
Seria ZW

!ADOWARKA KO!OWA
Model: ZW65 / ZW75 / ZW95
Ci"#ar roboczy:  ZW65: 5 140 kg / ZW75: 5 340 kg / ZW95: 6 280 kg
Pojemno$% &y#ki: ISO nasypowa:  ZW65: 0,7 - 0,85 m3 

ZW75: 0,7 - 1,05 m3 
ZW95: 0,9 - 1,2 m3

Maks. moc silnika:  ZW65: 45,6 kW (59,9 KM) 
ZW75: 45,6 kW (59,9 KM) 
ZW95: 53,1 kW (71,2 KM)
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Przegl!d
Kompaktowe !adowarki ko!owe ZW s" wygodne, niezawodne i 
odpowiednie do pracy w wielu ró#nych miejscach. Dynamiczna 
konstrukcja jest wynikiem pog!$bionego badania pe!nego 
zakresu kluczowych funkcji. Kompaktowe !adowarki ko!owe 
ZW zosta!y wyposa#one w innowacyjne funkcje w odpowiedzi 
na zapotrzebowanie na elastyczne i kompaktowe maszyny. 
Zapewniane korzy%ci obejmuj" wygod$ i bezpiecze&stwo 
operatora, zwi$kszon" wydajno%' dzi$ki p!ynnemu sterowaniu i 
obs!udze, !atw" konserwacj$ oraz ekologiczn" konstrukcj$.

Pe"na wszechstronno#$ strona 8
 Zgodno%' z szerok" gam$ osprz$tu
 Zaprojektowane od nowa szybkoz!"cze
 Niewielkie wymiary ogólne

Komfort strona 4
 Przestronna kabina
 Wygodny fotel z regulowanymi pod!okietnikami
 Regulowana kolumna kierownicza
 (atwy dost$p do kabiny
 Doskona!a widoczno%' na wszystkie strony
 Czytelny panel wska)ników
 Elementy steruj"ce zaprojektowane z my%l" o 

ergonomii
 Nowy, niski poziom ha!asu silnika

Nowy "!cznik "adowarki w 
kszta"cie litery Z strona 8

 Lepsza widoczno%' osprz$tu z kabiny
 Doskona!e mo#liwo%ci podnoszenia równoleg!ego 

z osprz$tem wid!owym
 Mo#liwo%' wyka&czania terenu !y#k"
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Prosta obs"uga strona 6
 (atwe manewrowanie przy u#yciu 

d)wigni wielofunkcyjnej
 Du#y ud)wig
 Du#a si!a ci"gu
 Uk!ad kierowniczy z dwoma si!ownikami
 Mechanizm ró#nicowy o ograniczonym 

po%lizgu %atwa obs"uga techniczna strona 10
 W pe!ni otwierana pokrywa silnika
 Wygodny dost$p do filtru paliwa i ch!odnicy
 (atwa w czyszczeniu pod!oga kabiny
 Du#y zbiornik paliwa, który !atwo znale)' i nape!nia'

Serwis posprzeda&ny 
strona 11

 Ogólno%wiatowa sie' dystrybucji cz$%ci
 Program HITACHI Extended Life Program
 Dr. ZX

Ci!"ar roboczy: 5 340 kg
Pojemno#$ %y"ki: 0,7 - 1,05 m3

Maks. moc silnika: 45,6 kW (59,9 KM)

Ci!"ar roboczy: 5 140 kg
Pojemno#$ %y"ki: 0,7 - 0,85 m3

Maks. moc silnika: 45,6 kW (59,9 KM)

Ci!"ar roboczy: 6 280 kg
Pojemno#$ %y"ki: 0,9 - 1,2 m3

Maks. moc silnika: 53,1 kW (71,2 KM)



Przestronna kabina
Du#a kabina z wyg!uszeniem 
d)wi$ku jest bardziej przestrzenna 
i zapewnia wygodne, bezstresowe 
%rodowisko do d!ugiej pracy. Poziom 
d)wi$ku wewn"trz kabiny zosta! 
zminimalizowany dzi$ki silnikowi o 
niskim poziomie ha!asu i konstrukcji 
kabiny z uszczelnieniem. Kabina 
zosta!a tak#e zaprojektowana w celu 
zgodno%ci z wymogami ROPS/FOPS.

Wygodna obs"uga
Amortyzowany fotel w kabinie 
zosta! zaprojektowany w celu 
zwi$kszenia wygody i redukcji 
zm$czenia operatora. Kompaktowa 
!adowarka ko!owa zosta!a 
wyposa#ona w pod!okietniki 
o du#ym zakresie regulacji i 
%ci"gany pas bezpiecze&stwa. 
Du#y wy%wietlacz monitora jest 
czytelny i umo#liwia operatorowi 
b!yskawiczne sprawdzenie stanu 
maszyny. Wszystkie elementy 
steruj"ce, peda!y i prze!"czniki zosta!y 
rozmieszczone ergonomicznie i 
umo#liwiaj" operatorowi wygodne i 
proste sterowanie maszyn". Kolumn$ 
kierownicz" mo#na przechyli' w 
zale#no%ci od preferencji operatora. 
Zwi$kszona wydajno%' uk!adu 
kierowniczego oznacza !atwiejsz" 
obs!ug$ przez operatora.

%atwy dost'p
Du#y stopie& i wielkie szklane 
drzwi po prawej stronie umo#liwiaj" 
bezproblemowe zajmowanie miejsca 
w kabinie przez operatora. Drzwi po 
obu stronach maszyny otwieraj" si$ 
pod k"tem 180 stopni, co zapewnia 
doskona!" wentylacj$. Operator mo#e 
pracowa' wygodnie d)wi$ki !atwemu 
dost$powi %wie#ego powietrza, co 
jest szczególnie wa#ne w ciep!ych 
okresach.
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Doskona"a 
widoczno#$ na 
wszystkie strony
Kompaktowa !adowarka ko!owa zapewnia 
pe!n" widoczno%' w dowolnym miejscu 
pracy. Ram$ zaprojektowano tak, aby 
umie%ci' w niej du#e okno przednie, 
szklane drzwi po obu stronach kabiny i 
okno tylne. Niewielka, okr"g!a pokrywa 
silnika poprawia widoczno%' do ty!u, 
zwi$kszaj"c bezpiecze&stwo podczas 
pracy lub przejazdu mi$dzy miejscami 
pracy. Nawet w trudnych warunkach 
zimowych zapewniana jest widoczno%' 
dzi$ki uk!adowi odszraniania szyby z 
przodu i grza!ce elektrycznej z ty!u.

W Y G O D A



%atwe sterowanie 

Manewrowanie kompaktow" 
!adowark" ko!ow" jest proste 
dzi$ki wielofunkcyjnej d)wigni z 
zintegrowanymi prze!"cznikami FNR. 
Elementy steruj"ce s" zawsze pod 
r$k", umo#liwiaj"c operatorowi zmian$ 
trybu pracy maszyny z niewielkim 
wysi!kiem. Uk!ad sterowania z dwoma 
si!ownikami przyczynia si$ do p!ynnej 
i precyzyjnej pracy kompaktowej 
!adowarki ko!owej. Si!owniki s" 
zainstalowane po obu stronach 
maszyny, zapewniaj"c zrównowa#one 
sterowanie. Du#a si!a ci"gu oznacza 
doskona!" mobilno%'. (adowanie przy 
u#yciu osprz$tu wid!owego jest proste 
dzi$ki stabilnym ruchom poziomym 
wide!.

Zwarta, ale 
pot'&na
Wyposa#ona w du#y zbiornik 
paliwa kompaktowa !adowarka 
ko!owa mo#e d!ugo pracowa' 
bez konieczno%ci robienia przerw 
na tankowanie. Mechanizm 
ró#nicowy o ograniczonym po%lizgu 
zapewnia bezpieczne prowadzenie 
kompaktowej !adowarki ko!owej 
po nierównej i trudnej nawierzchni, 
zwi$kszaj"c przyczepno%' opon 
na przyk!ad do za%nie#onych i 
b!otnistych dróg. Przyczynia si$ to 
równie# do d!u#szej trwa!o%ci opon. 
Cho' jest to kompaktowa !adowarka 
ko!owa, zapewnia ona relatywnie 
du#" no%no%' co najmniej dwóch 
ton. Minimalizuje to powtarzanie cykli 
!adowania i podnoszenia, zwi$kszaj"c 
wydajno%' i skuteczno%'.

Doskona"a 
stabilno#$
Szerokie badania, jakie in#ynierowie 
firmy Hitachi prowadzili nad 
%rodkiem ci$#ko%ci !adowarki 
ko!owej, pomog!y zapewni' ogóln" 
równowag$ maszyny, co oznacza 
zachowanie doskona!ej stabilno%ci 
podczas pracy. K"t oscylacji tylnej 
osi zosta! zaprojektowany tak, aby 
poprawi' stabilno%' !adowarki ko!owej 
podczas jazdy po nierównym terenie, 
zapewniaj"c minimalne wstrz"sy we 
wn$trzu kabiny.
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O B S ( U G A



Nowy "!cznik 
"adowarki w 
kszta"cie litery Z
Nowy !"cznik !adowarki w kszta!cie 
litery Z znacz"co poprawia 
widoczno%' osprz$tu dla operatora 
podczas pracy, co zwi$ksza 
bezpiecze&stwo i wydajno%' w 
miejscu pracy. Ponadto !"cznik 
umo#liwia p!ynny, równoleg!y ruch 
podnosz"cy wide!. (y#k$ mo#na 
przechyli' pod k"tem 90 stopni 
do powierzchni, przez co maszyna 
mo#e wykonywa' prace zwi"zane z 
wyka&czaniem terenu.

Zgodna 
konstrukcja 

Kompaktowa !adowarka ko!owa mo#e 
by' u#ywane z osprz$tem ró#nego 
typu dzi$ki zaprojektowanemu 
od nowa szybkoz!"czu. Zwi$ksza 
to elastyczno%' maszyny w wielu 
ró#nych miejscach pracy. Prze!"czanie 
osprz$tu jest szybkie i proste — 
operator mo#e zablokowa' i zwolni' 
sworznie przy u#yciu d)wigni 
wielofunkcyjnej w kabinie, co pomaga 
zwi$kszy' wydajno%'. Os!ona chroni 
si!ownik hydrauliczny szybkoz!"czki, 
dzi$ki czemu jest ona trwalsza.

Zastosowania 
 

Kompaktowa !adowarka ko!owa 
mo#e by' u#ywana w wielu ró#nych 
miejscach pracy. Jej niewielkie 
wymiary ogólne u!atwiaj" transport, 
a tak#e umo#liwiaj" prac$ w 
ograniczonych przestrzeniach. 
Du#a elastyczno%' jest zapewniana 
tak#e przez szybkoz!"cze, które jest 
zgodne z szerok" gam" osprz$tu. 
Kompaktowa !adowarka ko!owa jest 
idealna do projektów rolniczych i 
ogrodniczych, ale mo#e by' u#ywana 
tak#e do prac ziemnych, transportu 
materia!ów i usuwania %niegu. Inne 
zastosowania obejmuj" miejskie place 
budowy, prace publiczne i zak!ady 
recyklingowe.
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O B S ( U G A  T E C H N I C Z N A
%atwy dost'p
Dzi$ki !atwej do podniesienia os!onie 
silnika, która otwiera si$ ca!kowicie, 
personel odpowiedzialny za obs!ug$ 
techniczn" mo#e uzyska' dost$p do 
wszystkich g!ównych podzespo!ów i 
punktów obs!ugowych kompaktowej 
!adowarki ko!owej z poziomu ziemi. 
Pokrywa wymaga u#ycia niewielkiej si!y 
w celu p!ynnego otwarcia. Poniewa# 
pokrywa otwiera si$ ca!kowicie, 
pracownicy maj" wystarczaj"co du#o 
miejsca, aby wykonywa' codzienn" 
obs!ug$ techniczn" w prosty i wygodny 
sposób. Na przyk!ad kabel rozruchowy 
akumulatora jest umieszczony w 
wygodnym miejscu, umo#liwiaj"c !atwe 
pod!"czenie, dzi$ki czemu rozwi"zanie 
nieoczekiwanych problemów z 
akumulatorem nie sprawia #adnych 
problemów. Silnik mo#na b!yskawicznie 
skontrolowa' i !atwo wykona' prace 
zwi"zane z dowoln" cz$%ci", a operator 
nie musi si$ schyla' ani wyci"ga' do góry 
podczas pracy, jak równie# obchodzi' 
zewn$trznej cz$%ci maszyny. Nie tylko 
pozwala to zredukowa' zm$czenie 
podczas obs!ugi technicznej, ale tak#e 
pomaga podnie%' wydajno%'. Prosta 
obs!uga techniczna redukuje cz$stotliwo%' 
nieoczekiwanych drobnych problemów.

%atwe czyszczenie

Czyszczenie wn$trza kabiny jest bardzo 
proste, poniewa# obie pary drzwi 
mo#na otworzy' pod k"tem 180 stopni, 
co umo#liwia !atwe usuni$cie brudu 
z dowolnej strony kabiny !adowarki 
ko!owej. Równie# filtr paliwa i ch!odnica 
s" dost$pne bez problemów, co oznacza, 
#e regularna obs!uga techniczna stanowi 
proste zadanie.

%atwe tankowanie

Korek wlewu paliwa kompaktowej 
!adowarki kompaktowej jest 
umieszczona w wygodnym miejscu, 
aby u!atwi' tankowanie paliwa przez 
operatora. Ponadto zbiornik paliwa o 
du#ej pojemno%ci minimalizuje czas 
po%wi$cany na tankowanie w godzinach 
pracy, co zwi$ksza wydajno%'. Zbiornik 
p!ynu do czyszczenia szyb, który 
wymaga codziennego nape!niania, 
jest !atwo dost$pny dla operatora i 
zosta! umieszczony pod schodkami. 
Rozwa#ono tak#e pozycj$ silnika 
wycieraczek kompaktowej !adowarki 
ko!owej, dzi$ki czemu praca wycieraczek 
nie wp!ywa negatywnie na widoczno%'.
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Serwis
Naszym celem jest „utrzymywanie maksymalnej 
wydajno%ci sprz$tu klienta”. Aby spe!ni' ten cel, 
stworzyli%my sie' ponad 150 dealerów na ca!ym 
%wiecie. Zatrudniaj" oni wysoko wykwalifikowanych 
techników i zapewniaj" szereg programów wsparcia dla 
klientów. Firma HITACHI zapewnia wyj"tkowy program 
rozszerzonej gwarancji o nazwie HITACHI Extended Life 
Program lub w skrócie HELP (Pomoc). W celu skrócenia 
czasu przestoju w pracy w czasie napraw stworzyli%my 
system diagnostyczny w oparciu o przeno%n" 
technologi$ urz"dze& PDA o nazwie „Dr. ZX”. Dobry 
serwis jest nieodzowny w staraniach utrzymywania 
sprz$tu klientów w najlepszym stanie. Uwa#amy, #e 
szkolenie personelu jest kluczem do jak najlepszego 
serwisowania. Aby uzyska' wi$cej informacji na temat 
cz$%ci i/lub serwisu, prosimy o kontakt z lokalnym 
dealerem HITACHI. Nie wszystkie programy i/lub us!ugi 
s" dost$pne na ka#dym rynku lub w ka#dym regionie.

CZ,*CI I  SERWISOWANIE

Cz'#ci
Firma HITACHI oferuje tylko oryginalne 
cz$%ci wysokiej jako%ci. Gwarantujemy 
wysok" wydajno%' i d!ugi okres 
trwa!o%ci tych cz$%ci. Na ca!ym %wiecie 
zarz"dzamy ponad 1 000 000 typów 
cz$%ci. Zosta!y zaprojektowane i 
zbudowane, aby idealnie pasowa' 
do posiadanego przez klientów 
sprz$tu HITACHI. Firma HITACHI 
ma ogólno%wiatow" sie' dystrybucji 
cz$%ci, która zapewnia najszybsz" 
dostaw$ potrzebnych cz$%ci. Mamy 
ponad 150 dealerów na ca!ym 
%wiecie, którzy zapewniaj" najlepsze 
wsparcie dla potrzeb klientów. W 
wi$kszo%ci przypadków lokalny 
dealer b$dzie dysponowa! potrzebn" 
cz$%ci" zamienn". Je%li dealer nie 
b$dzie mia! danej cz$%ci, mo#e j" 
zamówi' z naszych czterech w pe!ni 
wyposa#onych magazynów cz$%ci 
znajduj"cych si$ w ró#nych cz$%ciach 
na %wiecie. Te centra dystrybucyjne 
s" ze sob" po!"czone systemem 
sieciowym, który zapewnia im dost$p 
do wspólnych informacji dotycz"cych 
stanu magazynów, takich jak numer 
i typ dost$pnych cz$%ci. Urz"dzenia, 
które s" z kolei zaopatrywane przez 
centra cz$%ci zamiennych w Japonii, 
skracaj" czas dostawy i umo#liwiaj" 
odbiór cz$%ci w jak najkrótszym czasie i 
przy jak najmniejszych kosztach.
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DANE TECHNICZNE

SILNIK

ZW65 ZW75 ZW95

Model KUBOTA V3307-DI-T

Typ Czterosuwowy, ch!odzony wod", bezpo#redni wtrysk

Liczba cylindrów 4

Moc 
maksymalna

ISO 9249, netto 45,6 kW / 2 200 min-1 (obr./min.) 53,1 kW / 2 400 obr./min.

ISO 14396,  
ECE R120 

46,6 kW / 2 200 min-1 (obr./min.) 54,6 kW / 2 400 obr./min.

*rednica cylindra i skok 94 mm $ 120 mm

Pojemno%' skokowa cylindra 3,331 L

Akumulatory 12 V $ 781 CCA, 170 min. pracy wg danych znamionowych

Filtr powietrza Typ dwuelementowy, suchy

UK%AD PRZENIESIENIA NAP(DU

ZW65 ZW75 ZW95

Sterowanie przek!adni" Przek!adnia hydrostatyczna (HST) automatycznie steruje moc" i pr%dko#ci"

Pr$dko%' jazdy:  
Do przodu i do ty!u

20 km/h
z oponami 12.5-18

20 km/h
z oponami 365/70R18

20 km/h
z oponami 14.5-20

O) I PRZEK%ADNIA G%ÓWNA

ZW65 ZW75 ZW95

Uk!ad jezdny Nap%d na cztery ko!a

O% przednia i tylna Pó!p!ywaj"ca

Przód Zamocowana do przedniej ramy

Ty! Przegub centralny 

K"t oscylacji Ca!kowity 22° (±11°) Ca!kowity 22° (±11°) Ca!kowity 22° (±11°)

Przek!adnie g!ówne Planetarna przek!adnia g!ówna do pracy przy du&ym obci"&eniu

OPONY (bezd'tkowe)

ZW65 ZW75 ZW95

Standardowe 12.5-18-10PR 365/70R18 14.5-20-12PR

HAMULCE

ZW65 ZW75 ZW95

Hamulce g!ówne Zamontowany centralnie hamulec b%bnowy wzbudzany hydraulicznie

Hamulec postojowy Zamontowany centralnie hamulec b%bnowy wzbudzany mechanicznie
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UK%AD KIEROWNICZY

ZW65 ZW75 ZW95

Typ Przegubowe kierowanie ram"

Mechanizm kierowniczy W pe!ni hydrauliczne wspomaganie z pomp" orbitrolow"

K"t skr$tu
40° w ka&dym kierunku;  

80° ca!kowity
39° w ka&dym kierunku;  

78° ca!kowity

Ustawienie zaworu 
przelewowego

18,1 MPa (185 kgf/cm2)

Cylindry Hydrauliczny dwustronnego dzia!ania

Liczba x %rednica si!ownika x 
skok

2 $ 45 mm $ 340 mm 2 $ 50 mm $ 340 mm

Minimalny promie& skr$tu 
dla linii %rodkowej opony 
zewn$trznej

3 515 mm 3 800 mm

UK%AD HYDRAULICZNY

ZW65 ZW75 ZW95

Typ d)wigni sterowania Rami% i !y&ka s" sterowane za pomoc" mechanicznej d'wigni sterowania

Sterowanie ramieniem Zawór trójpozycyjny; podnoszenie, obni&anie, swobodny ruch

Sterowanie !y#k" Zawór dwupozycyjny; przechylanie do ty!u, wy!adunek

Sterowanie szybkoz!"czem Zawór trójpozycyjny

G!ówna pompa
(!adowanie i sterowanie)

Przek!adniowa 72 L/min
2 200 min-1 (obr./min) przy 20,6 MPa

(210 kgf/cm2)

Przek!adniowa 80 L/min
2 200 min-1 (obr./min) przy 20,6 MPa

(210 kgf/cm2)

Przek!adniowa 88 L/min
2 400 min-1 (obr./min) przy 20,6 MPa

(210 kgf/cm2)

Ustawienie zaworu 
przelewowego

 20,6 MPa (210 kgf/cm2)

Si!owniki 
hydrauliczne

Typ Dwa dla ramienia do podnoszenia i jeden dla !y&ki, o podwójnym dzia!aniu

Liczba x 
%rednica 
si!ownika x skok

Rami% do podnoszenia:  
2 $ 80 mm $ 652 mm

(y&ka: 1 $ 90 mm $ 367 mm

Rami% do podnoszenia:  
2 $ 85 mm $ 652 mm

(y&ka: 1 $ 95 mm $ 367 mm

Rami% do podnoszenia:  
2 $ 95 mm $ 635 mm

(y&ka: 1 $ 110 mm $ 396 mm

Filtry Filtr zwrotny przed zbiornikiem o pe!nym przep!ywie 10 mikronów

Czasy cykli 
hydraulicznych

Podnoszenie 
ramienia !y#ki

5,5 s 5,6 s 6,2 s

Opuszczanie 
ramienia !y#ki

3,8 s 3,6 s 4,1 s

Wy!adunek !y#ki 0,9 s 1,7 s

POJEMNO)CI ZBIORNIKÓW P%YNÓW EKSPLOATACYJNYCH

ZW65 ZW75 ZW95

Zbiornik paliwa 77 L 88 L

Ch!odziwo silnika 11 L

Olej silnikowy 11 L

Mechanizm ró#nicowy przedniej 
osi i piasty kó!

6 L

Mechanizm ró#nicowy tylnej osi 
i piasty kó!

8 L

Zbiornik hydrauliczny 46 L 53 L

POZIOM HA%ASU
(adowarka ZW65 / ZW75 / ZW95 spe!nia wymagania europejskiej dyrektywy o poziomie ha!asu maszyn z 2006 r. (2000/14/WE) wynosz"ce  
99 dB(A) dla tej klasy maszyn.
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ZW65 ZW75 ZW95

SILNIK

Zbiornik ch!odziwa silnika

Przyjazny dla %rodowiska uk!ad spuszczania 
oleju silnikowego

(atwo wyjmowany filtr paliwa z 
odwadniaczem

System %wiec #arowych wst$pnego 
podgrzewania (uruchamianie zimnego silnika)

Filtr powietrza z podwójnym wk!adem

Siatka zapobiegaj"ca zapytaniu ch!odnicy i 
ch!odnicy oleju

UK%AD PRZENIESIENIA NAP(DU

Przek!adnia hydrostatyczna (HST), 
elektroniczne sterowanie zmian" biegów, 
hydrostatyczna ch!odnica oleju, peda! 
pe!zania oraz jazda do przodu i do ty!u

UK%AD HYDRAULICZNY

Sterowanie automatycznym powrotem !y#ki 
do pozycji kopania

brak brak brak

Filtry hydrauliczne, mocowanie pionowe

Dwufunkcyjny zawór hydrauliczny ze 
sterowaniem d)wigni" (sterowanie 
mechaniczne)

brak brak brak

Trójfunkcyjny zawór hydrauliczny ze 
sterowaniem d)wigni" i dodatkow" d)wigni" 
dla trzeciej funkcji (sterowanie mechaniczne)

UK%AD ELEKTRYCZNY

Uk!ad elektryczny 12 V

Akumulator standardowy (1), 12 V z 781 CCA, 
170 min. pracy wg danych znamionowych

Alternator, 80 A i 12 V

*wiat!a
Kierunkowskazy z os!onami / %wiat!a stop i 
%wiat!a tylne
(zgodnie z norm" ISO12509)

*wiat!a robocze na kabinie, przednie (2)

*wiat!a robocze, tylne (2)

Klakson z przyciskiem na górze d)wigni 
%wiate! z ty!u d)wigni wielofunkcyjnej

Alarm cofania

System monitorowania i ostrzegania, 
wielofunkcyjne wska)niki elektroniczne i 
analogowe: temperatura ch!odziwa silnika / 
poziom paliwa / licznik godzin

Kontrolki ostrzegawcze dla operatora: olej 
hamulcowy / ci%nienie oleju silnikowego / 
temperatura wody w silniku / zapchany filtr 
powietrza / hamulec postojowy / napi$cie 
alternatora (!adowanie)

Kontrolki wska)ników: kierunkowskazy / 
przód / ty! / górne %wiat!a / %wiat!a pozycyjne

Hamulec postojowy

Radio FM/AM 12 V

WYPOSA-ENIE STANDARDOWE I OPCJONALNE
Uwaga:  Wyposa&enie standardowe       Wyposa&enie opcjonalne

ZW65 ZW75 ZW95

STANOWISKO OPERATORA

Kabina ROPS* / FOPS**

Kabina Grza!ka/uk!ad 
odszraniania szyby

Pas bezpiecze&stwa, 
50 mm

Fotel, tapicerka materia!owa, zawieszenie 
mechaniczne, regulacja waga-wysoko%', 
pozycja przód/ty!, pochylanie oparcia

Gumowy dywanik

Teksturowana kierownica z ga!k" do 
szybkich obrotów

Lusterka wsteczne, zewn$trzne (2)

Por$cze i schodki, z powierzchni" 
przeciwpo%lizgow"

%*CZNIK %ADOWARKI

("cznik !adowarki w kszta!cie litery Z

%Y+KI

Pe!en asortyment !y#ek Hitachi mocowanych z!"czkami z 
przykr$canymi z$bami

(y#ka do 
zastosowa& 
ogólnych z 
przykr$canymi 
z$bami

0,7 m3 (ISO nasypowa) brak

0,85 m3 (ISO nasypowa) brak

1,05 m3 (ISO nasypowa) brak brak

(y#ka do lekkich 
materia!ów z 
przykr$canymi 
z$bami

0,85 m3 (ISO nasypowa) brak brak

1,05 m3 (ISO nasypowa) brak brak

1,2 m3 (ISO nasypowa) brak brak

(y#ka typu „4 w 1” 
z przykr$canymi 
z$bami:

0,7 m3 (ISO nasypowa) brak

0,9 m3 (ISO nasypowa) brak brak

* :  ROPS (Roll Over Protective Structure; Konstrukcja zabezpieczaj"ca 
przed wywróceniem) spe!nia wymogi normy ISO 3471:1994

** :  FOPS (Falling Objects Protective Structure; Zabezpieczenie przed 
spadaj"cymi obiektami) spe!nia wymogi normy ISO 3449:2005
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ZW65 ZW75 ZW95

%Y+KI I OSPRZ(T

Pe!ny asortyment wide! do prac budowlanych, wide! do palet i 
osprz$tu

Osprz$t wid!owy

OPONY

Diagonalne
12.5-18 10 pr brak

14.5-20 12 pr brak brak

Radialne

335/80R18 brak

365/70R18 brak

405/70R18 brak

405/70R20 brak brak

405/407R18 brak brak

INNE
Ochrona przed zniszczeniem, !"cznie z 
zamykan" obudow" silnika i ochron" wlewu 
paliwa

Przeciwwaga, wbudowana

Wspomaganie

Ucho do podnoszenia (4-punktowe wsparcie)

Szybkoz!"cze

Blokada ró#nicowa

Klimatyzacja

Kontrola jazdy

Bezpo%redni spust

Uwaga:  Wyposa&enie standardowe       Wyposa&enie opcjonalne
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WYMIARY I DANE TECHNICZNE

Uwaga: Ilustracja przedstawia model ZW75.

Rami$ !y#ki !adowarki Standardowe rami$ !y#ki z szybkoz!"czem

Typ !y#ki

Zastosowanie 
ogólne

Do materia!ów 
lekkich

4 w 1

Z przykr$canymi 
z$bami

Z przykr$canymi 
z$bami

Z przykr$canymi 
z$bami

Pojemno%' !y#ki
ISO nasypowa  m3 0,7 0,85 0,7
ISO transportowa  m3 0,56 0,7

A D!ugo%' ca!kowita mm 5 280 5 365
B Ca!kowita wysoko%', !y#ka oparta o pod!o#e mm 2 480 2 480 2 480
C Szeroko%' z oponami mm 1 735 1 725 1 725
D Rozstaw osi mm 2 050 2 050 2 050
E Prze%wit od pod!o#a mm 310 310 310
F Rozstaw kó! mm 1 400 1 400 1 400
G Szeroko%' !y#ki mm 1 800 1 800
H Promie& skr$tu (linia %rodkowa zewn$trznej opony) 3 515 3 515 3 515
H' Wymagana przestrze& skr$tu z !y#k" w pozycji przenoszenia mm 4 165 4 190
I Ca!kowita wysoko%' w czasie pracy mm 3 980 4 080
J Wysoko%' do sworznia zawiasu w pozycji w pe!ni podniesionej mm 3 190 3 190 3 190

K
Prze%wit do !y#ki przy wy!adunku pod k"tem 45 stopni,  
pe!na wysoko%'

mm 2 550 2 490

L Zasi$g, wy!adunek pod k"tem 45 stopni, pe!na wysoko%' mm 705 765
M G!$boko%' kopania (poziomy k"t kopania) mm 105 105
N Maks. przechylenie do ty!u w pozycji przenoszenia stopnie 50 50

Statyczne obci"#enie wywracaj"ce *
Prosto kgf 3 750 3 725
Pe!ny skr$t 40 stopni kgf 3 200 3 170

Si!a zrywaj"ca
kN 

(kgf)
42,3 36,9

Ci$#ar roboczy * kg 5 140 5 165

ZW65

Z OSPRZ(TEM WID%OWYM
Typ osprz$tu

Standardowe rami$ !y#ki z 
szybkoz!"czem

Wid!y
O Maks. wysoko%' uk!adania mm 2 995
P Wysoko%' wide! przy maksymalnym zasi$gu mm 1 345
Q Zasi$g na poziomie ziemi mm 875
R Maks. zasi$g mm 1 310
S Zasi$g przy maks. wysoko%ci uk!adania mm 550
Statyczne obci"#enie 
wywracaj"ce *

Prosto kgf 2 840
Pe!ny skr$t 40 stopni kgf 2 420

Maks. obci"#enie wg normy EN 474-3, 80% kg 1 935
Maks. obci"#enie wg normy EN 474-3, 60% kg 1 450
D!ugo%' z$bów wide! mm 1 200
Ci$#ar roboczy kg 5 130

Uwagi: 1. Wszystkie wymiary, ci!"ar i dane dotycz#ce wydajno$ci podano w oparciu o normy ISO 6746-1:1987, ISO 7131:1997 oraz ISO 7546:1983.
 2.  Statyczne obci#"enie powoduj#ce przewrócenie oraz ci!"ar roboczy oznaczone symbolem * podano dla %adowarki wyposa"onej w opony 

12.5-18-10PR (bez obci#"enia) ze smarami, ch%odziwem, pe%nym zbiornikiem paliwa i operatorem. 
Stabilno$& maszyny i ci!"ar roboczy zale"# od przeciwwagi, rozmiaru opon i innego osprz!tu.
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ZW75

Rami$ !y#ki !adowarki Standardowe rami$ !y#ki z szybkoz!"czem

Typ !y#ki

Zastosowanie 
ogólne

Do materia!ów 
lekkich

4 w 1

Z przykr$canymi 
z$bami

Z przykr$canymi 
z$bami

Z przykr$canymi 
z$bami

Pojemno%' !y#ki
ISO nasypowa  m3 0,85 1,05 0,7
ISO transportowa  m3 0,7 0,85

A D!ugo%' ca!kowita mm 5 355 5 380
B Ca!kowita wysoko%', !y#ka oparta o pod!o#e mm 2 490 2 490 2 490
C Szeroko%' z oponami mm 1 760 1 760 1 765
D Rozstaw osi mm 2 050 2 050 2 050
E Prze%wit od pod!o#a mm 320 320 320
F Rozstaw kó! mm 1 400 1 400 1 400
G Szeroko%' !y#ki mm 1 800 1 800
H Promie& skr$tu (linia %rodkowa zewn$trznej opony) 3 515 3 515 3 515
H' Wymagana przestrze& skr$tu z !y#k" w pozycji przenoszenia mm 4 185 4 195
I Ca!kowita wysoko%' w czasie pracy mm 4 090 4 140
J Wysoko%' do sworznia zawiasu w pozycji w pe!ni podniesionej mm 3 200 3 200 3 200

K
Prze%wit do !y#ki przy wy!adunku pod k"tem 45 stopni,  
pe!na wysoko%'

mm 2 500 2 485

L Zasi$g, wy!adunek pod k"tem 45 stopni, pe!na wysoko%' mm 775 790
M G!$boko%' kopania (poziomy k"t kopania) mm 95 95
N Maks. przechylenie do ty!u w pozycji przenoszenia stopnie 50 50

Statyczne obci"#enie wywracaj"ce *
Prosto kgf 3 880 3 845
Pe!ny skr$t 40 stopni kgf 3 305 3 270

Si!a zrywaj"ca
kN 

(kgf)
42,3 40,7

Ci$#ar roboczy * kg 5 340 5 365

Z OSPRZ(TEM WID%OWYM
Typ osprz$tu

Standardowe rami$ !y#ki z 
szybkoz!"czem

Wid!y
O Maks. wysoko%' uk!adania mm 3 005
P Wysoko%' wide! przy maksymalnym zasi$gu mm 1 355
Q Zasi$g na poziomie ziemi mm 880
R Maks. zasi$g mm 1 320
S Zasi$g przy maks. wysoko%ci uk!adania mm 560
Statyczne obci"#enie 
wywracaj"ce *

Prosto kgf 2 955
Pe!ny skr$t 40 stopni kgf 2 520

Maks. obci"#enie wg normy EN 474-3, 80% kg 2 015
Maks. obci"#enie wg normy EN 474-3, 60% kg 1 510
D!ugo%' z$bów wide! mm 1 200
Ci$#ar roboczy kg 5 300

Uwagi: 1. Wszystkie wymiary, ci!"ar i dane dotycz#ce wydajno$ci podano w oparciu o normy ISO 6746-1:1987, ISO 7131:1997 oraz ISO 7546:1983.
 2.  Statyczne obci#"enie powoduj#ce przewrócenie oraz ci!"ar roboczy oznaczone symbolem * podano dla %adowarki wyposa"onej w opony 

365/70R18 (bez obci#"enia) ze smarami, ch%odziwem, pe%nym zbiornikiem paliwa i operatorem. 
Stabilno$& maszyny i ci!"ar roboczy zale"# od przeciwwagi, rozmiaru opon i innego osprz!tu.
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Uwaga: Ilustracja przedstawia model ZW75.

ZW95

Rami$ !y#ki !adowarki Standardowe rami$ !y#ki z szybkoz!"czem

Typ !y#ki

Zastosowanie 
ogólne

Do materia!ów 
lekkich

4 w 1

Z przykr$canymi 
z$bami

Z przykr$canymi 
z$bami

Z przykr$canymi 
z$bami

Pojemno%' !y#ki
ISO nasypowa  m3 1,05 1,2 0,9
ISO transportowa  m3 0,85 1,0

A D!ugo%' ca!kowita mm 5 735 5 885
B Ca!kowita wysoko%', !y#ka oparta o pod!o#e mm 2 575 2 575 2 575
C Szeroko%' z oponami mm 1 885 1 885 1 885
D Rozstaw osi mm 2 150 2 150 2 150
E Prze%wit od pod!o#a mm 380 380 380
F Rozstaw kó! mm 1 530 1 530 1 530
G Szeroko%' !y#ki mm 2 000 2 000
H Promie& skr$tu (linia %rodkowa zewn$trznej opony) 3 800 3 800 3 800
H' Wymagana przestrze& skr$tu z !y#k" w pozycji przenoszenia mm 4 570 4 615
I Ca!kowita wysoko%' w czasie pracy mm 4 330 4 330
J Wysoko%' do sworznia zawiasu w pozycji w pe!ni podniesionej mm 3 390 3 390 3 390

K
Prze%wit do !y#ki przy wy!adunku pod k"tem 45 stopni,  
pe!na wysoko%'

mm 2 675 2 570

L Zasi$g, wy!adunek pod k"tem 45 stopni, pe!na wysoko%' mm 855 960
M G!$boko%' kopania (poziomy k"t kopania) mm 90 90
N Maks. przechylenie do ty!u w pozycji przenoszenia stopnie 50 50

Statyczne obci"#enie wywracaj"ce *
Prosto kgf 4 235 4 150
Pe!ny skr$t 40 stopni kgf 3 560 3 485

Si!a zrywaj"ca
kN 

(kgf)
54 50,1

Ci$#ar roboczy * kg 6 280 6 300

Uwagi: 1. Wszystkie wymiary, ci!"ar i dane dotycz#ce wydajno$ci podano w oparciu o normy ISO 6746-1:1987, ISO 7131:1997 oraz ISO 7546:1983.
 2.  Statyczne obci#"enie powoduj#ce przewrócenie oraz ci!"ar roboczy oznaczone symbolem * podano dla %adowarki wyposa"onej w opony 

14.5-20-12PR (bez obci#"enia) ze smarami, ch%odziwem, pe%nym zbiornikiem paliwa i operatorem. 
Stabilno$& maszyny i ci!"ar roboczy zale"# od przeciwwagi, rozmiaru opon i innego osprz!tu.

Z OSPRZ(TEM WID%OWYM
Typ osprz$tu

Standardowe rami$ !y#ki z 
szybkoz!"czem

Wid!y
O Maks. wysoko%' uk!adania mm 3 195
P Wysoko%' wide! przy maksymalnym zasi$gu mm 1 395
Q Zasi$g na poziomie ziemi mm 1 035
R Maks. zasi$g mm 1 455
S Zasi$g przy maks. wysoko%ci uk!adania mm 625
Statyczne obci"#enie 
wywracaj"ce *

Prosto kgf 3 390
Pe!ny skr$t 40 stopni kgf 2 880

Maks. obci"#enie wg normy EN 474-3, 80% kg 2 305
Maks. obci"#enie wg normy EN 474-3, 60% kg 1 730
D!ugo%' z$bów wide! mm 1 200
Ci$#ar roboczy kg 6 220
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WSKAZÓWKI DOTYCZ.CE WYBORU (Y-KI

ZW65 Pojemno%' 
!y#ki m3

G$sto%' materia!u kg/m3

 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2

Standardowe 
rami$ 
!adowarki z 
szybkoz!"czem

Zastosowanie 
ogólne

Z przykr$canymi 
z$bami

0,7

Do materia!ów 
lekkich

Z przykr$canymi 
z$bami

0,85

4 w 1
(wielofunkcyjna)

Z przykr$canymi 
z$bami

0,7

ZW75 Pojemno%' 
!y#ki m3

G$sto%' materia!u kg/m3

 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2

Standardowe 
rami$ 
!adowarki z 
szybkoz!"czem

Zastosowanie 
ogólne

Z przykr$canymi 
z$bami

0,85

Do materia!ów 
lekkich

Z przykr$canymi 
z$bami

1,05

4 w 1
(wielofunkcyjna)

Z przykr$canymi 
z$bami

0,7

ZW95 Pojemno%' 
!y#ki m3

G$sto%' materia!u kg/m3

 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2

Standardowe 
rami$ 
!adowarki z 
szybkoz!"czem

Zastosowanie 
ogólne

Z przykr$canymi 
z$bami

1,05

Do materia!ów 
lekkich

Z przykr$canymi 
z$bami

1,2

4 w 1
(wielofunkcyjna)

Z przykr$canymi 
z$bami

0,9

% = Wspó!czynnik nape!nienia !y#ki

110% 100% 95%
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