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M I N I R Ý P A D L OPC15R-8

TECHNOLOGIE TVARU
Výsledek technologie a zku�eností firmy Komatsu, minirýpadlo PC15R-8 reaguje perfektnì na po�adavky kom-
paktnosti, snadné obsluhy a velkého výkonu. Odolnost a vynikající stabilita zaruèují bezpeènost a spolehlivost
za jakýchkoliv podmínek. Charakteristická trubková konstrukce a geometrie výlo�níku poskytuje
vynikající rypné parametry a optimální výhled do pracovního prostoru. �iroká paleta
mo�ných provedení stroje a mo�nost pou�ití rùzných druhù pøíslu�enství èiní stroj
jistì je�tì více universálním a pou�itelným pro rùzné druhy operací.

Motor

Minirýpadlo PC15R-8 je osazeno motorem
Komatsu, který zaji��uje po�adovaný výkon
pøi minimální spotøebì paliva. Pokroková
technologie umo�òuje splnìní nejnároènìj-
�ích po�adavkù na minimální hladiny hluku
a emisí.

Hydraulický systém

PC15R-8 vyu�ívá vynikajícího osvìdèeného
systému CLSS (Closed Load Sensing System),
který uzavøeným vnitøním hydraulickým okru-
hem se systémem Load Sensing, hnaným
hydraulickým èerpadlem s promìnným prùto-
kem, co� poskytuje hladké a perfektnì
synchronizované kombinované pracovní úkony.
Tímto systémem je garantována maximální
produktivita za cenu minimální spotøeby paliva.

Pohodlí obsluhy

Minirýpadlo PC15R-8 je navr�en s ohledem
na v�echny, i ty nejmen�í, detaily. Pozice ope-
rátora poskytuje maximální pracovní pohodlí.
Snadná pøístupnost, pohodlí, ergonomicky
uspoøádané ovládací prvky, efektivní zobrazení
v�ech dùle�itých funkcí a vynikající výhled do
pracovního prostoru je standardem pro stroj
jak pouze s ochranným rámem tak i pro stroj
s kabinou.



3

MINIRÝPADLO
PC15R-8

"PPC" proporcionální ovládání

Jednoduchost obsluhy charakterizuje stroj PC15R-8 jako jeden
ze strojù nepotøebujících jen zku�eného operátora. Jednoduché a

jasné ovládání ve v�ech ohledech je snadno pochopitelné a
ergonomicky uspoøádané. Hladké a pravidelné reakce

hydraulického systému a vynikající výhled do pracovního prostoru
jsou rysy urèující maximální výkon i v nejnároènìj�ích operacích.

Universálnost

Díky velké ta�né síle mù�e stroj pracovat snadno v jakýchkoliv
po�adovaných podmínkách. Navíc druhá dopøedná rychlost, která

je øazena malým pedálem, umo�òuje mnohem rychlej�í pøesuny
stroje. �iroký úhel natoèení výlo�níku poskytuje obsluze mo6nost

pracovat bez jakýchkoliv problémù v pøítomnosti rùzných pøeká�ek
èi podél zdi. Velké zadní chránièe chrání tìlo stroje pøed

nejrùznìj�ím po�kozením a poskytují stroji velkou stabilitu bìhem
práce. Hydraulické hadice jsou chránìny uvnitø výlo�níku a ramene

a jsou pøi�roubovány ke zvlá�tním dr�ákùm, co� zjednodu�uje
jejich výmìnu.

Velká stabilita

Pro aplikace vy�adující maximální universálnost a stabilitu, je
PC15R-8 dodáván ve verzi HS (High Stability) s hydraulicky

rozta�itelným podvozkem, èeho� mù�e být snadno dosa�eno
stlaèením pøíslu�ného tlaèítka a pohybem ovládací páky

radlice pøímo z místa obsluhy. Toto zaøízení tvoøí stroj velmi
stabilním bez nároku na omezení pohyblivosti ve stísnìných

prostorách.

Údr�ba

Bì�ná údr�ba trvá pouze nìkolik málo minut, je jednoduchá a
nevy�aduje pou�ití �ádného speciálního náøadí.Palivová nádr� je
vyrobena ze speciálního plastu a je snadno pøístupná
pravidelnému èi�tìní. Snadný pøístup k motoru, pou�ití
samomazných pouzder v ramenech a vysoká spolehlivost v�ech
pou�itých komponentù výraznì sni�uje èasy údr�by a tím i
provozní náklady.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

M I N I R Ý P A D L OPC15R-8

MOTOR

Model ........................................................ Komatsu 3D68E-N3FB
Typ ....................................... nízkoemisní 4 taktní vznìtový motor
Zdvihový objem ................................................................ 784 cm2

Vrtání × zdvih ............................................................. 68 × 72 mm
Poèet válcù ................................................................................. 3
Spalování .............................. s pøedevstøikem, komorového typu
Sání .......................................................................... atmosférické
Maximální výkon ............................................... 12,7 kW � 17 HP
Mìrný výkon:
SAE J1349 ..............................11,4 kW � 15,3 HP � 2 600 ot/min
80/1269/EC..............................11,2 kW � 15,0 HP � 2 600 ot/min
Max. kroutící moment ................................ 49 Nm � 1 800 ot/min
Systém chlazení .................................................................. vodou
Filtraèní systém .................................................................. suchý
Startér ................................... elektrický s pøedehøevem vzduchu

pro chladné podnebí

PROVOZNÍ HMOTNOST

Provozní hmotnost se standardní l�ící, provozními náplnìmi a
80 kg operátorem (ISO 6016)

Provozní hmotnost s pry�ovými pasy ............................ 1 575 kg
Provozní hmotnost s ocelovými pasy .... 1 650 kg (nadstandard)
Kabina s topením ..................................... +130 kg (nadstandard)
Rozta�itelný podvozek (verze HS) ............ +80 kg (nadstandard)

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Typ ....................................................................... Komatsu CLSS
Hlavní èerpadla ...................... èerpadlo s promìnným prùtokem

+ zubové èerpadlo
Max. prùtok ........................................................ 38,5 + 6,6 l/min

Pracovní tlaky:
pracovní zaøízení .......................................... 20,6 MPa (206 bar)

Hydraulické motory:
pojezdový ...................................................... 20,6 Mpa (206 bar)
otoèový .......................................................... 12,3 Mpa (123 bar)

Hydraulické válce vrtání × zdvih
1o výlo�ník ... 60 × 355 (s ochr. rámem) � 60 × 345 (s kabinou) mm
2o výlo�ník ............................................................... 55 × 447 mm
l�íce ......................................................................... 50 × 385 mm
otáèení výlo�níku .................................................... 60 × 313 mm
radlice ........................................................................ 60 × 60 mm

Vylamovací síla l�íce ISO 6015:
Násada 880 mm .........................................1 423 daN (1 450 kg)
Násada 1 130 mm ......................................1 423 daN (1 450 kg)
Rypná síla l�íce ISO 6015:
Násada 965 mm ............................................... 900 daN (920 kg)
Násada 1 215 mm ............................................ 740 daN (755 kg)

Podkopové zaøízení je plnì proporcionálnì ovládáno. V�echny
operace jsou okam�itì zastaveny pøi zvednutí bezpeènostní
závory.

OTOÈOVÝ SYSTÉM

Rotace je zaji�tìna pomocí orbitálnì ulo�eného otoèového
motoru. Jednodílný vìnec s kulièkovým lo�iskem a vnitøním
indukènì kaleným ozubením. Centrálnì umístìné mazání celé
otoèové jednotky.
Otoèová rychlost ......................................................... 10,4 ot/min

PØEVODOVÉ ÚSTROJÍ

Typ ......................... hydrostatická pøevodovka ovládaná a øízená
dvìma pákami a pedály

Hydraulické motory .......................................... 2 × axiální pístový
Redukèní systém .................................. epicyklická redukèní kola
Max.zábìrová síla ....................................... 1 360 daN (1 390 kg)
Pojezdová rychlost ................................................ 2,2 - 4,2 km/h

RADLICE

Typ ....... elektricky svaøovaná, hlavní konstrukce z jednoho kusu
�íøka × vý�ka ....................................................... 1 000 × 250 mm
Max. zdvih nad zem ......................................................... 175 mm
Max. rypná hloubka ......................................................... 155 mm

PODVOZEK

Centrální spodní rám stroje a rám podvozku modulové
konstrukce.
Poèet desek pasu ..................................................................... 31
Poèet pojezdových kladek ............................... 3 na ka�dé stranì
�íøe pasu (ocelový/pry�ový) ............................................ 230 mm
Mìrný tlak na podlo�í (standardní verze) .................... 0,3 kg/cm2

Hydraulicky rozta�itelný podvozek (verze HS - nadstandard).

ELEKTRICKÝ SYSTÉM

Provozní napìtí. .................................................................... 12 V
Akumulátor. ......................................................................... 45 Ah
Alternátor ............................................................................... 20 A
Startér. ................................................................................ 0,9 kW

PROVOZNÍ NÁPLNÌ

Palivová nádr� ........................................................................ 20 l
Chladicí systém ...................................................................... 3,2 l
Motorový olej .......................................................................... 2,8 l
Koncové pøevody (ka�dá strana) ........................................... 0,6 l
Nádr� hydraulického oleje ...................................................... 23 l
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M I N I R Ý P A D L OPC15R-8

ROZMÌRY

S kabinou *mm 3 355 (3 435)
**mm 2 390 (2 510)
***mm 2 370

() Rozmìry s 1 215 mm dlouhou
násadou.

ZDVIHOVÁ KAPACITA

PRACOVNÍ ZAØÍZENÍ
L�íce �íøe Hmotnost kg Poèet zubù Násada

ISO7451 mm kg 965 mm 1 215 mm

0,03 250 19 2 O O

0,035 300 20 3 O O

0,04 350 22 3 O O

0,05 400 23 3 O X

0,06 450 25 4 O X

Tato tabulka je platná pøi boèním maximálním vylo�ení ramene a plné l�íci.
- O s mìrnou hmotností materiálu do 1,8 t/m3; - X není mo�no pou�ít.

- Data jsou zalo�ena na ISO 10567 standardu. Vý�e uvedené kapacity obsahují 25% bezpeènostní koeficient a nedosahují 87 %
aktuální kapacity. Hodnoty oznaèené * jsou vzta�eny k hydraulické kapacitì.

- V souladu s Evropskou normou EN 474-5, stroj nesmí zdvihat bøemena tì��í 1 000 kg, pokud není osazen vhodným bezpeènostním
zaøízením. Zdvihací práce se spu�tìnou radlicí jsou povoleny pouze v pøípadì, �e jsou pístnice radlice osazeny hydraulickými zámky.

2 m Plné vylo�ení
360° pøední 360° pøední

2 m *265 *270 160 *175
1 m 320 *360 140 150
0 m 275 *340 140 160
-1 m 280 *360 180 190

L=1 215 mm 0 m 260 *355 125 135

L=965 mm

Délka násady

A

B

Stroj s ochranným rámem, pry�ovými pasy a 23 kg l�ící
A � Vzdálenost od støedu stroje      B � Vý�ka èepu l�íce Boèní nebo

360° kapacita
PØI SPU�TÌNÉ RADLICI

Podélná
kapacita

Pøední otoèový rádius s výlo�níkem OFF SET

Délka násady mm 965 1 215

S ochr. rámem mm 1 023 1 105

S kabinou mm 1 080 1 151



STANDARDNÍ VÝBAVA

M I N I R Ý P A D L OPC15R-8

OBCHODNÍ JEDNOTKA KOLOVÉ NAKLADAÈE
www.komatsu.de

Vyobrazení stroje v tomto prospektu mohou obsahovat nadstandardní výbavu, která se standardnì nedodává.

� Pry�ové pasy
� Dvì rychlosti
� Radlice
� Otoèný výlo�ník
� Ochrana pístnice násady
� 965 mm dlouhá násada
� Pøídavný hydraulický okruh

pro bourací kladivo s vývodem
ke konci výlo�níku

� PPC servoovládání
� TOPS-FOPS ochranný rám
� Indikátory: provozních

motohodin, palivomìr, hladiny
motorového oleje, tlaku
motorového oleje, teploty
chladiva, �havení

� Nezávislé ovládání otáèení
výlo�níku

� Zaji��ovací èep otoèe
� Uzamykatelná schránka

obsluhy
� Pracovní svìtla na výlo�níku
� Vnìj�í elektrická zásuvka

NADSTANDARDNÍ VÝBAVA
� Ocelové pasy
� Roztahovací podvozek

(HS verze)
� 1 215 mm dlouhá násada
� Kompletní hydraulický pøídavný

okruh, vyvedený na konec ná-
sady a opatøený rychlospojkami

� Dvoucestný pøídavný okruh

� Otevírací lopata
� Pøední �tít ochranného rámu
� Vytápìná TOPS kabina se

stìraèi oken
� FOPS ochrana kabiny
� Sedaèka De Luxe
� Výstra�ný maják
� Bio-oleje

� Podkopové l�íce (250 - 450 mm)
� Pevná planýrovací l�íce 1 000 mm
� Hydraulické bourací kladivo

Centrála Praha:

Jeremiá�ova 947

155 00 Praha 5 - Stodùlky

tel.: 02/963 763 72 e-mail: komatsu@kuhnbohemia.cz

fax: 02/516 102 11 www.kuhnbohemia.cz


