çalışmasında bu fonksiyon
yağın bir kısmını hidrolik
tanka geri göndererek,
hidrolik basınç kaybını
azaltır. İş ekipmanı daha
seri çalışarak daha fazla sayıda yükleme ve
üretim yapar.

Yüksek Çeki Gücü ve
Döndürme Kuvveti

Bu makine, yüksek çeki gücü ve döndürme
Kuvveti ile, eğimli arazide çalışırken bile
mükemmel hareket kabiliyeti sergiler.

Bom için İki-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.
m Kaldır
Yumuşak
Mod

Güç
Modu

Sarsıntısız Bom Kontrolü

PC850-8E0 bom devresinde bomun çalışırken
maruz kaldığı titreşimleri otomatik olarak
azaltmak üzere bir sarsıntı önleme valfi
takılmıştır (Çift-çek-valf yavaş geri dönüş için).
Operatör yorgunluğu azaltılır
(üretim ve güvenlik
Açma ve
açısından önemlidir)
kapatma
ve titreşimden dökülen
malzeme miktarı azaltılır.

ÜRETKENLİK, EKOLOJİ & EKONOMİ
Bom Ayak Hortumları

Çalışırken bükülmelerini azaltmak
için, bom ayak hortumları bom
ayağı altına
takılarak,
hortum ömrü
uzatılmış ve
operatörün
güvenliği
arttırılmıştır.

Yüksek Basınç Hat-üstü
Filtreleme

Olabilecek en kapsamlı filtreleme
sistemine sahip PC850-8E0' da
hatüstü filtreler standart bir özelliktir.
Her ana hidrolik pompanın çıkış
portuna takılan bir hat-üstü filtre ile,
kirlenmeden kaynaklanan arızalar
azaltılmıştır.

Sağlam yürüyüş takımı

Güçlendirilmiş olan yürüyüş takımı,
kayalık zeminlerde veya patlatılmış
kaya üzerindeki çalışmalarda
mükemmel güvenilirlik ve
dayanıklılık sağlar.

Şasinin yapısı

Döner şasinin ve orta şasinin daire
dişliye bağlantısında herhangi bir
kaynak işçiliği yoktur. Bu sayede
kuvvetler, kaynak damarı üzerinden Metal Segmanlar
geçmeden doğrudan şasinin kalın Metal segmanlar tüm hidrolik
levhasına iletilirler.
silindirleri korur ve güvenilirliği
arttırır.

Kaya koruyucular

Sağlam koruyucular yürüyüş
motorlarının ve tesisatın kayalardan
hasar görmesini önlerler.

O-ring Yüzlü Keçe

Hidrolik hortum sızdırmazlık metodu
geleneksel konik keçeden O-ring
yüzlü keçeye değiştirilerek, çalışma
sırasında daha yüksek bir
sızdırmazlık performansı
sağlanmıştır.

Yakıt Ön-Filtresi
(Su Separatörlü)
Yakıtla ilgili sorunları
önlemek,
güvenilirliği
arttırmak için,
yakıtta biriken
su ve tortuları
toplar.

Verimliliği Yüksek
Yakıt Filtresi
Verimliliği Yüksek
Yakıt Filtresi ile
yakıt sisteminin
güvenilirliği daha
da arttırılmıştır.

Piston segmanı
Aşınma segmanı

Isıya Dayanıklı Kablolar
Motorun elektrik devresinde ve
diğer tüm ana komponent
devrelerinde ısıya dayanıklı kablo
tesisatı kullanılmıştır.

sı

Sızdırmaz Konektörler
Sızdırmaz konektörler yüksek
yalıtım özelliğine sahiptir.

Su Separatörü

Yakıttaki suyu toplar ve yakıt
sisteminin güvenilirliğini arttırır.

Devre kesici

Devre kesici ile, makine onarımdan
sonra kolaylıkla çalıştırılabilir.

PC 850-8E0 SE
KONFOR

Kabinde Düşük Ses

Geniş Yeni-tasarım
Kabin

Otomatik Klima (A/C)

Kabin içerisi
Yeni-tasarım geniş ve ferah kabinde atmosferini
geniş LCD
arkaya yatırmalı koltuk bulunur.
Koltuk yüksekliği ve uzunlamasına üzerindeki
enstrümanlar
eğimi çekmeli bir kol ile kolayca
ile kolayca ve
ayarlanır. Kol dayamayı konsol ile
birlikte en rahat çalışma konumuna hassas şekilde ayarlayabilirsiniz.
Çift seviyeli kontrol fonksiyonu,
.
getirebilirsiniz. Koltuk, kafalığı ile
birlikte daha da yatırılarak tamamen operatörün başını veya ayağını serin
Amortisörlü, Düşük
veya sıcak tutar. Geliştirilmiş hava
düz duruma getirilebilir.
akış fonksiyonu yıl boyunca
Titreşimli Kabin
Kısa
Levye
konforlu bir kabin ortamı sunar.
PC850-8E0 kabininde, daha
Yeni Operatör Levyeleri kullanıcı
Buz çözme fonksiyonu ön camların
uzun stroklu ve yay takviyeli viskoz
için yeni tasarlanmıştır.Mevcut
temiz kalmasını sağlar.
damper bağlantısı kullanılmıştır.
eski levyelerden 8 cm daha kısa
Yeni kabin bağlantısı ve rijid
ve avuç içi daha ergonomik olan
döşeme bir araya gelerek operatör
yeni levyeler operatörün sadece
koltuğunda titreşimin azaltılmasına
bilek hareketleri ile makineyi
katkı sağlarlar.
kullanmasına musade
etmektedir.Yeni levyeler usta
operatörlerin memnuniyeti için
tasarlanmış ve sahadaki iç
verimliliğini arttırmayı
amaçlanmıştır.
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.

Basınçlandırılmış Kabin

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

Çok-pozisyonlu Kontroller

Çok-pozisyonlu, Basınç Orantılı Kontrol (PPC) kolları,
operatörün makineyi konforlu ve hassas bir şekilde
kumanda etmesini sağlar. Çift kızaklı bir mekanizma
sayesinde koltuk ve kontrol kolları bağımsız olarak birlikte
hareket eder, operatörün kontrolleri maksimum üretkenlik
ve konfor sağlayacak şekilde konumlandırmasını sağlar.

: 340 mm

Kabin Ekipmanları

Defroster (isteğe bağlı)

GÜVENLİK
Zaman ayarlı
basamak lambası
Operatörün makineden
güvenle inmesi için
yaklaşık bir dakika
aydınlatma yapar.

Korna ile Enterkonnekte
Uyarı lambası
(isteğe bağlı)
Etkinleştirildiğinde ekskavatörün
çalışmasına ilişkin görsel ve sesli
uyarı verir.

Arka Görüş İzleme Sistemi

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

Pompa/Motor
Odası Ara
Bölmesi

Bir hortum patlaması
durumunda yağın
motor üzerine
sıçramasını engeller.

Isı ve Fan
Koruyucuları

Motorun yüksek sıcaklıktaki
parçaları ve fan tahrik
mekanizmasının etrafına
yerleştirilmiştir.

Kaydırmaz
Plakalar

Çalışma alanlarındaki çivili
plakalar kaydırmaz
özelliktedir.
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ICT
Geniş Çok-lisanlı LCD
Monitör

GENİŞ LCD RENKLİ MONİTÖR
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Geniş, kullanıcı dostu LCD renkli
monitör güvenli, hassas ve
düzgün bir çalışma sağlar. LCD
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.
Göstergeler

1

2

1

5

2

6 Yakıt göstergesi
7 ECO gösterge

3

3

4 Motor suyu
sıcaklık göstergesi

Ana
çalışma

4

5

8

6
1

(& oto rölanti)

4

2

5

3 Yürüyüş seçici

6

Klima çalıştırma

Mod Seçimi

Ekipman Yönetimi
İzleme Sistemi

Çok-fonksiyonlu renkli monitörde
Güç Modu ve Ekonomi Modu
(Dört seviyede) mevcuttur.
Çalışma Modu

Uygulama

Avantajı
• Maksimum üretim/güç
•

P
(P0,P1)
E
(E0,E1,E2,E3)

•
•

yakıt ekonomisi

İlaveten, hem Güç Modu hem de Ekonomi
Modunun içinde "Ağır kaldırma modu" ve "Kule
önceliği modu” seçeneği vardır.
Seçim

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.
Arıza verileri hafıza fonksiyonu
Daha etkin arıza aramacılık için, monitör
anormallikleri hafızaya alır.

BAKIM
Motorun Kolay
Kontrolü ve Bakımı

Geniş Yürüyüş Platformu Yıkanabilir Kabin
Kabine giriş ve kontroller daha kolay Paspası

Günlük kontrolleri kolaylaştırmak için, ve güvenle yapılır.
motor kontrol noktaları motorun tek
bir yanına toplanmıştır. Türboşarj gibi
yüksek sıcaklıktaki parçaların etrafına
ısı koruyucu perdeleri takılmıştır.

Kabin paspasını temiz tutmak
kolaydır. Hafif eğimli döşeme
yüzeyinde bulunan flanjlı
paspas ve drenaj delikleri
suyun akışını kolaylaştırır.

Makine Kabinine
Bağlanmış Basamaklar
Tek-dokunmalı Boşaltma
Musluğu
Kolay ve temiz motor yağı değişimi.

Soğutma Ünitesinin
Kolay Temizliği

Hidrolik tahrikli fanı ters döndürme
fonksiyonu fan soğutma ünitesinin
temizlenmesini kolaylaştırır. İlaveten,
bu fonksiyon düşük sıcaklıklarda
ısınma çalışması
süresini kısaltır
ve motor
bölmesinden
sıcak havayı
atarak uygun
ısı dengesi
sağlamaya
katkıda bulunur.

Uzun-ömürlü Yağ,
Filtre

Yüksek-performanslı filtre
malzemesi ve uzun ömürlü
yağ kullanılmıştır. Yağ ve
filtre değişim aralığı
uzatılmıştır.

Motorun kontrol
ve bakımı için
soldaki
platformdan
basamaklar
vasıtasıyla
makinenin
tepesine çıkılabilir.

Elektrikli Pompa,
Göstergeli
Gres Tabancası
(isteğe bağlı)

Makine kabininde
uygun malzeme
saklama bölmesi
Takımlar, yedek
parçalar gibi
malzemeleri
saklamak için
uygun bir bölme
mevcuttur.

Parçalı Tip
Motor Kapağı
Parçalı motor
kapakları sayesinde
motor çevresindeki
bakım noktalarına
erişim kolaylığı
getirilmiştir.

seviyesinden erişilebilir.

250 saatte
her 500 saatte
her

her

saatte

yağ filtresi her

saatte

Elektrikli pompa ve göstergeli
gres tabancası greslemeyi
kolaylaştırmıştır.

ekipmanlar olabilir
.
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TEKNİK ÖZELLİKLER
MOTOR
Model:
Tipi:
Havalandırma:
Silindir sayısı:
Çap:
Strok:
Silindir hacmi:
Regülatör:
Beygirgücü:
SAE J 1995:
Nominal devir:
Fan tahrik şekli:

YÜRÜYÜŞ VE FRENLER
Komatsu SAA6D140E-5
Su-soğutmalı, 4-zamanlı, direkt enjeksiyon
Turboşarj, ara-soğutucu, soğutulmuş EGR
6
140 mm
165 mm
15.24 L
Tüm-devirlerde, elektronik
370 kW 496 HP
800 min-1
Hidrolik

Yürüyüş kontrolü
Tahrik metodu
Yürüyüş motoru
Redüksiyon sistemi
Maksimum çeki gücü
Çalışma eğimi
Maksimum yürüyüş hızı
Düşük
Yüksek
Servis freni
Park freni

İki levye, pedallarla
Tam Hidrostatik
Eksenel pistonlu motor, pabuç içinde
Planet dişli üçlü redüksiyon
559 kN 57000 kg
%70
2.8 km/s
4.2 km/s
Hidrolik kilitleme
Yağlı diskli fren

* Radyatör soğutucu fanın maksimum devrinde net beygirgücü 338 kW 454HP.
EPA Tier 2 ve EU Faz 2 emisyon sertifikalıdır.

YÜRÜYÜŞ TAKIMI
HİDROLİK SİSTEM
Tipi
Açık-devre, yük-algılamalı sistem
Seçilebilir çalışma modu sayısı 2
Ana pompa:
Tipi
Değişken kapasiteli pistonlu pompa
Pompa devreleri
Bom, arm, kova, kule ve yürüyüş devreleri
Maksimum debi
2 x 494 L/dak
Fan tahrik pompası
Değişken kapasiteli pistonlu tip
Hidrolik motorlar:
Yürüyüş
2 x park frenli eksenel pistonlu motor
Kule Dönüş
2 x kule tutma frenli eksenel pistonlu motor
Tahliye valfi ayarı:
Çalışma devreleri
31.4 MPa 320 kg/cm2
Yürüyüş devresi
34.3 MPa 350 kg/cm2
Kule devresi
28.4 MPa 290 kg/cm2
Ağır kaldırma devresi
34.3 MPa 350 kg/cm2
Pilot devre
2.9 MPa 30 kg/cm2
Hidrolik silindirler:
(Silindir sayısı – çap x strok x rod çapı)
Bom
2 – 200 mm x 1950 mm x 140 mm
Arm (STD/SE)
2 – 185 mm x 1610 mm x 120 mm
Kova
STD
1 – 185 mm x 1820 mm x 130 mm
SE
1 – 225 mm x 1420 mm x 160 mm

Orta şasi
H-ayaklı şasi
Palet şasisi
Kutu-kesitli
Palet yalıtımı
Kapalı palet
Palet ayarı
Hidrolik
Pabuç sayısı (her bir taraf)
47
Taşıyıcı makara sayısı (her bir taraf) 3
Yürüyüş makarası sayısı (her bir taraf) 8

SOĞUTUCU SIVI VE YAĞ KAPASİTELERİ

(YENİDEN DOLDURMA)

Yakıt tankı
Radyatör
Motor
Cerler, tek taraf
Kule şanzımanı
Hidrolik tank

980 L
100 L
53 L
20 L
24.5 x 2 L
470 L

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI
(YAKLAŞIK)

KULE DÖNÜŞ SİSTEMİ
Tahrik metodu
Kule redüksiyonu
Daire dişli yağlaması
Kule kilidi
Kule dönüş hızı

Hidrolik motorlar
Planet dişli
Gres-banyolu
Yağlı diskli fren
6.8 dev/dak

PC850-8E0 SE spec.: Çalışma ağırlığı, 7100 mm bom, 2945 mm
arm, ISO 7451 yığma 6.00 m3 beko kovası, operatör, yağlar,
soğutucu sıvı, tam dolu yakıt tankı ve standart ekipman toplamıdır

MAKSİMUM ÇALIŞMA AĞIRLIĞI: 81.000 Kg

Model

PC850-8E0

PC850-8E0 SE Spec.

8040 mm

7100 mm

3600 mm

2945 mm

A

4850 mm

4615 mm

B

13995 mm

13130 mm

H
14

50
Model

PC850-8E0

Maks. Boşaltma yüksekliği

8235 mm

7525 mm

7430 mm

C

Maks. Kazma derinliği

8445 mm

7130 mm

7790 mm

5230 mm

4080 mm

4260 mm

Maks. kazma derinliği
2440 mm kesme

8310 mm

6980 mm

7680 mm

F

Maks. kazma erişimi

13660 mm

12265 mm

12710 mm

G

Zemin seviyesinde
maks. kazma erişimi

13400 mm

11945 mm

12400 mm
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2440
G
F
: PC850-8E0
8040 mm boom, 3600 mm arm
: PC850-8E0 SE spec. 7100 mm boom, 2945 mm arm
: PC850-8E0 SE spec. 7100 mm boom, 3600 mm arm

11

E

H
SAE J 1179
Değeri

1

D

ISO 6015
Değeri

2

5

11055 mm

B

3

6

11330 mm

9

4

7

3600 mm

11955 mm

10

5

8

2945 mm

11

6

16 15 14 13 12 11 10 9

7100 mm

3600 mm
Maks. Kazma yüksekliği

7

B

PC850-8E0 SE Spec.

8040 mm
A

8

A

610
3500
4110
3390*
*

13
12

3640

1560

4000

A

4345
R=4400

4500
5810

Unit: mm

4280
3195

840
3670

B

Min. kule dönüş yarıçapı

5985 mm

5645 mm

5440 mm

Takviyeli güçte kova
kazma kuvveti

345 kN
35200 kg

428 kN
43600 kg

345 kN
35200 kg

Takviyeli güçte kol
koparma kuvveti

312 kN
31800 kg

363 kN
37000 kg

312 kN
31800 kg

Takviyeli güçte kova
kazma kuvveti

397 kN
40500 kg

471 kN
48000 kg

397 kN
40500 kg

Takviyeli güçte kol
koparma kuvveti

327 kN
33300 kg

374 kN
38100 kg

327 kN
33300 kg

PC 850-8E0 SE
KALDIRMA KAPASİTESİ
A

B

PC850-8E0

: Maksimum erişimde değer

C

AĞIR KALDIRMA "OFF"
PC850-8E0

: 8040 mm

A

B

: 3.40 m3 ISO 7451 yığma

: 3600 mm

MAX

9.0 m

:

7.5 m

: 11.85 t
6.0 m

Cf

Cs

Cf

Cs

Cf

Cs

6.0 m

*9300 kg

8650 kg

*11050 kg

*11050 kg

*12800 kg

*12800 kg

3.0 m

9850 kg

7250 kg

*13250 kg

12300 kg

*16450 kg

0m

9850 kg

7150 kg

*14800 kg

10950 kg

*18700 kg

–3.0 m

*11800 kg

8600 kg

*14350 kg

10550 kg

–6.0 m

*12550 kg

*12550 kg

4.5 m

Cf

Cs

*16450 kg

*22050 kg

*22050 kg

14750 kg

*20950 kg

*18150 kg

14250 kg

*21250 kg

*12900 kg

*12900 kg

*17050 kg

3.0 m

Cf

Cs

*20950 kg

*19850 kg

*19850 kg

20750 kg

*21150 kg

*21150 kg

*17050 kg

*21300 kg

*21300 kg

Cf

Cs

*24450 kg

*24450 kg

AĞIR KALDIRMA "ON"
PC850-8E0

: 8040 mm

A

B

: 3.40 m3 ISO 7451 yığma

: 3600 mm

MAX

9.0 m

: 11.85 t

7.5 m

6.0 m

Cf

Cs

Cf

Cs

Cf

Cs

6.0 m

*10550 kg

8650 kg

*12850 kg

*12850 kg

*14750 kg

*14750 kg

3.0 m

9850 kg

7250 kg

*15400 kg

12300 kg

*18950 kg

0m

9850 kg

7150 kg

14800 kg

10950 kg

19950 kg

–3.0 m

11800 kg

8600 kg

14350 kg

10550 kg

–6.0 m

*14850 kg

*14850 kg

4.5 m

Cf

Cs

*16800 kg

*23400 kg

*23400 kg

14750 kg

*20950 kg

19400 kg

14250 kg

*21250 kg

*15250 kg

*15250 kg

*20000 kg

3.0 m

Cf

Cs

*20950 kg

*22100 kg

*22100 kg

20750 kg

*21150 kg

*21150 kg

*20000 kg

*21300 kg

*21300 kg

Cf

Cs

*24450 kg

*24450 kg

*Y

PC850-8E0 SE Özellik

A

B

: Maksimum erişimde değer

C

AĞIR KALDIRMA "OFF"
PC850-8E0 SE Spec.
MAX

A

B

6.0 m

: 4.30 m3 ISO 7451 yığma

Arm: 2945 mm

: 7100 mm

9.0 m

: 11.85 t

7.5 m

6.0 m

Cf

Cs

Cf

Cs

Cf

Cs

*12150 kg

11100 kg

*12650 kg

*12650 kg

*14250 kg

*14250 kg

4.5 m

Cf

Cs

3.0 m

Cf

Cs

3.0 m

12400 kg

9250 kg

*14500 kg

12350 kg

*17700 kg

17100 kg

*23250 kg

*23250 kg

0m

12700 kg

9400 kg

15250 kg

11350 kg

*19700 kg

15450 kg

*26050 kg

22250 kg

*28450 kg

*28450 kg

–3.0 m

*14400 kg

12350 kg

*17850 kg

15300 kg

*23350 kg

22200 kg

*30850 kg

*30850 kg

Cf

Cs

*31850 kg

*31850 kg

AĞIR KALDIRMA "ON"
PC850-8E0 SE Spec.
A

B

6.0 m

: 4.30 m3 ISO 7451 yığma

Arm: 2945 mm

: 7100 mm
MAX

9.0 m

: 11.85 t

7.5 m

6.0 m

Cf

Cs

Cf

Cs

Cf

Cs

*14100 kg

11100 kg

*14650 kg

13600 kg

*16350 kg

*16350 kg

Cf

4.5 m
Cs

3.0 m

Cf

Cs

3.0 m

12400 kg

9250 kg

16300 kg

12350 kg

*20350 kg

17100 kg

*26550 kg

24850 kg

0m

12700 kg

9400 kg

15250 kg

11350 kg

20650 kg

15450 kg

*29800 kg

22250 kg

*31350 kg

*31350 kg

–3.0 m

16500 kg

12350 kg

20550 kg

15300 kg

*26850 kg

22200 kg

*32100 kg

*32100 kg

*Y

.

Cf

Cs

*31850 kg

*31850 kg

STANDART EKİPMAN
MOTOR VE İLGİLİ KALEMLER:
• Hava filtresi, çift elemanlı, kuru
• Motor, Komatsu SAA6D140E-5
• Değişken hızlı soğutma fanı, koruyuculu
ELEKTRİK SİSTEMİ:
• Alternatör, 24 V/60 A
• Oto yavaşlatma ve oto rölanti sistemi
• Aküler, 2 x 12 V/170 Ah
• Marş motorları, 11 kW
• Zaman ayarlı basamak lambası
• Çalışma lambaları
2 bom üstü, 1 sağ ön, 2 kabin üstü
YÜRÜYÜŞ TAKIMI:
• 8 yürüyüş/3 taşıyıcı makara (tek taraf)
• Hidrolik palet eyarlayıcı (her iki tarafta)
• Kaya koruyucular
• Kapalı palet
• Palet pabucu:
—610 mm çift tırnaklı
• Değiştirilebilir palet açıklığı
•
KORUYUCU VE KAPAKLAR:
•
•
•
•
•
•
•

Radyatör ve yağ soğutucu toz perdesi
Tam boy yürüyüş makara koruyucu
OPG üst koruyucu seviye 2 (ISO 10262)
Pompa/motor odası ayırma kapağı
Güçlendirilmiş döner şasi alt koruyucusu
Yürüyüş motoru koruyucuları

OPERATÖR ORTAMI:
• Sabit ön pencereli kabin
• Amortisörlü, dört-mevsim, ses-yalıtımlı
renkli emniyet camlı pencereli kabin,
kilitlenebilir kapı, fasılalı cam silecek ve
yıkama suyu, paspas, çakmak ve küllük
• Çok-fonksiyonlu renkli monitör, elektronikkontrollü gaz kadranı, elektrikli çalışma saati,
göstergeler (Soğutucu sıvı sıcaklığı, hidrolik
yağ sıcaklığı ve yakıt seviyesi), uyarı ışıkları
(Akü şarjı, motor yağ basıncı ve hava filtresi
tıkanıklığı), gösterge lambalar (Motor önısıtma ve kule kilidi lambası), seviye kontrol
ışıkları (Soğutucu sıvı, motor yağı ve hidrolik
yağ seviyesi), geçmiş arıza hafızalı öztanılama sistemi
• Arka dikiz aynası (RH and LH)
• Koltuk, süspansiyonlu, çok yönlü
ayarlanabilir
•
•
•
•
HİDROLİK KONTROLLER:
• Dönüş ve yürüyüş için PPC sistemli kontrol
kolları ve pedallar
• Kontrol kolları, arm, bom, kova ve kule dönüş
için PPC sistemli bilekten kontrollü kollar
• Tam hidrolik, Elektronik Açık-devre Yük
Algılama Sistemi ve motor devri algılama
(Pompa ve motor müşterek kontrol sistemi)
• Ağır kaldırma modu sistemi
• Hat-üstü filtre
• Yağ soğutucusu

• Her bir palet için, bir karşı denge valfli
eksenel pistonlu motor
• Takviyeli güç fonksiyonu
• Sarsıntısız bom kontrolü
• Kule öncelik modu sistemi
• Kule için iki eksenel pistonlu motor, tekkademeli tahliye valfi ile
• İki kontrol valfi, 5+4 masuralı (Bom, arm,
kova, kule dönüş ve yürüyüş)
• Bom için iki-mod ayarı
• İki adet değişken kapasiteli pistonlu pompa
YÜRÜYÜŞ VE FREN SİSTEMİ:
• Frenler, hidrolik kilitli yürüyüş frenleri, yağ
diskli park freni
• Hidrostatik iki yürüyüş hızı sistemi, planet
üçlü redüksiyonlu cerlerle
DİĞER STANDART EKİPMAN:
• Otomatik kule tutma freni
• Yürüyüş platformu
• Karşı-ağırlık, 11850 kg
• Korna, elektrikli
• Büyük tutamaklar
• Etiket ve plakalar, Türkçe
• Tek-dokunmalı motor yağı boşaltma
• Boya, Komatsu standardı
• Koruyucu Bakım (PM) için ölçme
bağlantı konektörü
• Arka reflektör
• Kaydırmaz plakalar
• Yürüyüş alarmı
•
•
•
•
•
• Yakıt Doldurma Pompası

İSTEĞE BAĞLI EKİPMAN
• 12 V güç kaynağı
• Alternatör, 24 V/90 A
• Arm' lar:
PC850-8E0:
—3600 mm arm komple
PC850-8E0 SE spec.:
—2945 mm SE arm komple
—3600 mm SE arm komple
• Kırıcı bağlanması durumunda ilave
hidrolik tesisat
(PC850-8E0 SE spec. için)

www.komatsu.com.tr

• Bomlar:
PC850-8E0:
—8040 mm bom komple
PC850-8E0 SE spec.:
—7100 mm SE bom komple
• Kabin ön koruyucu seviye 2 (ISO 10262)
• Soğutma sıvısı ısıtıcısı
• Çift flanjlı yürüyüş makarası
• Electric pump, grease gun with indicator
• Yangın söndürücü
• Standart takımlar
• Enterkonnekte korna ve uyarı lambası
• Yüksek-kapasiteli aküler

Altta silecek
Hızlı yakıt doldurma provizyonu
Yağmurluk
İlk bakım için parçalar
Palet pabucu:
—710 mm çift tırnaklı
• Hırsızlıktan koruma kilitleri
•
•
•
•
•

