
Na do po sa że nie ko pa rek
w dwu czę ścio wy wy się gnik
de cy du ją się naj czę ściej fir -
my dro go we i ko mu nal ne wy -
ko nu ją ce pra ce w śro do wi -
sku miej skim. Dwie naj więk -
sze ko par ki hy drau licz ne Hy un -
dai – mo del HX260 L oraz
HX300 L, któ re opcjo nal nie mo -
gą zo stać wy po sa żo ne w dwu -
czę ścio wy wy się gnik, do stęp -
ne są z wą skim i po sze rza -
nym pod wo ziem. Oba pod -

wo zia ofe ro wa ne są w naj bar -
dziej po pu lar nej na ryn kach
eu ro pej skich wer sji LC (Long
Craw lers). Dwu czę ścio we
wy się gni ki wy po sa żo ne są
w si łow nik prze gu bo wy za -
mon to wa ny na spodniej stro -
nie. Roz wią za nie to da je sku -
tecz ną ochro nę przed za bru -
dze niem i uszko dze nia mi me -
cha nicz ny mi. Ty po wy przy -
kład sta no wi ko par ka
HX220 L, któ rej stan dar do wy

wy się gnik mie rzą cy 5.650 mi -
li me trów mo że zo stać wy po -
sa żo ny w trzy ra mio na o dłu -
go ści od 2.000 do 2.920 mi li -
me trów. W po rów na niu z wer -
sją jed no czę ścio wą wy się -
gnik z więk szą licz bą ra mion
ma mniej szy udźwig. Wy ni ka
to z je go więk szej ma sy i ko -
niecz no ści sto so wa nia do dat -
ko we go si łow ni ka. Wszyst kie
ko par ki Se rii HX wy po sa żo ne
zo sta ły w sys tem mo ni to ro -

wa nia ob cią że nia zin te gro wa -
ny z ukła dem hy drau licz nym.
Ma szy ny Se rii HX wy róż nia
zwięk szo na pro duk tyw ność
osią gnię ta dzię ki szyb sze mu
tem pu wy ko ny wa nia za dań.
Cykl ro bo czy jest o 5% krót -
szy niż w ma szy nach se rii 9A
przy za ła dun ku cię ża ró wek
i do 4% przy ni we lo wa niu
grun tu. Se rię HX wy po sa żo -
no w roz bu do wa ne funk cje
bez pie czeń stwa, na przy kład
sys tem ka mer do okól nych
Hy un dai AAVM (Ad van ced
Aro und View Mo ni to ring),
któ ry za pew nia ope ra to ro wi
wir tu al ny wi dok prze strzen ny
na ośmio ca lo wym wy świe tla -
czu. Uzu peł nie nie sys te mu
sta no wi układ IMOD (In tel li -
gent Mo ving Ob ject De tec -
tion), któ ry roz po zna je obiek -
ty po ru sza ją ce się w ob sza -
rze ro bo czym ma szy ny
i ostrze ga o tym ope ra to ra.
Koparki wy po sa żo ne są rów -
nież w opra co wa ny przez
inżynierów Hyundai CE sys -
tem telematyczny Hi -Ma te.
Jego  użyt kow ni cy ma ją zdal -
ny do stęp do całego
szeregu in for ma cji, ta kich jak
hi sto ria pra cy ma szy ny, da ne
dia gno stycz ne i jej lo ka li za -
cja. Funk cja „geo -fen cing”
po zwa la użyt kow ni kom za -
pro gra mo wać wir tu al ne ogro -
dze nie wo kół ma szy ny, aby
za po biec opusz cze niu przez
nią okre ślo ne go ob sza ru.
No we ko par ki Hy un dai wy po sa -
żo ne zo sta ły w ukła dy po zwa la -
ją ce zwięk szyć ich pro duk tyw -
ność. Do ich pro duk cji wy ko rzy -
sty wa ne są wy łącz nie sta ran nie
wy se lek cjo no wa ne naj wyż szej
ja ko ści kom po nen ty o prze dłu -
żo nej ży wot no ści. Wy god ną ob -
słu gę co dzien ną za pew nia ła -
twy do stęp do wszyst kich punk -
tów in spek cyj nych i pod ze spo -
łów, w tym fil trów pa li wa i po -
wie trza. Za da nie ser wi san tom
uła twia ją do dat ko we po rę cze,
któ re zwięk sza ją bez pie czeń -
stwo pod czas prac kon ser wa -
cyj nych oraz in spek -
cyj nych wy ko ny wa -
nych na wy so ko ści.

Hy un dai – ko par ki z dwu czę ścio wym wy się gni kiem
Hy un dai Con struc tion Equ ip ment do star cza ko par ki ko ło we i gą sie ni -
co we kla sy 14-30 ton z opcjo nal nym dwu czę ścio wym wy się gni kiem.
Opcja ta cie szy się du żym za in te re so wa niem użyt kow ni ków, któ rzy
chcą ko rzy stać ze zwięk szo ne go za się gu, przy jed no cze snym za cho -
wa niu moż li wo ści zmniej szo ne go wy chy le nia przed nie go
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Ko par ki Hy un dai Se rii HX wy po sa żo ne w dwu czę ścio wy wy się gnik za pew nia ją ope ra to rom więk sze moż li wo ści dzia ła nia. Mo gą
oni ko pać głę biej i wy ko rzy stując więk szy za sięg pre cy zyj niej ma ni pu lo wać osprzętem roboczym

Hy un dai Con struc tion Equ ip ment ofe ru je dwu czę ścio wy wy się gnik w na stę pu ją cych maszynach:

Ko par ki gą sie ni co we masa maszyny moc silnika pojemność łyżki
• HX140 L 14.000 kg 93 kW od 0,23 do 0,71 m3

• HX145 LCR 14.950 kg 93 kW od 0,23 do 0,71 m3

o małym promieniu ob rotu
• HX160 L 18.100 kg 102 kW od 0,4 do 1,05 m3

• HX180 L 18.600 kg 102 kW od 0,4 do 1,05 m3

• HX220 L 22.100 kg 136 kW od 0,5 do 1,85 m3

• HX235 LCR 24.000 kg 136 kW od 0,5 do 1,34 m3

o małym promieniu ob rotu
• HX260 L 30.200 kg 180 kW od 0,52 do 1,85 m3

• HX300 L 30.000 kg 212 kW od 1,44 do 2,10 m3

Ko par ki ko ło we 
• HW140 13.880 kg 117 kW od 0,23 do 0,71 m3

• HW160 17.100 kg 134 kW od 0,40 do 1,05 m3

• HW180 17.800 kg 134 kW od 0,40 do 1,05 m3

• HW210 21.200 kg 137 kW od 0,80 do 1,34 m3

pb_218_978_Posrednik_1_08  26/6/2018  12:13 PM  Page 28



pb_218_978_Posrednik_1_08  26/6/2018  12:13 PM  Page 29


