
Opty ma li za cja kon struk cji
pod wo zia ma szy ny po zwa la
skom pen so wać na prę że nia
ze wnętrz ne. Ra ma pod wo zia
wy ko na na zo sta ła ze sta bil -
nych pro fi li o bu do wie
skrzyn ko wej. Tyl na pły ta wy -
ko na na z nie zwy kle moc nej
sta li od zna cza się wy jąt ko wą
wręcz wy trzy ma ło ścią. 
Wszyst kie ma ni pu la to ry i ele -
men ty ob słu go we ko par ki
umiej sco wio no tak, by by ły ła -
two do stęp ne dla ope ra to ra.
Dzię ki te mu na jed nym ogniu
uda je się piec dwie pie cze nie.
Ob słu gu ją cy ma szy nę zy sku -
je więk szy kom fort pra cy, co
przy czy nia się też do pod nie -
sie nia jej pro duk tyw no ści. 
Wzmoc nio no tak że kon struk -
cję ra mie nia i wy się gni ka ma -
szy ny, co umoż li wia bez pro -
ble mo wą pra cę na wet w naj -
trud niej szych wa run kach ro -
bo czych. Hy un dai wy ko rzy -
stu je do pro duk cji no wej ko -
par ki sta ran nie wy se lek cjo no -
wa ne naj wyż szej ja ko ści
kom po nen ty. Si łow ni ki hy -
drau licz ne, ło ży ska i tu le je
o dłu giej ży wot no ści po ma -
ga ją w dłuż szej per spek ty wie
w spo sób istot ny zmniej szyć
kosz ty eks plo ata cji ma szy ny. 
Zsyn chro ni zo wa nie dzia ła nia
joy stic ka i głów nej jed nost ki
ste ru ją cej ko par ki po zwo li ło
kon struk to rom zwięk szyć
płyn ność i przy spie szyć wy -
ko ny wa nie cy kli ro bo czych.
W ten spo sób uda ło się tak że
ogra ni czyć wy da tek ener gii
i zmniej szyć ka wi ta cję, któ ra
po le ga na po wsta wa niu i na -
głym za ni ka niu w cie czy pę -
che rzy ków ga zo wych, cze mu
to wa rzy szą gwał tow ne zmia -
ny ci śnie nia. Jest to szko dli -
we zja wi sko, przy spie sza bo -
wiem pro ces zu ży cia prze wo -
dów hy drau licz nych. 

W ce lu za pew nie nia bez pie -
czeń stwa ope ra to ro wi ma szy -
ny i in nym pra cow ni kom pla -
cu bu do wy prze by wa ją cym
w jej po bli żu, kon struk to rzy
za dba li o za bez pie cze nie wy -
się gni ka przed nie kon tro lo -
wa nym opa da niem. Zwar te
ga ba ry ty ma szy ny umoż li wia -
ją jej bez pro ble mo wą pra cę

na pla cach bu do wy o ogra ni -
czo nej prze strze ni, na przy -
kład wzdłuż ścian bu dyn ków. 
Mi ni ko par ka Hy un dai R18 -9
na pę dza na jest spraw dzo nym
w prak tycz nym dzia ła niu sil ni -
kiem Mit su bi shi L3E. Jed nost -
ka na pę do wa wy róż nia się du -
żą kul tu rą pra cy, umiar ko wa -
nym zu ży ciem pa li wa oraz ni -

ską ha ła śli wo ścią. Pre cy zyj nie
dzia ła ją cy układ hy drau licz ny
w peł ni wy ko rzy stu je moc sil ni -
ka, co prze kła da się na osią -
gnię cie opty mal nej wy daj no ści
przy wy ko rzy sta niu sze ro kiej
ga my do dat ko wych na rzę dzi
ro bo czych. W przy pad ku ko -
par ki R18 -9 prze kła da się to
na istot ne ob ni że nie kosz tów
bie żą cej eks plo ata cji.
Mi ni ko par ka wy po sa żo na zo -
sta ła w prze stron ną ka bi nę,
w któ rej wy god ne miej sce dla
sie bie znaj dzie na wet ope ra -
tor o słusz nej po stu rze. Kom -
fort pra cy zapewnia mu re gu -
lo wa ny wie lo płasz czy zno wo
fo tel, wy god ne pod ło kiet ni ki
oraz er go no micz ne joy stic ki.
Du ża po wierzch nia prze -
szkleń i wą skie słup ki da ją
z ko lei do sko na łą wi docz ność
na ca ły ob szar ro bo czy.
Róż ne wska zów ki i ko mu ni -
ka ty po ja wia ją ce się na mo ni -
to rze po zwa la ją ob słu gu ją ce -
mu ma szy nę na bie żą co śle -
dzić jej pa ra me try ro bo cze.
W ce lu mo ni to ro wa nia pra cy
ko par ki ope ra tor ko rzy stać
mo że z sied miu kontrolek
ostrze gaw czych, a tak że
wskaź ni ków tem pe ra tu ry cie -
czy chło dzą cej i po zio mu pa -
li wa oraz licz ni ka go dzin.
Dźwi gnia bez pie czeń stwa
umiesz czo na w le wej czę ści
kon so li ma za da nie za po bie -
ga nia pró bom opusz cze nia
ka bi ny przez ope ra to ra pod -
czas pra cy ko par ki. W cza sie,
gdy ma szy na przemieszcza
się z więk szą pręd ko ścią, ob -
ro ty jed nost ki na pę do wej re -
gu lo wa ne są au to ma tycz nie
w za leż no ści od ob cią że nia. 
Kon struk to rzy ko par ki R18 -9
za dba li o uła twie nie jej ob słu -
gi ser wi so wej. Sze ro ko otwie -
ra ne po kry wy umoż li wia ją ser -
wi san tom i me cha ni kom do -
stęp do wszyst kich new ral -
gicz nych pod ze spo łów oraz
punk tów pod le ga ją cej czę stej
in spek cji. Bar dzo uspraw nia
to prze pro wa dza nie bie żą -
cych prze glą dów
oraz ewen tu al ne na -
pra wy ma szy ny. 
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Hy un dai R18 -9 – zgrab na dwu to nów ka
Kon struk to rzy ko par ki gą sie ni co wej Hy un dai R18 -9 do brze wy ko na li
swo je za da nie. Owoc ich pra cy wa żą cy pra wie dwie to ny im po nu je
szyb ko ścią cy kli ro bo czych, mo cą sil ni ka, wy daj no ścią pomp oraz so -
lid no ścią wy ko na nia pod wo zia, ra mie nia i wy się gni ka. Hy un dai za -
pew nia, że to tyl ko nie któ re z za let no wej mi ni ko par ki 
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Amago zaprezentuje walory minikoparki Hyundai R18-9 podczas imprez targowych
Autostrada Polska w Kielcach oraz Wod-Kan w Bydgoszczy

Kon struk to rzy Hy un da ia wzmoc ni li kon struk cję ra mie nia i wy się gni ka ma szy ny, co
umoż li wia bez pro ble mo wą pra cę na wet w naj trud niej szych wa run kach ro bo czych
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