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BK323T. E
Mini nakladač pásový BK323T

Mini nakladač pásový BK323T je smykem řízený nakladač určený pro zahradnictví, stavebnictví nebo
komunální a soukromý sektor.
Dokáže manipulovat širokou škálou materiálů, a to i v těch nejmenších prostorách. Jeho malé rozměry a
nízká hmotnost vybízejí k použití i uvnitř budov a na těžko přístupných místech s nízkou nosností.
Nespornou výhodou je absence kabiny. Obsluha ovládá nakladač vestoje z odpruženého stupátka nebo
přídavného sedátka umístěného v zadní části.
Široká škála doplňkové výbavy zefektivní Vaší práci při čištění zahrady, terénních úpravách, při sběru balíků
slámy, dřeva nebo odklizení sněhu.
Mini nakladač pásový BK323T je zkonstruovány a vyráběny s cílem garantovat jeho spolehlivost a dlouhou
životnost. Je poháněný spolehlivým značkovým 2válcovým vzduchem chlazeným benzínovým motorem Honda
GX690. Výborná prostupnost terénem a svahová dostupnost až 30o je pak zajištěna hydraulickým pohonem
obou pásů. Ve výbavě nakladače nechybí italské rychlospojky DNP, LED pracovní světlomet s dlouhým
dosahem.
Mini nakladač pásový BK323T je jednoduchý na ovládání, nenáročný na údržbu, dá se pohodlně převážet na
přívěsném vozíku nebo v dodávce. Díky skvělému poměru cena / výkon je velmi oblíbený u kutilů a
svépomocných stavebníků, nezřídka však po něm sáhnou i profesionálové.
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Model 323T
Hmotnost 870kg
Objem základní lžíce 0,15m3
Šířka základní lžíce 850mm
Motor HONDA GX690 688cc
Max. výkon motoru 16,5kW/3600ot./min
Objem motoru 688cm3

Typ motoru benzínový 2 válcový vzduchem chlazený
Elektrická soustava 12V
Baterie 45Ah
Hlavní čerpadlo Wanye
Průtočnost hlavního čerpadla 56l/min
Tlak hydrauliky 18Mpa
Pohon pojezdu Hydraulický pásový
Rychlost jízdy až 6km/h
Startování elektrický startér

PRACOVNÍ ROZSAH
Max. nosnost 300kg
Max. hydraulická nosnost 660kg
Max. výška vykládky 1500mm
Max. výška zdvihu lžíce 2435mm
Svahová dostupnost 30°

ROZMĚRY
Rozměry se základní lžíci 840x2170x1400mm
Rozvor 657mm
Šířka podvozku 1150mm
Světlá výška podvozku 92mm
Šířka stopy 657mm
Šířka radlice 1160mm
Šířka stroje 1150mm
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