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Wa run ki pa nu ją ce na pla cu re -
cy klin go wym z pew no ścią nie
na le żą do naj ła twiej szych. Ma -
szy na eks plo ato wa na jest bar -
dzo in ten syw nie, w cią gu ro ku
prze pra co wu je śred nio 1.500
go dzin. Z re gu ły ma szy ny wy -
mie nia ne są co sie dem lat i za -
stę po wa ne fa brycz nie no wy mi
eg zem pla rza mi. Te raz przy -
szła ko lej na ko par ki Hy un dai
naj now szej ge ne ra cji HX. 
Ty po sze reg ko pa rek hy drau -
licz nych Hy un dai He avy In du -
stries na pę dza nych sil ni ka mi
speł nia ją cy mi nor mę emi sji
spa lin Sta ge IV wy róż nia się
cał kiem no wym wzornictwem.
Obej mu je on trzy na ście ma -
szyn o cię ża rze ro bo czym
od 12 do 52 ton. Za sto so wa -
no w nich ca ły sze reg no wa -
tor skich roz wią zań i mo der ni -
za cji w za kre sie pod sta wo -
wych kom po nen tów i sys te -
mów ob słu gi.
Kon struk to rzy ko par ki za sto -
so wa li w niej bar dzo no wo cze -
sny układ pa li wo wy Xtra -High,
któ ry za pew nia sta łe ci śnie -
nie wtry sku bez wzglę du
na ob cią że nie. Dzię ki te mu
ope ra tor ma do dys po zy cji
bar dzo du żą moc w peł nym
za kre sie ob ro tów. Moż li wość
opty mal ne go wy ko rzy sta nia
mo cy po zwa la zmniej szyć zu -
ży cie pa li wa. W po rów na niu
z ma szy ną poprzedniej ge ne -
ra cji mo że być ono niż sze na -
wet o dzie więt na ście pro cent. 
Ko par kę pra cu ją cą na pla cu
re cy klin go wym wy po sa żo no
w wy się gnik ty pu mo no blok
o dłu go ści 6.250 mm i ra mie -
niem dłu go ści 3.050 mm. Ta ka
kon fi gu ra cja da je du ży za sięg,
a co za tym idzie po zwa la skró -
cić czas cy kli ro bo czych i ogra -
ni czyć czę sto tli wość prze sta -
wia nia ma szy ny. Sta bil ność
na ma ło spo istym pod ło żu za -

pew nia sze ro kie na 4.950 mm
pod wo zie i spe cjal ne pły ty gą -
sie nic o sze ro ko ści 600 mm
z trze ma ostro ga mi.
Ko par kę wy po sa żo no w zu peł -
nie no wą, prze stron niej szą i le -
piej wy ci szo ną ka bi nę z kom -
for to wym fo te lem, au to ma tycz -
ną kli ma ty za cją, ro le ta mi prze -
ciw sło necz ny mi, ra diem i ze -
sta wem gło śno mó wią cym. Pra -
cę uła twia ope ra to ro wi po więk -
szo ny te raz z sied miu do ośmiu
ca li ekran do ty ko wy. Za je go po -

mo cą ope ra tor mo że do ko ny wać
usta wień pa ra me trów ro bo -
czych ma szy ny. Wy świe tlacz
po kry ty po wło ką antyrefleksyjną
po zo sta je czy tel ny na wet w słoń -
cu, ope ra tor mo że bez stop nio -
wo re gu lo wać kąt je go na chy le -
nia i swo bod nie ob ra cać.
Na ekra nie mo ni to ra w for mie
ko lo ro we go wy kre su słup ko we -
go po ja wia ją się da ne z sys te -
mu ECO. Ko lo ro wy wy kres
słup ko wy po zwa la ope ra to ro wi
ope ra to ra pra co wać wy daj nie,
a za ra zem eko no micz nie. Wy -
star czy, że ob słu gu ją cy ma szy -

nę bę dzie utrzy my wał się w zie -
lo nym ob sza rze wska zań. Trzy
try by pra cy: ECO, Stan dard
i Po wer są za pi sy wa ne w ste ro -
wa niu i moż na je wy bie rać, na -
ci ska jąc przy cisk. W pa mię ci
sys te mu za pi sać moż na na sta -
wie nia wy dat ku sys te mu hy -
drau licz ne go dla dwu dzie stu
na rzę dzi ro bo czych. Po zmia nie
osprzę tu za po mo cą przy ci sku
na ekra nie do ty ko wym ope ra tor
mo że na tych miast wy wo łać
opty mal ne usta wie nia dla da ne -

go na rzę dzia. W przy pad ku ko -
rzy sta nia ze szcze gól nie wy -
ma ga ją ce go osprzę tu ro bo -
cze go – na przy kład cięż kie go
mło ta, no życ, łyż ki prze sie wa -
ją co -kru szą cej czy pul we ry za -
to ra, ope ra tor mo że – sprzę ga -
jąc obie pom py – sko ko wo
zwięk szyć tem po prze pły wu
w ukła dzie hy drau licz nym.
Funk cja ta jest bar dzo przy -
dat na przy wy bu rze niach i pra -
cach roz biór ko wych. 
Ope ra tor ko par ki mo że za pro -
gra mo wać funk cje po szcze -
gól nych na rzę dzi ro bo czych

zgod nie z wła sny mi pre fe ren -
cja mi. Hy un dai cał ko wi cie
zmo der ni zo wał układ hy drau -
licz ny, któ ry stał się te raz bar -
dziej pre cy zyj ny i oszczęd ny. 
Ka me ra wstecz na na le ży
do wy po sa że nia stan dar do we -
go ma szy ny. Opcjo nal nie ko -
par kę, po dob nie jak po zo sta łe
mo de le no wej Se rii HX, do po -
sa żyć moż na w sys tem AAVM
prze ka zu ją cy ob raz z ka mer
umiesz czo nych wo kół ma szy -
ny wprost na ekran w ka bi nie.
Dzię ki te mu ope ra tor ostrze -
ga ny jest o ry zy ku ko li zji, gdy
na je go dro dze po ja wi się ja -
kaś prze szko da. Do dat ko we
czuj ni ki sa me wy kry wa ją po -
ten cjal ne za gro że nie i ostrze -
ga ją przed tym ope ra to ra. 
Ko par ka mo że zo stać wy po sa -
żo na w układ te le ma tycz ny Hy -

un dai Hi -Ma te, któ ry umoż li wia
lo ka li za cję ko par ki w do wol -
nym miej scu na świe cie oraz
bie żą cą ana li zę jej efek tyw no -
ści. Cen trum ko or dy na cyj ne
otrzy mu je rów nież na tych mia -
sto wy sy gnał o wszel kich od -
stęp stwach od nor my w pra cy
ma szy ny. Po zwa la to od po -
wied nio wcze śnie wy kryć uster -
kę, do ko nać in ter wen cji ser wi -
so wej i tym sa mym za po biec
po waż niej szej awarii
po wo du ją cej bez pro -
duk tyw ny prze stój. 
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Hy un dai HX300 NLC – ko par ka no wej ge ne ra cji 
No wej ge ne ra cji ko par ka gą sie ni co wa Hy un dai HX300 NLC spraw dza
się do sko na le pod czas robót po le ga ją cych na prze ro bie od pa dów bu -
dow la nych. Głów nym za da niem ma szy ny wy po sa żo nej w łyż kę o po -
jem no ści 1,2 m³ jest za ła du nek mo bil nych kru sza rek gru zem be to no -
wym i ce gla nym po zy ska nym w wy ni ku prac roz biór ko wych 
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Hy un dai pro du ku je wie le new ral gicz nych kom po nen tów ma szyn Se rii HX we wła snym za kre sie. Ma to na ce lu ich optymalne zin -
te gro wa nie z in te li gent nym ukła dem hy drau licz nym




