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Вражаючі робочі 
показники
•	Висока	продуктивність
•	Система	вимірювання	навантаження	зі	

зворотним	зв’язком	(CLSS)
•	Поршневий	насос	з	регульованою	по-

дачею
•	«Потужний»	та	«Економний»	режими	

роботи
•	Сервокерування	з	пропорційним	регу-

люванням	тиску	(PPC)	переднім	ков-
шом

Незрівнянний 
комфорт
•	Ергономічне	внутрішнє	оснащення	

кабіни
•	Знижений	рівень	шуму	всередині	

кабіни
•	Кондиціонер	повітря	за	додатко-

вим	замовленням
•	Крісло	з	амортизацією,	у	тому	

числі	повністю	регульована	пнев-
матична	версія

Ексклюзивний дизайн
•	Максимально	ефективний	паралельний	

підйом
•	Високі	навантажувальні	показники
•	S-подібна	стріла
•	Функціонально	продумане	розташуван-

ня	гідравлічних	трубопроводів	і	шлангів	
уздовж	стріли

•	Найвище	зусилля	відриву	та	піднімальна	
здатність

Загальний огляд

Модель	WB93R-5	належить	до	останнього	покоління	екскаваторів-навантажувачів	від	
Komatsu,	яке	представило	на	ринку	ряд	інновацій.	Ця	модель	розроблена	з	врахуванням	
потреб	користувачів	у	всьому	світі.	Як	наслідок,	маємо	зручну	у	користуванні	машину	з	
відмінною	продуктивністю.
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ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА
74 кВт / 99,2 к.с. при  

2200 об/хв

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА МАСА
8070 кг

Відмінна оглядовість
•	Широке	переднє	віконне	скло	водія
•	Похилий	та	вузький	капот
•	Верхнє	вікно	для	кращого	огляду	

переднього	ковша
•	Повний	контроль	прилеглої	територіЇ

Абсолютна 
універсальність
•	Декілька	різних	конфігурацій
•	Можливість	бокового	зсуву	за	допомо-

гою	гідравлічного	приводу
•	Передбачено	вилковий	захват	з	мож-

ливістю	повороту	на	180°	та	вилковий	
захват	для	піддонів

•	Швидкороз’ємні	муфти	для	переднього	
та	заднього	ковшів

WB93R-5

Система	супутникового		
моніторингу	Komatsu	
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Робочі характеристики

Гідравлічна система
Модель	WB93R-5	має	високу	
продуктивність	та	відмінні	робочі	
характеристики	зі	збільшеним	зу-
силлям	відриву	та	піднімальною	
здатністю.	Серцем	гідравлічної	
системи	екскаватора-наванта-
жувача	від	Komatsu	є	система	
вимірювання	навантаження	зі	
зворотним	зв’язком	(CLSS),	що	
забезпечує	машині	необхідну	
енергію	тоді,	коли	вона	цього	по-
требує.	Машина	має	два	режими	
роботи
–	«Потужний»	та	«Економний»,
–	тож	водій	може	вибирати	між	
максимальною	ефективністю	
та	мінімальним	споживанням	
палива.

Повний контроль
Джойстик	сервокерування	(PPC)	
переднім	ковшом	належить	
до	стандартного	обладнання.	
Коробка	передач	Power	Shuttle	
має	чотири	передачі	переднього	
і	чотири	передачі	заднього	ходу,	
і	передбачає	їх	синхронізоване	
механічне	перемикання.	Елек-
трогідравлічний	механізм	блоку-
вання	диференціалу	в	поєднанні	
з	мостами	посиленої	міцності	
підвищує	продуктивність	і	впев-
неність	оператора	за	будь-яких	
умов	експлуатації.
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Робочі характеристики Ексклюзивний дизайн

Навантажувач
Конструкція	переднього	наванта-
жувача	забезпечує	максимально	
ефективний	паралельний	підйом.	
Діапазон	підйому	повний	(завер-
шений),	що	покращує	огляд	і	за-
безпечує	чудові	навантажувальні	
характеристики.	Має	принци-
пово	нову	конструкцію,	завдяки	
якій	гідравлічні	трубопроводи	
та	шланги	прокладені	уздовж	
стріли.

S-подібна стріла
Заокруглена	форма	покращує	
навантажувальні	характери-
стики	машини	та	її	здатність	до	
подолання	перешкод,	і	водночас	
збільшує	зусилля	відриву.	Теле-
скопічний	маніпулятор	робить	
машину	універсальною.
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Незрівнянний комфорт

Робоче місце оператора
Кабіна	має	сучасну	конструкцію	
з	системою	захисту	від	переки-
дання	(ROPS),	системою	захисту	
від	падаючих	предметів	(FOPS)	та	
повністю	укомплектована	відпо-
відним	обладнанням.	Її	збільше-
ний	внутрішній	простір	у	поєданні	
з	широкими	заокругленими	
вікнами	забезпечує	оптимальні	
умови	для	роботи	вентиляційної	
системи,	що	складається	з	кіль-
кох	зручно	розміщених	вентиля-
ційних	отворів.	Особливу	увагу	
приділили	внутрішньому	про-
стору:	зручна	панель	керування,	
ергономічні	тримачі	та	ніші	для	
зберігання	створюють	оптимальні	
умови	роботи	для	операторів.

Нова лінійка сидінь
Існують	дві	версії	сидінь	–	пнев-
матичне	крісло	з	амортизацією	
преміум-класу	або	більш	тради-
ційне,	механічне	–	гарантують	
максимально	ефективну	взає-
модію	між	машиною	та	водієм.	
Пневматичне	крісло	з	амортиза-
цією	у	стандартній	комплектації	
також	обладнане	регульованими	
підлокітниками,	підголівниками	та	
валиком	підтримки	попереку.
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Абсолютна універсальність

Індивідуальне виконання
Komatsu	дає	можливість	власно-
руч	зібрати	конфігурацію	маши-
ни,	що	може	включати:	боковий	
зсув	зворотної	лопати	за	допо-
могою	гідравлічного	приводу,	
систему	стабілізатора	наванта-
ження	(LSS),	шини	з	радіальним	
кордом,	винесена	вбік	стріла,	
швидкороз’ємні	муфти	та	багато	
інших.
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Відмінна оглядовість

Чудовий кутовий огляд
Широке	віконне	скло	значно	
покращує	оглядовість.	Завдяки	
ергономічній	формі	капота	та	
передньому	верхньому	вікну,	з	
переднім	навантажувачем	просто	
та	безпечно	працювати.	Під	час	
експлуатації	екскаватора	опе-
ратор	може	з	легкістю	відкрити	
однорамне	вікно	і	зручно	огляда-
ти	навколишню	територію.
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Система супутникового моніторингу Komatsu 

Komtrax	–	це	революційна	систе-
ма	відстежування	машини,	яка	
заощадить	ваш	час	та	кошти.	Те-
пер	ви	можете	стежити	за	своїм	
обладнанням	будь-де	і	будь-ко-
ли.	Отримуючи	корисні	дані	про	
машину	через	сайт	Komtrax,	ви	
зможете	оптимізувати	плануван-
ня	технічного	обслуговування	та	
час	використання	машини.	

Сповіщення сигналізації. Ви можете отри-
мувати сповіщення сигналізації через сайт 
Komtrax та на електронну пошту.

Додатковий захист. Функція «блокування 
двигуна» дає змогу запрограмувати, коли 
двигун машини може запускатися. Крім 
того, завдяки функціональності «вста-
новлення геозон» система Komtrax буде 
сповіщати вас щоразу, коли машина заїж-
джає або виїжджає з попередньо заданої 
робочої зони.

Розташування парку. Список машин мит-
тєво знайде всі ваші машини – навіть ті, 
що знаходяться в інших країнах.

Час роботи машини. Таблиця «щоденної 
відомості робіт» надасть точні дані про 
час роботи двигуна: час, коли машина 
почала роботу і була зупинена, а також 
загальний час роботи двигуна.

Щоб	докладніше	дізнатися	про	
Komtrax,	зверніться	до	свого	
дилера	Komatsu	за	найновішою	
версією	брошури	про	Komtrax.

З	Komtrax	ви	зможете:
•	Перевіряти,	коли	і	де	працюють	

ваші	машини.
•	Дізнаватися	про	несанкціо-

новане	використання	або	рух	
машини.

•	Налаштовувати	та	отримувати	
сповіщення	охоронної	сигналі-
зації	на	електронну	пошту.
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Технічні характеристики

Каркас	 має	 підсилену	 і	 закриту	 коробчасту	 конструкцію	 з	
підвищеною	жорсткістю	та	надійністю.

КАРКАС

Стандартна	експлуатаційна	маса	машини	.........................8070	кг
Повна	маса	машини	.............................................................9000	кг
Збільшення	експлуатаційної	маси
	 стандартний	ківш	.........................................................до	–300	кг
	 винесена	вбік	стріла	........................................................ +190	кг
	 стандартний	маніпулятор	............................................до	–260	кг
	 вилковий	захват	для	піддонів	.....................................до	–280	кг
	 вилковий	захват	для	ковша	у	конфігурації	4×1	............. +150	кг	

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ВАГА

Завдяки	 гідравлічній	 системі	 SyncroSystem	 водій	 може	
одночасно	 виконувати	 різні	 рухи	 з	 високою	 точністю.	 У	 цій	
системі	передбачено	два	різні	режими	роботи:	 «Потужний»	та	
«Економний».	 Удосконалена	 гідравлічна	 система	 також	 має	
функцію	 «Прискорення»	 для	 збільшення	 робочої	 швидкості	
переднього	навантажувача.
Система	..................................................................... SyncroSystem
Тип	............................. система	 вимірювання	 навантаження	 зі		

зворотним	зв’язком	(CLSS)
Тип	насосів	... Осьові	поршневі	насоси	з	регульованою	подачею
Система	керування	насосами	......... Вимірювання	навантаження
Головний	клапан	. Незалежний	 від	 навантаження	 роздільник	

потоку	(LIFD)	модульного	типу
Макс.	подача	......................................................................165	л/хв.
Робочий	тиск	........................................................................250	бар

ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА

ЕЛЕКТРИЧНА СИСТЕМА

Електрична	 система	 легкодоступна	 і	 добре	 захищена:	 її	
з’єднання	 герметизовані	 і	 водонепроникні;	 вона	 відповідає	
вимогам	найсуворіших	міжнародних	норм	безпеки.

Напруга	...................................................................................... 12	В
Акумуляторна	батарея	....................................................155	А	год.
Генератор	змінного	струму	....................................................120	А
Стартер	....................................................................................3	кВт

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ

Керування	 передніми	 колесами	 здійснюється	 за	 допомогою	
гідростатичної	 системи	 «вимірювання	 навантаження»	 з	
системою	пріоритетного	клапана	кермового	керування.
Радіус	повороту	(без	застосування	гальм):
	 за	кутом	ковша	................................................................4350	мм
	 за	зовнішнім	краєм	передньої	шини	.............................4000	мм
Радіус	повороту	(із	застосуванням	гальм):
	 за	кутом	ковша	................................................................4700	мм
	 за	зовнішнім	краєм	передньої	шини	.............................3200	мм

ГАЛЬМА

Дискові	 гальма,	 що	 працюють	 в	 оливній	 ванні,	 приводяться	 в	
дію	 шляхом	 окремого	 гальмування	 кожного	 заднього	 колеса	
за	допомогою	2	окремих	педалей.	Сукупне	гальмування	всіма	
4	 колесами	 виконується	 шляхом	 одночасного	 натискання	 на	
обидві	педалі.
Діаметр	диска	.......................................................................300	мм
Для	керування	стоянковим	суппортом	або	запобіжним	гальмом	
використовується	ручний	важіль.

Кабіна	з	системою	захисту	від	перекидання	–	ROPS	(ISO	3471,	
SAEJ1040)	та	системою	захисту	від	падаючих	предметів	–	FOPS	
(ISO	3449,	SAEJ	231)	забезпечує	максимальний	огляд	та	низький	
рівень	шуму	всередині,	ергономічна	і	комфортна.	Двоє	дверцят,	
заднє	вікно	з	можливістю	повного	відкриття,	передній	та	задній	
склоочисники.	 Внутрішнє	 оснащення	 складається	 з	 повністю	
регульованого	сидіння,	системи	припливної	вентиляції	для	за-
бору	 і	фільтрування	свіжого	повітря	 та	легкої	для	сприйняття	
передньої	і	бокової	панелі	приладів.

КАБІНА

ОСІ

Осі,	 розраховані	 на	 важкі	 умови	 роботи,	 з	 планетарними	
редукторними	передачами.	Повний	кут	коливання	передньої	осі	
–	20°.	Керування	повним	блокуванням	диференціала	заднього	
мосту	 здійснюється	 за	 допомогою	 перемикача	 на	 важелі	
навантажувача.
Макс.	(динамічна)	міцність	передньої	осі	.......................... 8500	дН
Макс.	(динамічна)	міцність	задньої	осі	.............................. 7600	дН

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Рівні	вібрації	(EN	12096:1997)
	 Стріла	/	маніпулятор	................≤	2,5	м/с²	(похибка	K	=	1,2	м/с²)
	 Корпус	.......................................≤	0,5	м/с²	(похибка	K	=	0,2	м/с²)
Містить	фторований	парниковий	газ	HFC-134a	(потенціал	
глобального	потепління	(GWP)	1430).	Кількість	газу	–	2,5	кг,	у	
перерахунку	на	CO2	–	3,58	т.

Стандартні:
передні	.............................................................. 12.5/80	R18	-	10	PR
задні	.......................................................................16.9	× 28	-	12	PR
Опція:
передні	............................................365/70	R18;	320/80	R18	IT	530;

12.5	-	20	MPT	10	PR
задні	......................................18.4	× 26	-	12	PR;	440/80	R28	IT	530;

16.9	-	30	IND	10	PR

ШИНИ

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Перемикання	між	повним	та	двоколісним	приводом	здійснюєть-
ся	за	допомогою	електрогідравлічної	системи.	Механічне	пере-
микання	 чотирьох	 передач	 синхронізоване.	 Коробку	 передач	
приводять	 у	 дію	 гідротрансформатор	 крутного	 моменту	 й	 пе-
ремикач	заднього	ходу	з	сервоуправлінням	типу	Power	Shuttle.

ХОДОВІ ШВИДКОСТІ

ПЕРЕДАЧА ПЕРЕДНІЙ	ХІД ЗАДНІЙ	ХІД
1-ша 6	км/год. 6	км/год.
2-га 10	км/год. 10	км/год.
3-тя 23	км/год. 23	км/год.
4-та 40	км/год. 40	км/год.

ДВИГУН

Двигун	розроблено	з	дотриманням	найсуворіших	Європейських	
стандартів	(97/68EC,	2004/26/EC	–	Stage	IIIa	за	стандартами	ЄС)	
щодо	зниження	викидів	вихлопних	газів.
Модель	....................................................... Komatsu	SAA4D104E-1
Тип	... вертикальний,	 4-тактний	 дизельний	 двигун	 з	 водяним	

охолодженням
Робочий	об’єм	.................................................................... 4485	см³
Діаметр	циліндра	×	довжина	ходу	поршня	..............104	×	132	мм
Кількість	циліндрів	..........................................................................4
Ступінь	стиснення	..................................................................17,5:1
Згорання	...........................................з	прямим	вприскуванням	(DI)
Наддув	.........................турбонаддув	з	проміжним	охолодженням
Потужність	двигуна
	 на	номінальних	обертах	двигуна	............................2	200	об./хв.
	 ISO	14396	...........................................................74	кВт	/	99,2	к.с.
Макс.	крутний	момент	/	частота	обертання	двигуна	420	 Н м	 /	 1	

200	об./хв.
Система	охолодження	...................................................... радіатор
Тип	повітряного	фільтра	............. сухий	 фільтр	 із	 запобіжним		

елементом
Пускова	система	................. електричний	 двигун	 із	 системою		

підігрівання	повітря	для	холодного	клімату
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Технічні характеристики

ДОЗАПРАВЛЕННЯ СИСТЕМИ

Кількість	оливи	у	двигуні	.......................................................12,8	л
Система	охолодження	...........................................................16,5	л
Паливний	бак	...........................................................................150	л
Оливний	бак	гідравлічної	системи	...........................................41	л
Місткість	оливної	гідравлічної	системи	...................................97	л
Кількість	оливи	у	передній	осі	.................................................8,5	л
Кількість	оливи	у	задній	осі	...................................................14,5	л
Кількість	оливи	у	редукторі	......................................................16	л

НАВАНТАЖУВАЧ

Конструкція	 переднього	 навантажувача	 забезпечує	 чудове	
підтримання	 паралельності	 під	 час	 піднімання	 та	 опускання	
ковша.	 Крім	 того,	 завдяки	 спеціальній	 геометрії	 тяги	 вдалося	
зменшити	кількість	точок	змащування.
Стандартна	ширина	ковша	................................................2320	мм
Стандартна	місткість	ковша	(ISO	7546)	.............................. 1,03	м³
Стандартна	вага	ковша	..........................................................430	кг
Піднімальна	здатність
	 на	максимальній	висоті	............................... 3	820	даН	(3	900	кг)
Піднімальна	здатність
	 на	рівні	землі	(ISO	14397)............................. 5	195	даН	(5	300	кг)
Зусилля	відриву	(ISO	14397)	........................... 6	383	даН	(6	500	кг)
Ширина	ковша	у	конфігурації	4×1	....................................2340	мм
Місткість	ковша	у	конфігурації	4×1	(ISO	7546)	..................... 1,0	м³
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ЗВОРОТНА ЛОПАТА

Стріла	має	підсилену	конструкцію	і	здатна	обертатися	на	180°,	
зберігаючи	великий	крутний	момент.	Завдяки	литій	конструкції	
шарнірна	опора	та	кінці	маніпулятора	мають	високу	стійкість	до	
втоми.	 Вертикальні	 виносні	 опори	 з	 регульованим	 пристроєм	
захисту	від	зношування.	
Зусилля	відриву	ковша	(ISO	6015)	................. 5	980	даН	(6	100	кг)
Зусилля	відриву	маніпулятора	(ISO	6015)	..... 3	920	даН	(4	000	кг)РОЗМІРИ

A макс. висота 4298	мм
B висота пальця 3428	мм
BB макс. висота навантаження за допомогою вилкового захвату 3182	мм
C висота кабіни 2900	мм
D макс. висота розвантаження 2778	мм
E макс. радіус розвантаження (45°) 724	мм
F кут розвантаження 43°
G кут повернення 45°
H глибина копання 137	мм
I винос ковша (при транспортуванні) 2017	мм
J дорожній просвіт 416	мм
K колісна база 2173	мм
L відстань між центрами шарнірів зворотної лопати 1325	мм
M транспортна довжина 5817	мм
N висота розвантаження (за стандартом SAE) 3720	мм

макс. висота розвантаження 4171	мм
- з подовженим телескопічним маніпулятором (за стандартом SAE) 4550	мм
- з максимально подовженим телескопічним маніпулятором 4891	мм

O макс. висота копання 5792	мм
- з подовженим телескопічним маніпулятором 6497	мм

P висота копання (за стандартом SAE) 4257	мм
- з подовженим телескопічним маніпулятором 5369	мм

Q радіус дії на макс. висоті 2554	мм
- з подовженим телескопічним маніпулятором 3816	мм

R макс. радіус дії від центра шарніру 5754	мм
- з подовженим телескопічним маніпулятором 6767	мм

S макс. глибина копання 4977	мм
- з подовженим телескопічним маніпулятором 6021	мм

T радіус копання 1973	мм
U відстань між центрами задніх коліс 1800	мм
V відстань між центрами передніх коліс 1910	мм
W загальна ширина (з ковшем) 2320	мм
X транспортна висота лопати 3750	мм

- з подовженим телескопічним маніпулятором 3810	мм
Y бічний зсув 605	мм
YY бічний зсув зі зміщенням 1080	мм
Z хід подовження телескопічного маніпулятора 1140	ммЯкщо машина використовується для маніпуляцій з предметами, то секція зворотної лопати повинна 

бути обладнана клапанами захисту від розриву шланга (попереджувальними пристроями для стріли, 
маніпулятора та захисту від перевантаження) згідно зі стандартом EN474-4, і машину необхідно екс-
плуатувати з дотриманням відповідних місцевих норм.
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• Двигун Komatsu з турбонаддувом, клас IIIA 
за стандартами ЄС

• Komtrax – система супутникового 
моніторингу Komatsu

• Коробка передач типу Power Shuttle з 
чотирма синхронізованими передачами

• Вимірювання навантаження, осьовий 
поршневий насос з регульованим робочим 
об'ємом

• Радіатори, розташовані в ряд
• Привід на 4 колеса
• Повне блокування диференціала за 

допомогою електрогідравлічної системи
• Перемикач для роз’єднання муфти
• Педаль та акселератор з ручним 

керуванням
• Сирена
• Акумуляторна батарея 155 А год., що не 

потребує технічного обслуговування
• Зовнішній електричний роз’єм 12 В
• Внутрішній електричний роз’єм 12 В
• Захист від замерзання (-36°C)

• Передні та задні робочі фари
• Випробувано на дорогах
• Фари для їзди по дорогах
• Обертовий маяк
• Зовнішнє дзеркало заднього виду (ліве)
• Кабіна з системою захисту від перекидання 

(ROPS) та системою захисту від падаючих 
предметів (FOPS), нагрівником та 
вентилятором

• Тоноване скло
• Регульована кермова колонка
• Регульоване сидіння з пасом безпеки
• Передні та задні склоомивачі і 

склоочисники 
• Внутрішні відсіки для речей (один 

замикається на замок)
• Тримач для чашки
• Сонцезахисний козирок
• Капот, який повністю відкривається
• Зовнішній ящик для інструментів на замку
• Сухий повітроочисник з індикатором 

засмічення

• Паливний фільтр з вбудованим 
водовіддільником

• Вимірювальні прилади та індикатори: 
температура трансмісійної оливи, 
зчеплення приводу на 4 колеса, рівень 
оливи в гальмах, блокування диференціала, 
рівень палива, лічильник годин, 
підігрівання, частота обертання двигуна, 
температура охолоджувальної рідини 
двигуна, тиск моторної оливи, засмічення 
повітряного фільтра

• Датчик безпечного положення на сидінні
• Блокувальний перемикач з пропорційним 

регулюванням тиску
• Передні шини: 12.5/80 R18 - 10 PR
• Задні шини: 16.9 × 28 - 12 PR
• Запобіжні клапани стріли та маніпулятора 

зворотної лопати, пристрій попередження 
про перевантаження

НАВАНТАЖУВАЧ
• Сервокерування з пропорційним 

регулюванням тиску (PPC)
• Функція прискорення
• Захисна дуга, розрахована на важкі умови 

роботи
• Автоматичне вирівнювання
• Універсальний ківш зі стандартними 

зубцями

ЗВОРОТНА ЛОПАТА
• Механічні важелі керування
• «Потужний» / «Економний» режими роботи
• Електрично-гідравлічне блокування стріли 

зворотної лопати
• Блокування шарніра зворотної лопати на 

час транспортування
• Електрично-гідравлічне блокування ковзної 

рами зворотної лопати
• Сервокерування з пропорційним 

регулюванням тиску (PPC) для 
стабілізаторів

• Гідравлічні амортизатори

• Кондиціювання повітря
• Додаткові противаги спереду  

(150 кг, 375 кг)
• Пневматичне підвісне сидіння преміум-

класу
• Захисний кожух карданного вала (спереду)
• Виконання для холодного клімату (-30°C) 

з акумуляторною батареєю 185 А год. та 
системами підігрівання

• Виконання для екстремальних температур / 
великої висоти над рівнем моря

• Версія TÜV + TBG (20 км/год. або  
40 км/год.)

• Запобіжний вимикач для від’єднання 
акумуляторної батареї

• Гумові подушки для стабілізаторів
• Клапани захисту від розриву шланга:
- маніпулятор навантажувача
- Запобіжні клапани стріли та маніпулятора 

зворотної лопати, пристрій попередження 
про перевантаження

- стабілізатори
• Біорозкладна гідравлічна олива
• Гідравлічний контур ручного молота
• Індикатор засмічення фільтра гідравлічної 

оливи
• Циклонний фільтр попереднього очищення 

повітря
• Заправний насос
• Додаткове дзеркало заднього виду (праве)

• Чотири додаткові робочі фари на кабіні
• Попередньо налаштоване радіо
• Радіо
• Сигналізація заднього ходу
• Передні бризковики
• Передні шини:
- 365/70 R18
- 320/80 R18 IT 530
- 12.5 - 20 MPT 10 PR
• Задні шини:
- 18.4 × 26 – 12 PR
- 440/80 R28 IT 530
- 16.9 - 30 IND 10 PR

НАВАНТАЖУВАЧ
• Система стабілізатора навантаження (LSS)
• Перемикач вимкнення запобіжного клапана
• Допоміжні гідравлічні контури:
- функція плаваючого режиму
- передній допоміжний гідравлічний контур
- функція плаваючого режиму та повернення 

до черпання
- додатковий передній допоміжний 

гідравлічний контур (6-ходовий клапан)
• Навісне обладнання:
- різальне лезо з болтовим кріпленням
- різальне лезо на зубцях
- вилковий захват з можливістю повороту на 

180° на ковші у конфігурації 4×1

- вилковий захват (для швидкороз’ємної 
муфти)

- гідравлічна та механічна швидкороз’ємна 
муфта

- ківш у конфігурації 4×1, підготовлений 
для використання вилкового захвату 
з можливістю повороту на 180°, з 
індикатором кута розкриття

- універсальний ківш (для швидкороз’ємної 
муфти)

- ківш у конфігурації 4×1 (для 
швидкороз’ємної муфти)

- бульдозерний відвал
- сніговий відвал
- ручний молот
- ківш у конфігурації 4×1 для важких умов 

роботи

ЗВОРОТНА ЛОПАТА
• Сервокерування з пропорційним 

регулюванням тиску (PPC)
• Альтернативна схема керування
• Гідравлічний боковий зсув зворотної лопати
• Допоміжні гідравлічні контури:
- 2-ходовий контур для навісного обладнання 

(шнек, перекидний ківш)
- контур молота
• Виносна стріла
• Телескопічний маніпулятор

• Виносна стріла та телескопічний 
маніпулятор

• Навісне обладнання:
- ківш для очищення канав (1 400 мм)
- повний асортимент ковшів (300 мм –  

900 мм)
- ківш для копання канав (1000 мм)
- механічна швидкороз'ємна муфта (для 

стандартних ковшів)
- гідравлічний молот
• тяга ковша з піднімальним гаком

Стандартне обладнання

Ваш	партнер	у	компанії	Komatsu:

Додаткове обладнання

WB93R-5
Екскаватор-навантажувач з жорсткою рамою

ДП	«СУМІТЕК	УКРАЇНА»
вул.	 Броварська	 4,	 с.	 Проліски,	 Бориспільський	 р-н,	
Київска	область,	08322,	Україна
Тел.:	+380	(44)	585-73-00
Факс:	+380	(44)	573-00-02
Электронна	адреса:	sumitec@sumitec.com.ua
Сайт:	www.sumitec.com.ua


