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Do pro duk cji no wej ła do war ki HL965 ko re ań ski
kon cern wy ko rzy stu je wy łącz nie spraw dzo ne
i nie za wod ne pod ze spo ły oraz ukła dy od wio dą -
cych do staw ców. Przede wszyst kim, po dob nie
jak ma to miej sce i w in nych ma szy nach mar ki
Hy un dai, do pro duk cji ła do war ki sto su je się naj -
wyż szej ja ko ści stal, a wszyst kie pod ze spo ły pod -
da ne są do kład nym te stom od por no ści na ob cią -
że nia cy klicz ne, dzia ła nie wy so kiej tem pe ra tu ry,
wi bra cje i uda ry. Dzię ki te mu pro du cent mo że za -
gwa ran to wać, że je go ma szy ny na wet w eks tre -
mal nych wa run kach za cho wa ją swo je wła ści wo -
ści, utrzy ma ją pa ra me try ro bo cze. A to w po łą cze -
niu z prze pro wa dza ny mi na le ży cie czyn no ścia mi
ser wi so wy mi, za pew ni dłu gą ży wot ność pod ze -
spo łów i bez a wa ryj ną pra cę ma szy ny, nie za leż -
nie od stop nia trud no ści wa run ków ro bo czych. 
Ma sa ro bo cza no we go mo de lu HL965 wy no -
si 20.100 ki lo gra mów. Ła do war kę na pę dza naj -
now szy ste ro wa ny elek tro nicz nie sil nik wy so ko -
pręż ny Cum mins QSL9. Jed nost ka ta speł nia wy -
mo gi nor my emi sji spa lin Sta ge IV, jej mak sy mal -
na moc wy no si 272 KM (200 kW), a osią ga na jest
przy 2.100 obr./min. Po za tym war to za uwa żyć,
że mak sy mal ny udźwig spe cjal nie wzmoc nio ne -
go mo stu wy no si aż 44.000 ki lo gra mów z przo du
i 35.000 z ty łu (przy za sto so wa niu stan dar do we -
go ogu mie nia 23,5 R25, L3). 
Kon struk to rzy Hy un da ia wie le uwa gi po świę ci li
za pew nie niu opty mal nych wa run ków pra cy ope -
ra to ro wi. Dla te go grun tow nie prze pro jek to wa li je -
go miej sce pra cy. No wa ka bi na sta ła się bar dziej
prze stron na, po więk szo no ją bo wiem o dzie sięć

pro cent w po rów na niu ze sto so wa ną w ma szy -
nach Se rii 9a. Ka bi na wy po sa żo na zo sta ła tak że
w kon struk cje ochron ne ROPS/FOPS. Po za tym
jest do sko na le wy ci szo na, bez piecz na i wy god -
na. Opty mal ny kom fort osią gnię to dzię ki za sto so -
wa niu re gu lo wa ne go wie lo płasz czy zno wo fo te la
ope ra to ra. Dźwię kosz czel ność ka bi na za wdzię -
cza naj now szej tech no lo gii re duk cji ha ła su, któ ra
na wet w przy pad ku pra cy na pla cach prze ła dun -
ko wych zło mu za pew nia mak sy mal ną ci szę we
wnę trzu. Kom fort pra cy zwięk sza też wy daj niej -
szy sys tem kli ma ty za cji i ogrze wa nia, któ ry cha -
rak te ry zu je się opty mal nym prze pły wem po wie -
trza przez ka bi nę. Po my śla no tak że o er go no -
micz nie za pro jek to wa nej dźwi gni zin te gro wa ne -
go re gu la to ra elek tro hy drau licz ne go. Uła twia ona
ope ra to ro wi ob słu gę osprzę tu, co pro wa dzi
do pod nie sie nia wy daj no ści i ogra ni cze nia zmę -
cze nia ope ra to ra. Po za tym ka bi na ła do war ki
HL965 za pew nia lep szą wi docz ność i to nie tyl ko
dzię ki zwięk sze niu po wierzch ni prze szkleń, ale
tak że dzię ki zmie nio ne mu po ło że niu lu ste rek. Do -
dat ko wo bez pie czeń stwo pra cy za pew nia sys tem
ka mer, dzię ki któ rym moż na mo ni to ro wać prak -
tycz nie ca ły ob szar ro bo czy wo kół ma szy ny. Ła -
do war kę moż na wy po sa żyć w opcjo nal ne świa tła
LED, za rów no przed nie, jak i tyl ne ze spo lo ne. 
Jed nak ope ra to rzy chy ba naj bar dziej cie szyć się
bę dą z sys te mu au dio na wi ga cyj ne go (In fo ta in -
ment) fir my Hy un dai. Dzię ki nie mu są bo wiem
na bie żą co in for mo wa ni o sta nie, w ja kim znaj du -
ją się naj waż niej sze pod ze spo ły ma szy ny. Ta
funk cja jest szcze gól nie przy dat na pod czas pra -
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Hy un dai HL965
– świet ny 
po mysł na
ła do war kę!

Hyundai HL965
– świetny 
pomysł na 
ładowarkę!

Fir ma Hy un dai Con struc tion Equ ip ment po sze rzy ła ofer tę ła do wa rek ko ło wych o cał ko wi cie
no wy mo del – HL965. Ma szy na zo sta ła za pro jek to wa na z my ślą nie tyl ko o zwięk sze niu wy -
trzy ma ło ści oraz nie za wod no ści, ale tak że pod ką tem mniej szych kosz tów ob słu gi. W efek cie
no wa ła do war ka dys po nu je więk szym udźwi giem, jest ła twiej sza w ob słu dze, a jed no cze śnie
gwa ran tu je bez a wa ryj ną pra cę przy mi ni mal nych kosz tach eks plo ata cyj nych.

a Ła do war ka Hy un dai HL965
jest wy po sa żo na w joy stick
ste ro wa nia wy się gni kiem, łyż -
ką i trze cim ob wo dem hy drau -
licz nym w stan dar dzie. W ra -
mach wy po sa że nia opcjo nal -
ne go moż na go wy mie nić
na prze łącz ni ki ste ru ją ce
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cy w trud nych wa run kach i umoż li wia po pra wę
wy daj no ści. In te li gent ny, sied mio ca lo wy do ty ko -
wy mo ni tor pa no ra micz ny przy po mi na wy świe -
tlacz smart fo na. Jest więk szy niż mia ło to miej sce
w po przed nich mo de lach, a dzię ki te mu bar dziej
czy tel ny. Sys tem au dio, w któ re go skład wcho dzi
rów nież ra dio, mo że być ob słu gi wa ny w try bie
„Blu eto oth wol ne rę ce”, a wbu do wa ny mi kro fon
umoż li wia ope ra to ro wi bez piecz ne od bie ra nie
i na wią zy wa nie po łą czeń z wnę trza ka bi ny. Sys -
tem au dio na wi ga cyj ny ob słu gu je też funk cję Mi -
ra cast, któ ra łą czy się przez wi -fi ze smart fo nem
ope ra to ra i umoż li wia ko rzy sta nie z je go funk cji
na du żym ekra nie, w tym z na wi ga cji, prze glą dar -
ki in ter ne to wej oraz od twa rza cza wi deo i au dio. 
Do ty ko wy mo ni tor i re gu la to ry elek tro hy drau licz -
ne po zwa la ją na to miast na ste ro wa nie po przez
ekran licz ny mi no wy mi funk cja mi, ta ki mi jak „ła -
god ne za trzy ma nie”, „prio ry tet łyż ki” i „tryb blo -
ko wa nia wy się gni ka łyż ki”. Funk cja „ła god ne za -
trzy ma nie” ni we lu je wstrzą sy, re du ku jąc pręd -
kość osprzę tu ro bo cze go w koń co wym za kre sie
ru chu. Funk cję tę moż na w ra zie po trze by w ła -
twy spo sób wy łą czyć, ko rzy sta jąc z mo ni to ra. 
Ła do war ka Hy un dai HL965 jest wy po sa żo -
na w joy stick ste ro wa nia wy się gni kiem, łyż ką

i trze cim ob wo dem hy drau licz nym w stan dar -
dzie. W ra mach wy po sa że nia opcjo nal ne go
moż na go wy mie nić na prze łącz ni ki ste ru ją ce.
Po nad to ła do war ka – po dob nie zresz tą jak
wszyst kie ma szy ny z se rii HL900 – jest stan dar -
do wo wy po sa żo na w układ wa żą cy fir my Hy un -
dai. Sys tem ten, o do kład no ści ±1 pro cen ta,
moż na usta wiać au to ma tycz nie i ręcz nie. Umoż -
li wia to mo ni to ro wa nie po je dyn czych i łącz nych
mas ob cią żeń łyż ki. Re zul ta ty po mia rów wy -
świe tla ne są na wie lo funk cyj nym ekra nie w ka -
bi nie, a ca ły pro ces mo ni to ro wa nia ob cią że nia
jest wy star cza ją co mia ro daj ny, aby moż na go
by ło wy ko rzy stać w pro ce sie za rzą dza nia pro -
duk cją. No wa ła do war ka ko ło wa jest rów nież
do stęp na w wer sji XT (z dłuż szym wy się gni kiem
o więk szej wy so ko ści wy sy pu). Udo sko na lo no
tak że łyż kę fir my Hy un dai. Jest ona te raz wy po -
sa żo na w in no wa cyj ny szer szy otwór, za krzy -
wio ne pły ty bocz ne i lep sze za bez pie cze nie
przed roz sy py wa niem, co zwięk sza jej po jem -
ność i zmniej sza stra ty ma te ria łu pod czas jaz -
dy. Po pra wio no tak że jej trwa łość, sto su jąc
w głów nych ob sza rach kon struk cyj nych łyż ki
nie zwy kle od por ną stal trud no ście ral ną. 
Wie le uwa gi po świę co no uła twie niu co dzien nej
kon ser wa cji ma szy ny. Te raz wy star czy na ci śnię -
cie prze łącz ni ka, aby elek trycz ne si łow ni ki umoż li -
wi ły peł ny do stęp do prze dzia łu sil ni ka. Jest to cał -
kiem no wa funk cja, któ rej nie mia ły ła do war ki ko -
ło we Hy un dai po przed nich ge ne ra cji. Sze ro ko
otwie ra na po kry wa sil ni ka umoż li wia ła twy do stęp
w ce lu czysz cze nia i wy ko ny wa nia prac kon ser -
wa cyj nych. Do dat ko wo ma szy ny z se rii HL są wy -
po sa żo ne w du że fil try po wie trza, układ au to ma -
tycz ne go usu wa nia py łu i opcjo nal ny trzy stop nio -
wy filtr wstęp ny po wie trza wlo to we go, co wy dłu ża
czas eks plo ata cji oraz trwa łość fil tra po wie trza.
Prze dział sil ni ko wy zo stał cał ko wi cie od izo lo wa -
ny, co po zwo li ło wy eli mi no wać ry zy ko wy wo ła nia
po ża ru przez cia ła ob ce wni ka ją ce do nie go
z zewnętrznego oto cze nia ma szy ny. 
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a Hy un dai sto su je do pro duk -
cji swych ma szyn się naj wyż -
szej ja ko ści stal, a wszyst kie
pod ze spo ły pod da ne są do -
kład nym te stom od por no ści
na ob cią że nia cy klicz ne,
dzia ła nie wy so kiej tem pe ra -
tu ry, wi bra cje i uda ry

s Konstruktorzy zadbali o uła -
twie nie co dzien nej kon ser wa -
cji ma szy ny. Wy star czy na ci -
śnię cie prze łącz ni ka, aby
elek trycz ne si łow ni ki uniosły
pokrywę prze dzia łu sil ni ka

d Ka bi na ła do war ki wy po sażo -
na zo sta ła w kon struk cje
ochron ne ROPS/FOPS. Po -
za tym jest do sko na le wy ci -
szo na, bez piecz na, prze -
stron na i nie zwy kle wy god na


