PC 210-10M0
PC 210LC-10M0
HİDROLİK EKSKAVATÖR

Kompetan ayrıcalıkları ile sunulan Komatsu iş makinanızla
bakım maliyetlerinizi sıfırlarken kazancınıza kazanç katın.

BAKIM MALİYETLERİNİZİ
SIFIRLAYIN

ARIZA RİSKLERİNİN
ÖNÜNE GEÇİN

MAKİNANIZIN 2. EL
DEĞERİNİ YÜKSELTİN

DİLEDİĞİNİZ AN VIP
DESTEK ALIN

6000 saat boyunca tüm periyodik
bakımlar (ataşmanlı kullanımdan kaynaklı
ilave parça değişimleri hariç) orijinal
Komatsu yedek parça ve yağlarla,
Komatsu yetkili servisleri tarafından
ücretsiz olarak yapılır.

Tüm bakımları orijinal yedek parça
ve yetkili servis uzmanlığıyla yapılan
iş makinanız, Temsa İş Makinaları
güvencesiyle en yüksek 2. el
değerini kazanır.

Periyodik yağ analizleri ve
KOMTRAX uydu takip sisteminden
elde edilen arıza kayıtları ile
oluşturulan sağlık raporlarıyla olası
arıza riskleri minimuma indirilir.

Müşteri Destek Merkezi üzerinden
iş makinanızla ilgili arıza, bakım
saati ve performansla ilgili teknik
destek sunulur.

OPERATÖR VERİMİNİZİ
ARTTIRIN
Ücretsiz gerçekleştirilen yüz yüze
ya da online operatör eğitimleriyle
makinanızın daha verimli ve
tasarruflu kullanılması sağlanır.

KOMPONENT
GARANTİSİYLE
RAHATLAYIN

3 yıl/6.000 saate kadar uzatılmış
komponent garantisi sayesinde
kafanız hep rahat olur.
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HİDROLİK EKSKAVATÖR

MAKSİMUM BEYGİR GÜCÜ
123 kW 165 HP/2000 min-1
MAKSİMUM ÇALIŞMA AĞIRLIĞI
PC210: 21.000 kg
PC210LC: 22.000 kg
KOVA KAPASİTESİ
1,0 - 1,2 m3

ARTTIRILMIŞ ÜRETİM

Yüksek kapasiteli
kovalar

Mükemmel denge

Kova kapasitesi

PC210’da farklı
uygulamalar için
geliştirilmiş 1,2 m³
kapasiteye kadar
ulaşan kova seçenekleri
bulunmaktadır.

+50 %

1,2 m 3

+25 %

1,0 m 3

0,8 m3

Kova kapasitesi

1,0 m3 &

(Maksimum malzeme yoğunluğu: 1,8 t/m )
3

1,2 m3

Arttırılmış arka ağırlık ve
uzatılmış kuyruk yarıçapı
ile PC210, PC200-8M0’a
göre daha yüksek
stabiliteye sahiptir. %5
daha fazla kaldırma
kapasitesine erişen PC210, büyük kapasiteli
kova veya ağır ataşmanlarla dahi sarsıntısız
çalışır. PC210 bu yeni özellikleriyle daha
yüksek verimlilik sağlar.

(Maksimum malzeme yoğunluğu: 1,5 t/m3)

Kova yan bıçağının şekli
optimize edilmiş ve
penetrasyon kuvveti
yükseltilmiştir. Me kova, sahip
olduğu şekil sayesinde daha
düşük aşınmayla çalışır ve
yakıt tüketimini azaltırken
üretimi arttırır.

Kaldırma kapasitesi

%5 artıș*
*PC200-8M0’a göre
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Güçlü kazı çalışması

E modu

Maks güç
fonksiyonu

P modu

Dokunmatik
Maksimum Güç

PC210’un geliştirilmiş hidrolik kontrolü ile P
modunda kazı gücü daha yüksektir. Daha fazla
güç gerektiği zaman,
dokunmatik
Kazı gücü
Dokunmatik maksimum güç fonksiyonu
maksimum güç
fonksiyonu ile motor
+19%
+36%
gücü yükseltilerek
daha güçlü kazma
performansı sağlanır.

Dokunmatik maksimum güç fonksiyonu

Soldaki kol üzerinde bulunan dokunmatik
maksimum güç düğmesine basarak veya basılı
tutarak kazı gücü 8,5 saniye boyunca artırılabilir.
Dokunmatik maksimum güç fonksiyonu, P
modunda kullanım esnasında, geçici olarak
yüksek güç gerektiğinde tercih edilebilir. Daha
ekonomik bir çalışma sunan E modunda
maksimum güç fonkisyonu devre dışı
bırakılmıştır.

Motor gücü

%12 daha yüksek*
110 kW

123 kW

Tek dokunuşlu
maksimum güç düğmesi

*PC200-8M0’a göre

Güçlü yürüyüş performansı

Motor gücünün arttırılması, P modunda sadece kazı değil, yürüyüş performansını da arttırır. PC210
yüklü durumdayken, yokuş yukarı veya bozuk zeminlerde bile, sarsıntısız ve kararlı bir yürüyüş hızıyla
hareket eder.
Yürüyüș performansı

%15 daha yüksek*
*PC200-8M0’a göre

DAHA DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ
Düşük yakıt tüketim teknolojisi

PC210’da düşük yakıt tüketimini sağlamak için motor
yönetimi geliştirilmiştir. Komatsu tarafından tasarlanan
ve üretilen temel komponentlerin sahip oldukları teknoloji
ve malzeme kalitesi sayesinde birbirleri ile uyum içinde
çalışması PC210’a yüksek performans ve verimlilik
sağlar. PC210’da motor, hidrolik pompa ve viskoz fan
kavramasının mükemmel uyumu, yüksek verimli ve
hassas bir çalışma sunar.
Yakıt tüketimi

-% 6 -% 26
-% 20

Komatsu SAA6D107E-1 motor AB Faz 3A emisyon değerlerini karşılar.

Yakıt tasarrufu
PC210-10M0

PC200-8M0

PC200-8

KOMTRAX tarafından toplanan tipik
çalışma modeline göredir. Yakıt tüketimi çalışma
koşullarına göre değişir.

Motor yanma verimliliğinde
iyileştirme

PC210, optimize edilmiş yakıt
enjeksiyon kontrolü ile daha yüksek
yanma verimliliğine sahiptir. Bu
sayede yakıtın her damlasından
verim alınır ve yüksek motor
gücünün yanında düşük yakıt
tüketimiyle tasarruf sağlanır.

%20

daha düșük*

*PC200-8M0’a göre

Azaltılmış fan devri ve fan
çalıştırma kayıpları

Yüksek soğutma performansı
sağlayan büyük çaplı fan ve hız
kontrollü silikon viskoz fan
kavraması motor verimini arttırır.
Ayrıca düşük sıcaklıklarda
yapılacak çalışmalarda motor
gücü ihtiyacını azaltır.

Hidrolik basınç kayıplarının
azaltılması

PC210’un hidrolik devresinde
kontrol valflerinin iç yapıları, tesisatın
çapı ve rakorlar tamamen
yenilenmiştir. Bu sayede hidrolik
basınç kayıpları en aza indirilmiştir.
Bu geliştirmeler, hidrolik basınç
kaybını kapatmak için motorun
daha fazla çalışmasını ve yakıt
sarfiyatının artmasını engeller.

%26 daha düșük*
*PC200-8’e göre

Yakıt tasarruflu çalışmalar
için ECO gösterge
ECO gösterge, düşük yakıt
tüketimi ve düşük egzoz gazı
salınımı ile hem ekonomik hem
de çevreci çalışma sağlar. ECO
gösterge, çok fonksiyonlu
monitörün sağ tarafında bir
bakışta rahatlıkla görülebilir
şekilde konumlandırılmıştır. Güç
aralığını göstergenin yeşil
bölgesinde tutan operatör bu
sayede hem yakıttan tasarruf
eder hem de CO₂ salınımını
düşürerek çevreyi korur.

Geliştirilmiş motor-pompa
uyumu
Yeni yüksek kapasiteli ana
hidrolik pompalar, düşük motor
devirlerinde bile yüksek debi
sağlar. Yüksek debili pompalar
ve motorun birlikte çalışma
uyumu, performansı ve
komponent ömrünü en üst
seviyeye çıkarmaktadır. Bu
uyum, yakıt tasarrufuna ve
verimliliğe de katkı sağlar.

Rölanti ikazı

PC210’da gereksiz yakıt
tüketimini önlemek için,
makinanın 5 dakika veya daha
uzun süre rölantide çalışması
durumunda rölanti ikazı
operatörü uyarır.
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Yakıt tasarrufuna destek fonksiyonları

PC210’da yakıt tasarrufu sağlamak için işin şartlarına
uygun bir çalışma modu seçmek yeterlidir. P modu,
yüksek performans sağlayan güç modudur. E modu
ise düşük yakıt tüketimi için kullanılabilecek ekonomi
modudur. E modu, E0 ve E4 aralığında 5 farklı
seçeneğe sahiptir. Operatör iş ve saha şartlarına göre
5 farklı ekonomi modundan birini seçerek güç ve
yakıt tasarrufu dengesini hassas bir şekilde
ayarlayabilir.

E0
E1

Üretim

E2

P (Güç modu):
Maksimum üretim
Hızlı çevrim süresi
E (Ekonomi modu):
Az yakıt tüketimi

E3
E4
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Yakıt Tüketimi

Kolay seçilebilir E modu

E modu seçimi bir önceki modele göre oldukça
kolaydır. E0 ile E4 aralığındaki 5 farklı ekonomi modu
PC210’un monitöründeki ilgili bölümden kolayca ve
hızlı bir biçimde seçilebilir.
Çalışma şartları ve uygulama türüne göre yukarıda
anlatılan modlara ek olarak çalışma modları ve
avantajları tablosunda gösterilen modlar da tercih
edilebilir.

Çalışma modları ve avantajları
Çalışma modu

Uygulama

Avantajları

L

Kaldırma modu

B

Kırıcı modu

• Optimum motor devri, hidrolik debi

ATT/P

Ataşman
Güç modu

• Optimum motor devri, hidrolik debi,
2 yönlü
• Güç modu

ATT/E

Ataşman
Ekonomi modu

• Optimum motor devri, hidrolik debi,
2 yönlü
• Ekonomi modu

• Uygun ataşman hızı
• Hidrolik basınç yükseltilerek,
kaldırma kapasitesi
%7 arttırılmıştır.

KOLAY BAKIM
Bakım giderleri, toplam işletme maliyetinin önemli bir bölümünü oluşturur. Komatsu PC210’da bakım
operasyonu kolaylaştırılıp, bakım aralıkları 500 saate uzatılarak işletme maliyetleri düşürülmüştür.
Filtrelere kolay erişim
Kontrol ve değişim kolaylığı
sağlamak için motor yağı ve
yakıt filtreleri aynı tarafa
entegre edilmiştir.
Kolay temizlenir soğutma ünitesi
Soğutma ünitesinin temizliği orman ve tarım alanlarındaki çalışmalarda motor
verimi ve dayanımı için önemlidir. PC210’da soğutma ünitesinin temizliği ve
bakımı kolaylaştırılmıştır.
• Otomatik klima kapasitörünün mafsallı yapısı peteğin kolay temizlenmesini sağlar.
• Toz perdesi, takım kullanmadan kolayca çıkartılabilir.
• Yağ soğutucusunun iki parça yerine tek parçalı tasarımı sayesinde toz
birikme yüzeyi azaltılmıştır.

Daha kolay yağ numunesi alımı
(Opsiyonel)
Yağ numunesinin doğru şekilde
alınması, gerekli analizlerin yapılması
ve bakımların belirlenmesi için oldukça
önemlidir. Bu sebeple PC210’a yağ
numunesi alımı için opsiyonel iki port
eklenmiştir.
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Kırılmaya karşı korumalı daire dişli gresörlüğü
PC210’da daire dişli gresörlüğü, kırılmalara karşı koruma amaçlı olarak gömülü
şekilde yerleştirilmiştir. Bu sayede daire dişli toz ve molozların birikmesinden
etkilenmemektedir.
Daha uzun hidrolik yağ filtresi değiştirme aralığı
1000 saat olan hidrolik yağ filtresi değiştirme aralığı PC210’da tam 2500 saate
uzatılmıştır. Uzatılmış değiştirme aralığı bakım maliyetlerinin düşürülmesine katkı
sağlar.
Bakım zamanının kolay yönetimi
Yağ ve filtrelerin değişim saati geldiğinde monitördeki değişim uyarısı operatörü
bilgilendirir.

2500 saat
1000 saat

Kırıcı kullanımında bile bakım saati uyarısı
PC210 yukarıdaki fonksiyonlara ek olarak, kırıcı kullanılma süresini de takip eder.
Kırıcının değişimi kullanma süresiyle belirlenmektedir. Değişim saati geldiğinde
monitör üzerinde bir uyarı belirir.
Hidrolik devrede hata algılama özelliği
PC210’da hidrolik filtre sensörü standart bir aksamdır. Hidrolik yağ filtresi tıkandığı
zaman, monitörde bir uyarı mesajı belirerek değiştirilme zamanının geldiğini belirtir.
Bu sayede hidrolik sistemden kaynaklanabilecek olası arızaların önüne geçilir ve
arıza maliyetleri azaltılır.
Tozlu ortam için ön temizleyici
Büyük hava filtreli ön temizleyici sayesinde en tozlu çalışma ortamlarında bile hava
filtresi temizleme aralığı uzatılmıştır. Yüksek kapasiteli yeni ön temizleyici sayesinde
motora toz ve partikül girişi engellenerek arıza riskleri en aza indirilmiştir.
Akü ayırma şalteri
Makina üzerinde bakım ve onarım çalışması yapmadan önce akü ayırma şalteri
sayesinde akü kolaylıkla devreden çıkartılabilir. Uzun süre çalışmayacak makinanın
aküsü bu şalter ile kapatılarak boşalması önlenebilir. Ayrıca kontrol kutusu
arızalarına karşı, sistemde bir şalter kapama zamanı uyarı lambası da bulunur.
Yakıt filtreleme
Çalışma ortamına ve bölgelere göre bazı filtreleme sistemleri hazırlanmıştır.
Diğer Özellikler
• Kırıcı hattı tıkanma sensörü
• Kolay temizlenebilir yakıt tankı tahliye musluğu
• Daha hızlı hidrolik yağ ve yakıt boşaltımı
• Daha kolay hidrolik yağ seviyesi kontrolü
• Elektrikli mazot çekme pompası
• Blowby basıncı algılama
• Kirlenmeye karşı korumalı yakıt hattı

Hidrolik yağ filtresi tıkanma uyarısı

ARTTIRILMIŞ DAYANIKLILIK

PC210’un şasi konstrüksiyonu ve iş ekipmanı, büyük kapasiteli kovalarla her
uygulamayı gerçekleştirebilecek güce ve dayanıma sahiptir.
Kırıcı tesisatı
için braket

Geliştirilmiş iş ekipmanı
Komatsu, PC210’un geliştirme aşamasında
müşterilerinin çalışma sahalarında detaylı
araştırma ve analizler gerçekleştirerek
makinalarını farklı uygulamalara uyum
sağlayacak dayanıklılıkta üretmiştir.
PC210’un tasarımı, en gelişmiş güç analiz
teknolojileri kullanılarak yapılmıştır. Komatsu,
yüke maruz kalan kısımlarda orijinal bir
döküm teknolojisi kullanmıştır. Yüksek
hassasiyette kaynak teknolojisi ile dayanım
arttırılmıştır. Araştırma, analiz ve teknoloji
kullanılarak üretilen bu iş ekipmanı zorlu
testlerden ve gerçekleştirilen ultrasonik
kontrolden başarıyla geçmiştir.

Hızlı bağlantı ataşmanı
tesisatı için braket

Arm koruyucu

PC210’a kırıcı tesisatı veya hızlı bağlantı ataşmanı kullanımı durumunda
herhangi bir ilave kaynak işçiliğine gerek yoktur.
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Güvenilir elektronik cihazlar
PC210’un elektronik cihaz ve elemanları, bu makinaya
özel olarak tasarlanmış ve çok kapsamlı testlerden
başarıyla geçmiştir.
• Kontrol kutuları • Sensörler • Konnektörler
• Isıya dayanıklı tesisat

Güçlendirilmiş döner şasi
PC210’da tüm ana komponentlerin bağlı olduğu
döner şasi, bir önceki modele göre güçlendirilmiş ve
çeşitli yük testlerinden başarıyla geçmiştir.
Menevişlenmiş döner şasi, daha dengeli bir çalışma
sunmaktadır.
Sızdırmaz konnektör
Su geçirmez keçe

Su geçirmez keçe

Su geçirmez keçe

Daha güçlü daire dişli
Dayanıklılığı arttırılmış olan daire dişlisiyle PC210, en ağır
çalışma koşullarında dahi sağlam ve stabil bir çalışma
sağlar.
Her parçasında Komatsu kalitesi
PC210’un motor, hidrolik pompalar, hidrolik motorlar,
kontrol valfleri gibi tüm temel komponentleri, Komatsu
tarafından özel olarak tasarlanmış, Komatsu teknolojisi
ve kalitesiyle üretilmiştir.

Dengeli şasi yapısı
Döner şasi, orta şasi ve yürüyüş takımı en gelişmiş üç
boyutlu Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) ve Sonlu
Eleman Metodu (FEM) analiz teknolojisi kullanılarak
tasarlanmıştır.
* FEM analizi, bilgisayar ile yapılan bir stres simülasyon
metodudur.

ICT – KOMTRAX UYDU TAKİP SİSTEMİ
GENİŞ, YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ LCD MONİTÖR

1

2

Geniş, dil seçenekli,
yüksek çözünürlüklü LCD monitör

3

PC210’da yer alan geniş, kullanıcı dostu, yüksek
çözünürlüklü LCD renkli monitör, güvenli, hassas
ve düzgün bir çalışmaya yardımcı olur. LCD
monitör basit ve rahat kullanılabilen düğmeleri ve
fonksiyon tuşları sayesinde kontrolü kolaylaştırır.
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Göstergeler

1

Ana
çalışma
düğmeleri

4

2

Fonksiyon
düğmeleri

3

5

6

Klima çalıştırma
düğmeleri

Verime ve tasarrufa katkı

Operatör PC210 ile yakıt tasarruflu bir çalışma
gerçekleştirmek istediğinde monitör üzerinden
çalışmasına en uygun ECO modunu rahatlıkla
seçebilir. Ayrıca ECO kılavuzu menüsü kullanılarak
çalışma kayıtları, ortalama yakıt tüketimi vb. veriler
görüntülenebilir.

ECO kılavuzu

ECO kılavuzu menüsü

1 Otomatik yavaşlatıcı

6 Yakıt göstergesi

2 Çalışma modu

7 ECO gösterge

3 Yürüyüş hızı

8 Yakıt tüketim göstergesi

4 Motor suyu sıcaklık göstergesi

9 Fonksiyon tuşları menüsü

5 Hidrolik yağ sıcaklık göstergesi

10 Dil seçimi

Ana çalışma düğmeleri
1 Otomatik yavaşlatıcı

4 Alarm iptal

2 Çalışma modu seçicisi

5 Silecek

3 Yürüyüş seçicisi

6 Cam yıkama suyu

Kolay dil seçimi ve yeni dil seçenekleri

LCD monitöre yeni 15 dil eklenmiş ve dil seçimi
kolaylaştırılmıştır.

Ekipman yönetimi izleme sistemi
İzleme fonksiyonu

PC210’un kontrol ünitesi, motor yağ seviyesi,
soğutucu sıvı sıcaklığı, akü şarjı, hava filtresi
tıkanıklığı vb. verileri ölçümleyerek bu verilerin LCD
monitör üzerinden görüntülenmesini ve gerektiğinde
operatörün uyarılmasını sağlar.

Bakım fonksiyonu

LCD monitör, yağ ve filtre değişim saatleri geldiğinde
operatörü uyarır.

Arıza verileri hafıza fonksiyonu
Ortalama yakıt tüketim günlükleri

Çalışma kayıtları

ECO kılavuzu kayıtları

Makina üzerindeki anormallikler LCD monitör
tarafından hafızaya alınır ve arıza taramalarında
kolaylık sağlar.
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Ekipman yönetimi desteği

Uydu Takip Sistemi

Komatsu'nun uydu takip sistemi KOMTRAX makina
ve filo hakkında kapsamlı verileri kullanıcı dostu bir
biçimde sunar.

Yakıt tasarruflu çalışmaya destek raporu

Makina üzerinde bulunan KOMTRAX Uydu Takip
Sistemi terminali, uydu üzerinden kablosuz iletişim
kullanarak makinanın konumu, çalışma kaydı, durumu
vb. gibi bilgileri toplar ve iletir. İletilen KOMTRAX
verileri çevrimiçi uygulama ile uzaktan takip edilebilir.
KOMTRAX uydu takip sistemi, yalnızca makinayla ilgili
bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda filonun tamamını
internet üzerinden yönetme kolaylığı da sağlar.

KOMTRAX Uydu Takip Sistemi, çalışma verimine katkı
sağlamak için, yakıt tüketimi, yükleme ve rölanti
süreleri gibi çalışma bilgilerini kullanarak, yakıt
tasarrufunu destekleyecek bir çalışma raporu sunar.

Konumu

Çalışma statüsü

Yukarıdaki görüntü bir hidrolik
ekskavatör raporu örneğidir.
Periyodik bakım raporunun içeriği ve veriler makine modeline göre değişir.

Verimli çalışma için en uygun strateji

KOMTRAX Uydu Takip Sistemi’nin sağladığı ve çevrimiçi olarak kolayca ulaşılan bu
detaylı bilgiler, makine parkının her an her yerden yönetilmesini sağlar. Bu veriler
filoyla ilgili günlük ve uzun vadeli stratejik kararlara ışık tutar.

GÜVENLİK ve KONFOR
Operatörün konforu ve güvenliği verimliliğe
doğrudan etki eder. Bu yüzden PC210’da
konfor ve güvenlik donanımları iyileştirilmiştir.

ROPS/OPG seviye 1 uyumlu kabin

PC210’da standart olarak ISO 12117-2
uyumlu ROPS kabin kullanılmıştır. ROPS,
sağlamlığı ve yüksek şok emici özelliği ile
darbelere karşı mükemmel dayanıklılık sağlar.
Ayrıca bu kabin düşen cisimlere karşı OPG
üst koruyucu seviye 1 (ISO 10262)
özelliklerini de karşılamaktadır. PC210’da
bulunan ROPS kabinin yanı sıra sardırılabilir
emniyet kemeri de operatörü devrilme gibi
kazalarda korur.

Kolay açılır ve güvenli motor
kaputu

Motor kaputunda bulunan
amortisörler kaputun açılmasını
kolaylaştırır. Kilit çubuğu ise motorda
gerçekleştirilen bakım ve onarım
operasyonlarında güvenliği sağlar.

Yeni arka görüş kamerası

Arka kameralardan gelen
görüntüler, göstergeler ve önemli
makina bilgileriyle birlikte LCD
monitörde görüntülenir. Bu
sayede operatör aynı anda hem
makine verilerini kontrol edebilir
hem de kameralar aracılığıyla
etrafını görebilir. Ekranda başka
bir görüntü olsa dahi herhangi bir
kontrol kolu çalıştırıldığı anda
arka kamera görüntüsü de
ekranda belirir.

Kaydırmaz plakalar

Yüksek dayanıklılığa sahip
kaydırmaz plakalar bu özelliklerini
uzun süre muhafaza ederler.

Kabin koruyucu
Ön tam boy koruyucu seviye 1
Isı ve fan koruyucuları

Motorun yüksek sıcaklıktaki
parçalarına temas edilmemesi ve
motorun kontrolü sırasında el veya
parmakların fana kaptırılmaması için
ısı ve fan koruyucuları bulunmaktadır.

(ISO 10262) (Opsiyonel)

OPG üst koruyucu seviye 2
(ISO 10262) (Opsiyonel)

Diğer Özellikler

• Kilitleme kolu
• Pompa/motor odası ara bölmesi
• Geniş yan dikiz aynası, arka dikiz
aynası ve yan aynalar
• Geniş tutamaklar

PC210 ve PC210LC HİDROLİK EKSKAVATÖR

PC210’da verimliliğe katkı sağlayan bir unsur olarak operatör konforu ve güvenliği geliştirilmiştir.

Süspansiyonlu koltuk

Otomatik klima (A/C)

Basınçlandırılmış kabin

Amortisörlü, düşük titreşimli
kabin

Ağırlık ayarlı süspansiyonlu koltuk
standart bir ekipmandır. Bu koltuk
sayesinde, uzun süreli
çalışmalarda operatörün
yorulmasını engellenir.
Kabin basınçlandırması dışarıdan
toz girişini engeller, kabin içi
havanın ve kabinin temiz
tutulmasını sağlar.

Kabinde düşük ses seviyesi

Kabinde sağlanan düşük ses
seviyesi operatörün çalışma
stresini azaltır. Aynı zamanda
çevreye yayılan sesin azaltılması
ile etrafta çalışanların stresini de
azaltmaya yardımcı olur.

PC210’da bulunan klima, kabin
ısısını soğuk ve sıcak havalarda
otomatik olarak ideal seviyeye
ayarlar.

Kabin bağlantısı ve rijit döşeme
sayesinde operatör koltuğundaki
titreşim azaltılmıştır.

Stor güneşlik

Stor güneşlik kuvvetli güneş
ışığını engeller. Günün her
saatinde rahat çalışma sağlanır.

AUX girişi

Diğer donanımlar

• 12V güç kaynağı
• Magazin bölmesi
• Soğuk-sıcak kutusu
• Bagaj bölmesi
• Hava süspansiyonlu koltuk
(Opsiyonel)

KOVA

Komatsu kova seçenekleri

Kova tercihi ve kovanın özellikleri çalışmanın verimini ve yakıt tüketimini etkileyen önemli bir unsurdur.
Komatsu geniş bir kova gamına sahiptir ve çok çeşitli uygulamalara göre farklı kova seçenekleri
sunmaktadır. Ayrıca HENSLEY yapımı bir kova da seçilebilir.
Me Kova
Düşük kazı direnci
sayesinde üretim artışı

Yeni kova șekli
Kovanın tam doldurulması
ve penetrasyonu kolay olur

* Yeni kova profili ile taban plakası

İdeal kova profili sayesinde
kovanın içinde ve dışında
oluşan direnç azalır ve
üretim önemli
ölçüde artar .

Kovanın en derin kısmının kazı
istikametine göre
açısı mükemmel
olur ve yan bıçağın
yenilenmiş şekli ile
penetrasyon direnci
azalır.

tırnak güzergahının içinde kalır.

Zemin
seviyesi

Tırnak
güzergahı

*

Kategori ve Özellikler
Kategori

Yük / Aşınma / Toprak (Uygulama)

Görünüş

Yük
İșin çoğunda makina düșük güçte çalıșıyor.
Darbe yükü yok.
Aşınma
Malzeme așındırıcı değil

Hafif
hizmet
LD

Toprak
Moloz, killi toprak ve kil

Genel
maksat
GP

Yük
Makina genelde orta, zaman zaman yüksek güçte çalıșıyor.
Kova sınırlı șoklarla düzgün hareket ediyor. Kova toprağa
kolayca nüfuz ediyor.
Aşınma
Malzeme hafif așındırıcı. Bazı kumlar orta așındırıcı olabilir.
Toprak
Genelde gevșek kum, çakıl ve ince kırılmıș malzeme.
Yük
İșin çoğunda makina yüksek güçte çalıșıyor. Orta seviyede
ancak sürekli șok yükü var.
Aşınma
Malzeme așındırıcı. Kovada hafif çizilme ișaretleri görülebilir.
Toprak
Kireç tașı, parçalanmıș kaya, sıkıșmıș kum, çakıl ve kil karıșımı.

Ağır
hizmet
HD

Yük
İșin çoğunda makina yüksek güçte, sık sık maksimumda çalıșıyor.
Dinamik șok yükleri makinayı sallayacak sıklıkta.
Ekstra ağır Aşınma
Malzeme çok așındırıcı. Derin çizilme ișaretleri ve/veya malzemede
hizmet
deformasyon görülebilir.
XHD
Parçalanmamıș kaya ve iri kaya parçası yığınları arasında çalıșır.
Toprak
Granit, bazalt, kuvarz kum, sıkıșmıș ve yapıșkan kil.

Kova Serisi
Genișlik (mm)
Kategori

GP

HD
* Yan bıçaklı

Șekil

Kapasite
(m3)

Yan kanat
Yan bıçak
Yok

Yan kanat
Yan bıçak
Var

Ağırlık*
(kg)

Tırnak
Sayısı

Bom + Arm (m)
Standart yürüyüș takımı
Uzun yürüyüș takımı
(600 mm pabuçlar)
(700 mm pabuçlar)
5,7+1,8
5,7+2,4
5,7+2,9
5,7+1,8
5,7+2,4 5,7+2,9

Tırnak
Tipi

Yeni șekil

0,8

1080

1185

680

5

HP

Me

0,8

1045

1170

765

5

HP/KMAX2

Me

0,93

1200

1325

770

5

HP/KMAX2

Yeni șekil

0,94

1220

1325

740

5

HP

Me

1,05

1330

1500

935

6

HP/KMAX2
HP

Me

1,20

1200

1310

910

5

Me

1,00

1085

1190

880

5

3

: Maksimum yoğunluk 2,1 t/m

3

: Maksimum yoğunluk 1,8 t/m

HP
3

: Maksimum yoğunluk 1,5 t/m

: Kullanılamaz

PC210 ve PC210LC HİDROLİK EKSKAVATÖR
ÖZEL DONANIMLAR
Ataşman tesisatı özelliği

Kırıcı ve çene ataşmanı bağlantıları
PC210/210LC-10M0 modelinde bulunmaktadır.
Kırıcı ile gerçekleştirilecek çalışmalarda hidrolik debi
LCD monitör üzerinden kolayca ayarlanabilir.

Pilot filtre

Akümülatör

Kırıcı için ilave filtre
Ağır hizmet arm
Stop valfi

Hat filtresi

Çalıştırma pedalı

Süper uzun ön ataşman (bom+arm)

Uygulanabilir kova kapasitesi

Süper uzun ön ataşman, çok yüksek bir kazma
erişimine sahiptir. PC210 bu ataşmanla; nehir
koruma, göl dibi taraması, şev kesme ve malzeme
taşıma gibi uzun erişim gerektiren çalışmalarda çok
yüksek verimle çalışır.

Takviyeli iş ekipmanı
Yeni tasarım güçlendirilmiş bom ve arm yüksek
dayanıma ve uzun bir servis ömrüne sahiptir.

Ana Özellikler
PC210LC-10M0
Erișim

15 m

18 m

Kova Kapasitesi

0,45-0,55 m3

0,29-0,36 m3

Bom Uzunluğu

8620 mm

10300 mm

Arm Uzunluğu

8350 mm

8200 mm

0,45-0,55 m3 & 0,29-0,36 m3
(15 m erișim)

(18 m erișim)

Makinanın stabilitesi arttırılarak, takılabilir kova aralığı genişletilmiştir.

ATAŞMAN
Orijinal Komatsu ataşmanları

Bu ataşmanlar hidrolik ekskavatörler için
Komatsu tarafından tavsiye edilen ataşmanlardır.
Komatsu çok farklı çalışma şartları ve
uygulamalar için geniş bir ataşman serisi sunar.

Hidrolik kırıcı

Hidrolik kırıcı; kaya yataklarını ve asfalt yüzeyleri
parçalamak, beton yapıları yıkmak vb. için kullanılan bir
ataşmandır. Komatsu kırıcılar; geniş gaz odası, ideal gaz
basıncı oranı ve uzun stroklu pistonu ile yüksek darbe
kuvveti oluşturur. Komatsu kırıcılar akümülatöre ihtiyaç
duymayan kırıcı üniteleri sayesinde daha az parçaya
sahiptir.
Daha az parçalı tasarımları sayesinde Komatsu kırıcılar,
minimum arıza riski ve düşük bakım maliyeti sunar.

Çene

Bu ataşman, beton yapıların yıkılması için kullanılır.
Darbeli çalışma mekanizması bulunmadığı ve
düşük sesli ve düşük titreşimli çalıştığı için, kentsel
alanlarda çalışmaya uygundur. Çalışma hızını
arttırmak için, açma-kapama silindiri bir hız
yükseltme valfi ile teçhiz edilmiştir.

Kesici çene

Tozlaştırıcı

Döner tozlaştırıcı

Atașman uygulama alanları
Uygulama /
Atașman
Hidrolik Kırıcı
Çene
(Kesici çene)
Çene
(Tozlaștırıcı)

Mühendislik

Taș ocağı

Yıkım

Endüstriyel Atık
İmhası

Demir Üretimi

Kamu İnșaatları

Kiralama

PC210 ve PC210LCHİDROLİK
HİDROLİK EKSKAVATÖR
EKSKAVATÖR
KMAX Tırnak Serisi
Özelliği

Șekli

KMAX

KMAX2

F
Flare: Temiz taban ve fazla dolum için gevșek malzeme
SYL
Standard: Genel uygulama
SD
Chisel: Genel amaçlı tırnak penetrasyon için tasarlanmıș
RC
Rock Chisel: Penetrasyon ve uzun așınma ömrü için
T
Tiger: Penetrasyon için güçlendirilmiș yapılı tasarım
TV
Tiger: Sıkıșmıș malzemede en iyi penetrasyonu sunar
UT
Twin Tiger: Köșeler için uzun penetrasyon ömrü sunar
WT
Twin Tiger: Köșelere penetrasyon için tasarlanmıștır
S
Standart
SL
Uzun Ömür
HS
Standart Ağır Hizmet

KMAX Serisi Pimli Kilitleme Sistemi
Bağlantı elemanı
Basit ve tekrar kullanılabilir olan
bağlantı sistemi, basit bir 90
derecelik dönüşle açılarak
zamandan ve paradan
tasarruf sağlar.

Kilitleme

Çözme

Elemanın
sökülmesi

Bağlantı elemanını sökerken, doğru ölçüde lokma kullanarak
pim kilitleme milini 90 derece saat ibresi aksi yönünde
döndürün

KOMATSU'DAN TAM DESTEK

Komatsu Türkiye distribütörü Temsa İş Makinaları, makinanın çalışma sürekliliğini sağlamak ve
işletme maliyetlerini azaltmak için satın alım öncesi ve satış sonrası hizmetlerle müşterilerinin
yanındadır.

Filo tavsiyesi

Komatsu Türkiye distribütörü Temsa İş Makinaları, yeni makina alımı ya da mevcut makinaların
Komatsu modelleriyle değiştirilmesi durumlarında müşterilerinin projeleri üzerinde çalışarak
ihtiyaca en uygun olan makina parkını belirler ve detaylı bir rapor olarak sunar.

Ürün desteği

Komatsu Türkiye distribütörü Temsa İş Makinaları, Komatsu tarafından geliştirilmiş olan
programları uygulayarak, müşterilerine yüksek kaliteli onarım, periyodik bakım ve bakım
hizmetleri sunar.
• Koruyucu bakım (PM) kliniği
• Yağ ve aşınma analiz programı
• Yürüyüş takımı kontrol hizmeti vb.

Orijinal yedek parça ve yağ kalitesi

Komatsu Türkiye distribütörü Temsa İş Makinaları, müşterileri için orijinal yağ ve yedek parçaları
tedarik eder ve şantiyelerine ulaştırır. Orijinal Komatsu yağı, Komatsu motoru ve Komatsu
hidrolik sistemi için özel olarak geliştirilmiştir. Motorun ve hidrolik komponentlerin performansını
arttırır, ömrünü uzatır.

PC210 ve PC210LC HİDROLİK EKSKAVATÖR
TEKNİK ÖZELLİKLER
MOTOR

KULE DÖNÜŞ SİSTEMİ

Model
Komatsu SAA6D107E-1
Tipi
Su soğutmalı, 4 zamanlı, direkt enjeksiyon
Havalandırma
Turboșarjlı, ara soğutuculu
Silindir sayısı
6
Çap
107 mm
Strok
124 mm
Silindir hacmi
6,69 L
Beygir gücü
ISO 9249 / SAE J1349
Net 123 kW 165 HP
Nominal devir
2000 min-1
Radyatör soğutma için fan tahrik metodu
Viskoz fan
kavramalı, mekanik
Regülatör
Tüm devirlerde kontrol, elektronik
AB Faz 3A emisyon değerlerini karșılar.

HİDROLİK SİSTEM
Tipi

HydrauMind (Hidrolik Akıllı Bilinç Yeni Tasarım) sistemi, yük
algılama valfleri ve basınç dengeleme valfleri ile
kapalı-merkezli sistem
Seçilebilir çalıșma modu sayısı
6
Ana pompa
Tipi
Değișken kapasiteli pistonlu pompa
Pompa devreleri
Bom, arm, kova, kule ve yürüyüș devresi
Maksimum debi
475 litre/dakika
Kontrol devresi beslemesi
Öz-azaltma valfi
Hidrolik motorlar:
Yürüyüș
2 x park frenli eksenel pistonlu motor
Kule dönüș
1 x kule tutma frenli eksenel pistonlu motor
Tahliye valfi ayarı
Çalıșma devreleri
37,3 MPa 380 kg/cm2
Kule devresi
28,9 MPa 295 kg/cm2
Pilot devre
3,2 MPa 33 kg/cm2
Hidrolik silindirler
(Silindir sayısı – çap x strok x rod çapı)
Bom
2–120 mm x 1334 mm x 85 mm
Arm
1–135 mm x 1490 mm x 95 mm
Kova 2.93 m arm için
1–115 mm x 1120 mm x 80 mm
2,41 m arm için
1–115 mm x 1120 mm x 80 mm
1,84 m arm için
1–125 mm x 1110 mm x 85 mm

Tahrik metodu
Kule redüksiyonu
Daire dișli yağlaması
Servis freni
Tutma freni/Kule kilidi
Kule dönüș hızı

YÜRÜYÜŞ TAKIMI
Palet șasisi
Palet yalıtımı
Palet ayarlayıcı
Pabuç sayısı (Her bir taraf):
PC210-10M0
PC210LC-10M0
Tașıyıcı makara sayısı
Yürüyüș makarası sayısı (Her bir tarafta):
PC210-10M0
PC210LC-10M0

Kutu kesitli
Kapalı palet
Hidrolik
45
49
2 her bir tarafta
7
9

SOĞUTUCU SIVI VE YAĞ
KAPASİTELERİ (DOLDURMA)
Yakıt tankı
Soğutucu sıvı
Motor
Cerler (her bir taraf)
Kule șanzımanı
Hidrolik tank

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI

400 L
21,8 L
23,1 L
3,3 L
5,3 L
135 L

(YAKLAŞIK)

Çalıșma ağırlığı 5700 mm tek parça bom, 2925 mm arm, SAE J
3
296 yığma 1,0 m HD beko kova, öngörülen kapasitede yağlar,
soğutma sıvısı, dolu yakıt tankı, operatör ve standart ekipman
toplamıdır.

YÜRÜYÜŞ VE FRENLER
Dönüș kontrolü
Tahrik metodu
Maksimum çeki gücü
Çalıșma eğimi
Maksimum yürüyüș hızı Yüksek
(Otomatik)
Orta
(Otomatik)
Yavaș
Servis freni
Park freni

Hidrostatik
Planet dișli
Gres banyolu
Hidrolik kilitleme
Mekanik diskli fren
12,4 devir/dakika

Pedallı iki levye
Hidrostatik
178 kN 18200 kg
5,5 km/s
4,1 km/s
3,0 km/s
Hidrolik kilitleme
Mekanik diskli fren

PC210-10M0

MAKSİMUM ÇALIȘMA AĞIRLIĞI

21.000 kg

PC210LC-10M0

MAKSİMUM ÇALIȘMA AĞIRLIĞI

22.000 kg
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ÇALIŞMA SINIRLARI

G

(m)
12
11
10
9
8
7
6
5

A
B

4
3
2
1
G.L.

0
-1
-2
C

D

-3
-4
-5
-6
-7
11 10
(m)

0123456789
F
E

PC210-10M0
KALDIRMA MODUNDA KALDIRMA KAPASİTESİ
A: Kule ekseninden erişim
B: Arm üst pim yüksekliği
C: Kaldırma kapasitesi
Cf: Ön taraftan kaldırma
Cs: Yan taraftan kaldırma
Maksimum erişimde değer

A

B

Koşullar:
• 5700 mm tek parça bom
• Pabuç genişliği:
—PC210-10M0 600 mm üç
tırnaklı

C

PC210-10M0
A
B
7,5 m

MAX
6,15 m

Arm: 2925 mm

Kovasız

Pabuç : 600 mm üç tırnaklı

MAX

7,5 m

Cf

Cs

Cf

*3850 kg

*3850 kg

6,0 m
Cs

4,5 m

Cf

Cs

*4450 kg

*4450 kg

3,0 m

Cf

Cs

1,5 m

Cf

Cs

Cf

Cs

6,0 m

7,26 m

*3600 kg

3250 kg

*5150 kg

4550 kg

4,5 m

7,93 m

*3550 kg

2750 kg

4500 kg

3050 kg

*5750 kg

4400 kg

*6500 kg

*6500 kg

3,0 m

8,29 m

*3700 kg

2500 kg

4350 kg

2950 kg

6200 kg

4150 kg

*8450 kg

6300 kg

1,5 m

8,36 m

3600 kg

2400 kg

4250 kg

2800 kg

5900 kg

3900 kg

9200 kg

5800 kg

Om

8,15 m

3700 kg

2400 kg

4150 kg

2700 kg

5750 kg

3700 kg

8900 kg

5550 kg

*7000 kg

*7000 kg

–1,5 m

7,65 m

4000 kg

2650 kg

4100 kg

2700 kg

5650 kg

3650 kg

8800 kg

5450 kg

*11450 kg

10350 kg

*7250 kg

*7250 kg

–3,0 m

6,78 m

4800 kg

3150 kg

5700 kg

3650 kg

8850 kg

5500 kg

*15200 kg

10550 kg

*11900 kg

*11900 kg

–4,5 m

5,37 m

6950 kg

4500 kg

*8700 kg

5750 kg

*12200 kg

10950 kg

PC210-10M0
A
B

MAX

Arm: 2410 mm

Kovasız

Pabuç: 600 mm üç tırnaklı

MAX
Cf

7,5 m
Cs

Cf

6,0 m
Cs

Cf

4,5 m
Cs

3,0 m

Cf

Cs

7,5 m

5,49 m

*5900 kg

5250 kg

6,0 m

6,71 m

5500 kg

3750 kg

*5800 kg

4550 kg

*6050 kg

*6050 kg

4,5 m

7,44 m

4600 kg

3100 kg

*6300 kg

4400 kg

*7400 kg

6800 kg

3,0 m

7,81 m

4150 kg

2800 kg

4450 kg

3000 kg

6250 kg

4200 kg

*9300 kg

6300 kg

1,5 m

7,88 m

4000 kg

2700 kg

4350 kg

2900 kg

6000 kg

3950 kg

9250 kg

5850 kg

4250 kg

2850 kg

1,5 m

Cf

Cs

*10200 kg

*10200 kg

Om

7,67 m

4150 kg

2750 kg

5850 kg

3850 kg

9050 kg

5650 kg

–1,5 m

7,13 m

4550 kg

3050 kg

5800 kg

3800 kg

9000 kg

5650 kg

*12200 kg

10750 kg

–3,0 m

6,19 m

5650 kg

3700 kg

5900 kg

3850 kg

9100 kg

5750 kg

*14300 kg

10950 kg

Cf

Cs

PC210 ve PC210LC HİDROLİK EKSKAVATÖR
PC210LC-10M0
KALDIRMA MODUNDA KALDIRMA KAPASİTESİ
A: Kule ekseninden erişim
B: Arm üst pim yüksekliği
C: Kaldırma kapasitesi
Cf: Ön taraftan kaldırma
Cs: Yan taraftan kaldırma
Maksimum erişimde değer

A

B

Koşullar:
• 5700 mm tek parça bom
• Pabuç genişliği:
—PC210-10M0 600 mm üç
tırnaklı

C

PC210LC-10M0
A
B
7,5 m

MAX
6,15 m

Arm: 2925 mm

Kovasız

Pabuç: 600 mm üç tırnaklı

MAX

7,5 m

Cf

Cs

Cf

*3850 kg

*3850 kg

6,0 m
Cs

4,5 m

Cf

Cs

*4450 kg

*4450 kg

3,0 m

Cf

Cs

1,5 m

Cf

Cs

Cf

Cs

6,0 m

7,26 m

*3600 kg

*3600 kg

*5150 kg

5100 kg

4,5 m

7,93 m

*3550 kg

3100 kg

5300 kg

3400 kg

*5750 kg

4900 kg

*6500 kg

*6500 kg

3,0 m

8,29 m

*3700 kg

2800 kg

5200 kg

3300 kg

*6600 kg

4650 kg

*8450 kg

7150 kg

1,5 m

8,36 m

*3950 kg

2700 kg

5050 kg

3200 kg

7100 kg

4400 kg

*10250 kg

6600 kg

Om

8,15 m

4400 kg

2750 kg

4950 kg

3100 kg

6900 kg

4200 kg

10950 kg

6300 kg

*7000 kg

*7000 kg

–1,5 m

7,65 m

4800 kg

3000 kg

4950 kg

3050 kg

6800 kg

4150 kg

10850 kg

6250 kg

*11450 kg

*11450 kg

*7250 kg

*7250 kg

–3,0 m

6,78 m

5750 kg

3550 kg

6850 kg

4200 kg

*10700 kg

6300 kg

*15200 kg

12300 kg

*11900 kg

*11900 kg

–4,5 m

5,37 m

*7000 kg

5100 kg

*8700 kg

6550 kg

*12200 kg

*12200 kg

PC210LC-10M0
A
B

MAX

Arm: 2410 mm

Kovasız

Pabuç: 600 mm üç tırnaklı

MAX
Cf

7,5 m
Cs

7,5 m

5,49 m

*5900 kg

5850 kg

6,0 m

6,71 m

*5500 kg

4200 kg

Cf

6,0 m
Cs

Cf

*5800 kg

4,5 m
Cs

3,0 m

Cf

Cs

5050 kg

*6050 kg

*6050 kg

1,5 m

Cf

Cs

*10200 kg

*10200 kg

4,5 m

7,44 m

5400 kg

3500 kg

*6300 kg

4900 kg

*7400 kg

*7400 kg

3,0 m

7,81 m

4900 kg

3150 kg

5250 kg

3350 kg

*7150 kg

4700 kg

*9300 kg

7100 kg

1,5 m

7,88 m

4800 kg

3050 kg

5150 kg

3250 kg

7200 kg

4450 kg

*10900 kg

6650 kg

Om

7,67 m

4900 kg

3100 kg

5050 kg

3200 kg

7000 kg

4350 kg

11100 kg

6450 kg

–1,5 m

7,13 m

5450 kg

3450 kg

7000 kg

4300 kg

11050 kg

6450 kg

*12200 kg

*12200 kg

–3,0 m

6,19 m

6750 kg

4200 kg

7050 kg

4350 kg

*10400 kg

6550 kg

*14300 kg

12700 kg

Cf

Cs

Ana Komponentlerin Ağırlıkları
Bir Makina İçin Ağırlık (kg)
Kalem
Bom
(Tesisat, pimler, arm silindiri
dahil )
Arm
( Tesisat, pimler, kova
silindiri dahil)

STD Yürüyüș Takımı

5,7 m

2,9 m

2,4 m

Tesisatsız
Tesisatlı

1970

Tesisatsız

1100

Tesisatlı

1155

Tesisatsız

1010

Tesisatlı

1070

3

680

3

740

0,80 m GP
Kova
(Bağlantı parçasız )

0,94 m GP
3

1,00 m HD

880

3

1,20 m GP
Makara Koruyucular
Zincir
(Baklalar ile )

LC Yürüyüș Takımı

1910

910

STD

45

85

Tam Boy

220

265

600 mm

2430

-

PC210 ve PC210LC HİDROLİK EKSKAVATÖR
STANDART EKİPMAN
MOTOR

• Ön hava temizleyici
• Otomatik motor ısıtma sistemi
• Biyodizel yakıt ile uyumlu
• Soğutucu sıvı filtresi
• Kuru tip hava filtresi, çift elemanlı
• Motor, Komatsu SAA6D107E-1
• Motor harareti önleme sistemi
• Fan kavraması
• Radyatör ve yağ soğutucu
toz perdesi
• Düşük kaliteli yakıt için ilave sistemi
(Su seperatörü)
• Yüksek kapasiteli yakıt ön filtresi

ELEKTRİK SİSTEMİ
• Alternatör, 24 V/60 A, kömürsüz
• Oto yavaşlatıcı
• Aküler, 2 X 12 V/Yüksek kapasiteli
• Akü ayırma şalteri, çalışma lambalı
• Marş motoru, 24 V/5.5 kW
• Çalışma lambası, 2 (Bom ve Sağ)

HİDROLİK SİSTEM

• Bom tutma valfi
• Hidrolik yağ geri dönüş filtresi
tıkanma sensörü
• Güç takviye sistemi
• Basınç Orantısal Kontrollü (PPC)
hidrolik kontrol sistemi
• Çalışma modu seçme sistemi
• Ana hidrolik filtre tıkanıklık sensörü
• Arm tutma valfi
• Kırıcı geri dönüş filtresi tıkanma sensörü
• Hat üstü filtresi
• Uzun gresleme aralıklı iş ekipmanı burcu
(500 saat)
• Servis valfi (ilave)

KORUYUCU VE KAPAKLAR
• Fan koruyucu

YÜRÜYÜŞ TAKIMI

• Hidrolik palet ayarlayıcılar (her iki tarafta)
• Palet kılavuz koruyucu, orta kısımda
• Yürüyüş makarası
—PC210-10M0: 7 her bir taraf
—PC210LC-10M0: 9 her bir taraf
• Palet pabucu
—PC210-10M0: 600 mm üç tırnaklı
—PC210LC-10M0: 600 mm üç tırnaklı

OPERATÖR ORTAMI

• 12 V güç kaynağı
• Otomatik klima, buz çözücülü
• AUX radyo ile birlikte
• Ekipman Yönetimi İzleme Sistemi
• Geniş, çok lisanlı, yüksek çözünürlükte
LCD monitör
• Arka dikiz aynaları (Sağ, Sol, arka, yan taraf)
• ROPS kabin (ISO 12117-2)
• Süspansiyonlu koltuk
• Stor perde güneşlik
• Arka görüş kameraları (2 tane)

DİĞER EKİPMAN

• Motor Blowby üfleme sensörü
• Karşı ağırlık
• Elektrikli korna
• KOMTRAX (İridyum)
• Arka reflektör
• Kaydırmaz plakalar
• Yürüyüş alarmı

İŞ EKİPMANI
• PC210, PC210LC : 5700 mm bom
• PC210-10M0: 2410 mm arm
• PC210LC-10M0: 2925 mm arm

BAKIM EKİPMANI

• Elektrikli yakıt çekme pompası

İSTEĞE BAĞLI EKİPMAN
MOTOR

• Yüksek kapasiteli yakıt ön filtresi

YÜRÜYÜŞ TAKIMI

• Kabin üstü döner tepe lambası (amber)
• Çalışma lambaları
—2 kabin üstü
—1 karşı ağırlık üzerinde

• Pabuçlar, üç tırnaklı
—PC210-10M0: 700 mm, 800 mm
—PC210LC-10M0: 600 mm, 800 mm,
900 mm
• Palet şasisi alt koruyucusu
• Yürüyüş makara koruyucuları
(Tam boy)

KORUYUCU VE KAPAKLAR

OPERATÖR ORTAMI

ELEKTRİK SİSTEMİ

• Ağır hizmet tip döner şasi alt koruyucu
• Döner şasi kademe koruyucu

• Cıvatalı üst koruyucu, OPG üst
koruyucu seviye 2 (ISO 10262)

• Kabin aksesuarları
—Yağmurluk
• Kabin ön koruyucusu
—Tam boy koruyucu
—Yarım boy koruyucu
• Lüks hava süspansiyonlu koltuk

BAKIM EKİPMANI

• Yağ numune alma portu (Motor &
hidrolik)
• Koruyucu Bakım (PM) servis
konektörü

Standart / isteğe bağlı ekipmanlar değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için Temsa İş Makinaları Satış Danışmanları ile irtibata geçebilirsiniz.
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Temsa İş Makinaları ürün ve hizmet özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

www.komatsu.com.tr

