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MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ Z KOMFORTOWĄ 
ERGONOMICZNĄ KABINĄ
Wnętrze kabiny MST serii 6 zostało zaprojektowane tak,  by zapewnić maksymalny komfort i 
wydajność pracy operatora przy intensywnej i wielogodzinnej pracy.

WYSOKA PRODUKTYWNOŚĆ ORAZ NISKIE 
ZUŻYCIE PALIWA DZIĘKI ZASTOSOWANIU POMPY 
HYDRAULICZNEJ WIELOTŁOCZKOWEJ I ZAWORU 
PODZIAŁU PRZEPŁYWU
Zastosowanie zaworu podziału przepływu (dzielnika przepływu) umożliwia wykonywanie kilku 
operacji jednocześnie oraz doskonałą kontrolę niezależnie od umiejętności operatora.  

Gdy system nie wymaga większego przepływu do zasilania osprzętu koparkowego, dla zapewnienia  
minimalnej utraty mocy system produkuje wystarczającą ilość przepływu dla układu napędowego 
zapewniając doskonałą przyczepność oraz niskie zużycie paliwa.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ NAWET W 
NAJTRUDNIEJSZYCH WARUNKACH PRACY DZIĘKI 
TRWAŁEJ I MOCNEJ KONSTRUKCJI
Koparko ładowarki firmy MST cechują się solidną i trwałą konstrukcją, dzięki zastosowaniu 
zaawansowanej technologii sprawdzają się w najbardziej wymagających warunkach pracy. 
Zarówno przednie jak i tylne osie mają wysoką nośność co powoduje zwiększenie wydajności i 
trwałości nawet przy najcięższych ładunkach. MST seria 6 cechuje się również najwyższą w swojej 
klasie siłą wyrywania.
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SYSTEM HYDRAULICZNY 
Zastosowanie zaworu podziału przepływu (dzielnika przepływu) umożliwia 
wykonywanie kilku operacji jednocześnie oraz doskonałą kontrolę 
niezależnie od umiejętności operatora.  Gdy system nie potrzebuje 
zasilać osprzętu koparkowego, aby zapewnić  minimalne straty mocy 
produkuje wystarczającą moc zapewniającą doskonałą przyczepność oraz 
niskie zużycie paliwa. Dzięki zastosowaniu zaworu antykawitacyjnego 
zintegrowanego z systemem, system hydrauliczny jest zabezpieczony 
przed uszkodzeniem oraz zapewnia szybsze działanie.

SILNIK
Silnik wysokoprężny PERKINS o mocy 100KM o pojemności 4,4l 
zaprojektowany specjalnie dla koparko-ładowarek. Wysokie wartości 
momentu obrotowego osiągane są nawet przy niskich obrotach silnika 
dzięki zastosowaniu turbosprężarki z chłodnicą powietrza. Ergonomiczny 
silnik spełnia normy emisji spalin Tier 4i, przez co nie tylko zapewnia 
maksymalną wydajność, ale jest jednocześnie przyjazny dla środowiska.

SKRZYNIA BIEGÓW
Jednym z głównych czynników czyniących koparko-ładowarkę MST 
serii 6 tak mocną jest zastosowanie wysokiej jakości i wytrzymałości 
przekładni z funkcją automatycznej skrzyni biegów ( 4 przód / 4 tył). 
Dzięki doskonałemu dopasowaniu pomiędzy skrzynią biegów a 
silnikiem zmniejszono zużycie paliwa, przekładnia zapewnia łatwą i 
łagodną zmianę biegów oraz napęd na 4 koła.t

MOSTY 
Zastosowanie systemu LSD (Limited-Slip Differential) powoduje, że 
wysokiej jakości mosty zastosowane w koparko-ładowarce firmy MST serii 
6 mają zarówno wysoką nośność jak i trwałą strukturę. Ryzyko poślizgu 
jest zminimalizowane. System zapewnia maksymalną przyczepność do 
podłoża nawet w najtrudniejszych warunkach, dzięki rozłożeniu mocy 
na każde z kół.

WYDAJNA I OSZCZĘDNA
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Szeroki kąt widzenia,  ulepszony system klimatyzacji, chłodzony schowek, tylny osprzęt obsługiwany 
za pomocą joysticka,fotel z zawieszeniem mechanicznym dopasowujący się do wagi,kolumna 
kierownicy o regulowanym pochyleniu i wysokości, podwójny pedał hamulca zapewniający komfort 
operatora.
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MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ Z KOMFORTOWĄ ERGONOMICZNĄ KABINĄ
Kabina maszyny została tak zaprojektowana by zapewnić maksymalny komfort i widoczność zachowując tym samym bezpieczeństwo pracy. 
Owalne, gładkie i nowoczesne linie zapewniają szerokie panoramiczne pole widzenia niezbędne przy pracy na koparko-ładowarkach.
Podstawowe cechy kabiny MST serii 6 :

• Kolumna kierownicy o regulowanym pochyleniu i wysokości
• Fotel z zawieszeniem mechanicznym, łagodzący zmęczenie operatora podczas długich godzin pracy 
• Klimatyzacja (opcja)
• Radioodtwarzacz CD/MP3
• Cyfrowy wyświetlacz
• Hydrauliczna blokada wysięgnika
• Kabina spełniająca wymogi ROPS/FOPS
• Przełącznik funkcji sterowania  ISO
• Funkcja hydraulicznego przesuwu bocznego (opcja) 
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 MOCNA I SOLIDNA
• Nowa MST serii 6 została zaprojektowana z dużym naciskiem na wydajność pracy. 
Uzyskuje najlepszą w swojej klasie siłę wyrywania na osprzęcie ładowarkowym. Ponadto 
spełnia wymagania operatorów pod względem wysokości obrotu łyżki i możliwości 
załadunku ciężarówek

• Łyżka ładowarkowa wykonana ze specjalnej stali HARDOX odpornej na zużycie 
ma pojemność 1,2 m3, co stanowi około  10% więcej ładowności w porównaniu do 
konkurencyjnych koparko-ładowarek

• Ergonomiczny joystick ładowarki sterowany przez ciśnienie pilotujące przewidziany jako 
dodatkowa opcja jest umieszczony w komfortowym miejscu dla operatora, zapewniając 
maksymalną kontrolę i wygodę pracy 
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NIE MA TRUDNEJ PRACY JEST TYLKO MST SERII 6
• Nowocześnie zaprojektowana szybka i silna koparka zapewnia jednocześnie maksymalną 
wydajność i precyzyjną kontrolę.

• Solidna stalowa konstrukcja z łatwością pokona nawet najbardziej wymagające  warunki pracy

• Wysuwane ramie teleskopowe umożliwia uzyskanie większej głębokości kopania i większego 
zasięgu

• Dzięki zastosowaniu pompy wielotłoczkowej  jako opcji  zmniejsza się zużycie paliwa przy 
jednoczesnym wykonywaniu kilku ruchów ( wysięg, ramię, łyżka, teleskopowy wysięgnik) niezależnie 
od umiejętności operatora

• Maszyny MST serii 6 w standardzie wyposażone są w wysięgnik hydrauliczny
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642 644

Olej Silnikowy 8,5 lt 8,5 lt

Płyn Chłodzący Silnik 18 lt 18 lt

Zbiornik Paliwa 140 lt 140 lt

Zbiornik Oleju Hydraulicznego 105 lt 105 lt

Olej Skrzyni Biegów 20,5 lt 20,5 lt

Przedni Most 8,5 lt 8,5 lt

Piasty Przedniego Mostu 2 x 0,8 lt 2 x 0,8 lt

Tylny Most 13 lt 13 lt

Piasta Tylnego Mostu 2 x 1,5 lt 2 x 1,5 lt

Pojemność Łyżki  1,2 m³

Siła Wyrywająca Na Łyżce 7734 kgf

Siła Wyrywająca Na Ramieniu  5905 kgf

Udźwig Na Maksymalnej Wysokości 3500 kgf

Hamulec roboczy Samoregulujący się mokry wielotarczowy hamulec 
znajdujący się w środku tylnego mostu sterowany hydraulicznie Podwójny 
pedał hamulca

Hamulec postojowy hamulec mechaniczny z dźwignią ręczną, działający na 
tylnią oś

Wysokiej jakości automatyczna skrzynia biegów power shift

4 biegi do tyłu 4 biegi do przodu

Elektryczne przełączanie napędu na 2 lub na 4 koła

Zmiennik momentu 2,64 / 1

Urządzenie zabezpieczające przed przypadkowym uruchomieniem biegu 
przez operatora

Układ chłodzący skrzyni

642 644

Ciężar Roboczy 8840 kg 9200 kg

•Osprzęt umożliwiający rozruch w niskich temperaturach
•Bezpieczny silnik diesel wykonany w najnowszej technologii niewymagający w obsłudze z małym 
zużyciem paliwa o wysokiej mocy z dużym momentem wyjściowym, chłodzony cieczą, turbodoładowany 
z intercoolerem
• Spełnia normy emisji spalin Stage IIIB i Tier 4i

Emisja spalin EU Stage III-B (US EPA Tier 4i)

Model 1204 – 44 TA Diesel Engine

Ilośc cylindrów 4

Średnica x skok tłoka 105 x 127 mm

Pojemność 4.400 cc

Maksymalna moc 74.5 kW, 100 hp (2200 rpm)

Maksymalny moment obr. 450 Nm (1400 rpm)

642 644

Opony Przednie 16/70 – 20 (12 warstwowe) 16.9 – 28 (12 warstwowe)

Opony Tylne 16.9 – 28 (12 warstwowe) 16.9 – 28 (12 warstwowe)

• Zawory przeciążeniowe i antykawitacyjne
•„zawór rozładowywujący” elektrycznie sterowany zapobiega zbędnemu zużyciu mocy przez rozłącze-
nie pompy   dodatkowej w przypadkach gdy operator uzna to za zbędne lub podczas jazdy w modelach 
z pompą zębatą
• Joystick osprzętu przedniego (opcja) zasilany osobną linią hydrauliczną zapewnia pracę maszyny 
przy uzyciu mniejszej mocy
•Joystick osprzętu tylnego (opcja) osobną linią hydrauliczną zapewnia operatorowi ergonomiczną 
pracę przy użyciu minimalnej mocy
• Zabezpieczenie odcinające joysticki hydrauliczne osprzętu podczas jazdy
•Olej hydrauliczny zapewniający bezproblemową prace w gorącym klimacie
•10 mikronowy filtr oleju

O wysokiej sprawności, zespolone dwie pompy zębate, układ hydrauliczny otwarty w standardzie
Opcjonalna pompa wielotłoczkowa zmiennowydatkowa, dzielnik strumienia,  układ hydrauliczny 
centralny zamknięty

Pompa Zębata Pompa Wielotłoczkowa

Pompa główna 2200 rpm 2200 rpm

Przepływ 90 lt/min. 163 lt/min.

Ciśnienie 250 bar 250 bar

Pompa Dodatkowa 2200 rpm

Przepływ  65  lt/min

Ciśnienie 190 bar

WT (otwarty)   WT (zamknięty)

Pojemność Łyżki 0,17 m³ 0,17 m³

Siła Wyrywająca Na Łyżce 6424 kgf 6424 kgf

Siła Wyrywająca Na Ramieniu 3461 kgf 2506 kgf

Udźwig Na Ramieniu Teleskopowym 750 kg 1500 kg

(PRZY 2200/OBR./MIN.)

Pierwszy Bieg 6,14 km/h

Drugi Bieg 10,11 km/h

Trzeci Bieg 22,18 km/h

Czwarty Bieg 41,93 km/h

Przeznaczone do ciężkich zadań

16-to stopniowa oscylacja

Przekładnie planetarne

Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu na tylnej osi

642 644

Z Hamulcami 9,8 m 8,4 m

Bez Hamulców 11,1 m 9,85 m

Outmost Point Turning Diameter (With Brake) 12,2 m 10,15 m

Outmost Point Turning Diameter (Without Brake) 13,1 m 11,45 m

Układ kierowniczy sterowany hydraulicznie

Kierownica ustawiana w trzech pozycjach

Komfortowa kierownica 

Napięcie 12 V

Akumulator 165 A/h

Alternator 120 A

SYSTEM HYDRAULICZNY 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
WYDAJNOŚĆ ŁADOWARKI   

POJEMNOŚCI NAPEŁNIENIA     

SKRZYNIA BIEGÓW

UKŁAD KIEROWNICZY

UKŁAD HAMULCOWY WYDAJNOŚĆ KOPARKI

PRĘDKOŚCI JAZDY

OSIE

ŚREDNICE ZAWRACANIA

OPONY

WAGA 

SILNIK
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642 644

RT (wysunięte) RT (złożone) RT (wysunięte) RT (złożone)

A Ciężar roboczy (mm) 6356 5688 6470 5790

B Maks. Wysokość załadunku 4496 3828 4493 3812

C Zasięg na poziomie gruntu do osi obrotu 6687 5682 6683 5677

D Zasięg boczny 7264 6258 7269 6273

E Zasięg załadunku 3127 2253 3063 2198

F Maks. Głębokość kopania wg SAE 5514 4426 5418 4292

G Zasięg na poziomie gruntu od tylnej osi 8020 7016 8041 7034

H Szerokość ramy tylnej 2315 2315

I Szerokość łyżki 2400 2400

J Kąt obrotu łyżki 1111 1111

K Kąt obrotu łyżki 205 205

L Wysokość wysypu 2639 2628

M Wysokość załadunku 3289 3277

N Wysokość sworznia 3468 3482

O Odległość sworznia obrotu łyżki od przodu maszyny 384 443

P Odległość osprzętu od przodu maszyny 1490 1481

R Zasięg przy pełnej wysokości 1367 1440

S Zasięg załadunku 938 1012

T Głębokość kopania 117 118

U Kąt zamykania łyżki przy gruncie 44 43

V Kąt wysypu łyżki 46 46

W Odległość środka tylnego koła do gruntu 643 643

X Długość całkowita do jazdy 5956 5953

Y Odległość środka przedniego koła do gruntu 501 643

Z Kąt zjazdu 25 28

QQ Prześwit do ramy przesuwu ramienia 559 639

RR Wysokość kabiny 3020 3085

SS Wysokość całkowita podczas jazdy 3846 3826

TT Wysokość do kierownicy 2126 2167

XX Rozstaw środków osi 2294 2287

YY Odległość obrotu ramienia do tylnej osi 1333 1362

ZZ Prześwit podpór tylnych 367 440

WYMIARY I ZAKRESY ROBOCZE

Katalog-2016-secilen-lehce.indd   11 11.05.2016   13:22



Katalog-2016-secilen-lehce.indd   12 11.05.2016   13:22


