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Práce v přeplněných a stísněných prostorách je přímo výzvou 
k použití hydraulického rýpadla s krátkou zádí Komatsu PC228US-3. 

Stroj je navržen speciálně pro práci ve stísněných a přeplněných 
prostorách. Výrazným zkrácením zadní části rýpadla PC228US-3 bylo 

dosaženo toho, že toto rýpadlo může pracovat i tam, kde běžná rýpadla 
bezpečně a bez rizika pracovat nemohou. Je skvěle využitelné při práci 

na rušných silnicích bez omezení provozu, na mostech, ve městských 
aglomeracích a v jiných omezených prostorách. Stroj PC228US-3 

poskytuje výkon a produktivitu, kterou jistě od stroje Komatsu očekáváte.
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PC228US-3 H Y D R A U L I C K É  R Ý P A D L O

STRUČNÝ PŘEHLED

Nové rysy:
• Posuvné klenuté dveře
• Držák nápojů
• Vnitřní úložný prostor s termoschránkou
• Odlehčené přední okno s hliníkovým rámem
• Vysokokapacitní klimatizace
• Posuvná okna
• Přetlaková kabina (3 mm Aq)
• Elektronické odpružení výložníku

Větší kabina
• Komatsu kabina s nízkou hladinou vnitřního hluku 

je přetlakovou, vysoce pevnou kabinou uloženou 
na pružných tlumičích pro snížení hluku.

• Posuvně otevíratelné dveře poskytují snadný 
vstup i ve stísněných prostorech výrazně snižují 
riziko poškození otevřených dveří v blízkosti silnic 
či různých překážek.

• Velká kabina Komatsu splňuje standardy 
pracovního prostoru ISO a umožňuje bezpečnou 
a pohodlnou práci.

Široké pracovní rozsahy
Maximální rypná výška hydraulického rýpadla 
PC228US-3 je větší než u stroje PC210-7. 
Zvednutím výložníku stroje PC228US-3 do 
většího úhlu jen zvýšíme celkový pracovní výkon 
stroje.Typy prací, vyžadující velký výškový dosah, 
jako jsou demoliční práce a úprava svahů jen 
těží ze zvýšené rypné a výsypné výšky stroje 
PC228US-3.

Vysoká pohyblivost
Vysoká tažná síla a síla řízení demonstrují 
schopnost práce na svažitých terénech.
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PC228US-3HYDRAULICKÉ RÝPADLO

VÝKON
107 kW 145 PS

PROVOZNÍ HMOTNOST
21.980 - 23.900 kg

OBJEM LŽÍCE
0,48 - 1,68 m³

Moderní ovládací prvky
4 pracovní režimy navrženy na optimální 
spolupráci otáček motoru, otáček 
čerpadla a pracovního tlaku.
• Režim Active pro maximální 

produktivitu, výkon a rychlé 
pracovní cykly.

• Režim provozu s kladivem pro 
optimální otáčky motoru, hydraulický 
průtok a tlak.

• Režim Economy pro co nejnižší 
spotřebu paliva a hlučnost.

• Zdvihový režim pro, díky o 7% 
zvýšenému hydraulickému tlaku,  
výkonnější zdvihové operace.

Velká stabilita
Stroj PC228US-3 poskytuje vynikající zdvihovou 
kapacitu a velkou stabilitu díky velkému 
protizávaží nevyžadujícímu téměř žádného 
prostoru za strojem. Navíc stroj PC228US-
3 vykazuje vynikající dynamickou stabilitu 
díky svému automatickému elektronickému 
odpružení výložníku. To rozloží brzdný účinek při 
zastavování výložníku a tím výrazně snižuje rázy.

Bezpečný provoz
Koncepce otáčení stroje PC228US-3 výrazně 
redukuje potřebu stálé kontroly prostoru za 
strojem při práci oproti strojům klasické koncepce.

Malá potřebná šíře pracovního prostoru
Při práci na silnici stroj PC228US-3 zabírá pouze 
3,99 m a méně šíře silnice. To poskytuje stroji 
možnost pracovat na jedné straně silnice bez 
omezení provozu v protisměru.



6

PC228US-3 H Y D R A U L I C K É  R Ý P A D L O

EMMS
EMMS (Equipment Management and Monitoring System)
EMMS je vysoce sofi stikovaný systém kontrolující a monitorující všechny operace stroje. 
Uživatelský přístup je vysoce intuitivní a poskytuje posádce snadnou dosažitelnost 
obrovské škály funkcí a informací o provozu stroje.

         Symboly displeje
  1       Provozní režim
  2       Měřič provozních motohodin
  3       Pojezdová rychlost
  4       Ukazatel teploty chladiva
  5       Výstražná kontrolka přehřátí chladiva
  6       Ukazatel teploty hydraulického oleje
  7       Výstražná kontrolka přehřátí hydraulického oleje
  8       Ukazatel stavu paliva v nádrži
  9       Výstražná kontrolka stavu paliva
 10      Kontrolka zámku otoče
 11      Kontrolka žhavení
 12      Plynulý/s cyklovačem provoz stěrače
 13     Kontrolka auto decelerátoru
 14      Kontrolka „PowerMax“

         Tlačítka ovládacích spínačů
  1      Režim „Active“
  2       Režim „Economy“
  3       Režim „Lifting“
  4       Režim „Breaker“
  5       Spínač volby pojezdové rychlosti
  6       Auto decelerátor
  7       Spínač stěrače
  8       Spínač ostřikovačů
  9       Volba (pro příslušenství-nastavení průtoku oleje)
 10      Režim údržba
 11      Regulace podsvícení displeje
 12      Vstup (krok zpět)
 13      Vstup (nahoru)
 14      Vstup (dolu)
 15      Vstup (potvrzení volby)

Čtyři pracovní režimy
Stroj PC228US-3 je vybaven třemi pracovními režimy (A, E, B) a zdvihovým režimem (L). Všechny režimy jsou 
navrženy pro spolupráci s otáčkami motoru, hydraulického čerpadla, a pracovním tlakem systému dle okamžitých 
požadavků obsluhy. To poskytuje vysokou fl exibilitu společně s výkonem pracovního zařízení pro jakoukoliv práci.
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PC228US-3HYDRAULICKÉ RÝPADLO

Pracovní režim Popis Výhody
A Režim Active • Maximální produkce/výkon

• Rychlé pracovní cykly

E Režim Economy • Velmi nízká spotřeba paliva

B Režim Breaker • Optimální otáčky motoru a hydraulický průtok

L Režim Lift • Hydraulický tlak je zvýšen o 7%

Rychlá Střední Pomalá

Pojezdová rychlost 5,5 km/h 4,1 km/h 3,0 km/h

Zadávání hesla

Režim Active
Pro maximální výkon a rychlé 
pracovní cykly. Běžně je 
používán pro nejtěžší operace 
jako například rýpání tvrdých 
materiálů a jejich nakládání. 
Tento režim provozu poskytuje 
přístup k funkci PowerMax pro 
přechodné zvýšení výkonu o 
7% jako přídavek výkonu pro 
nejtěžší operace.

Režim Economy
Je režimem šetrným 
k životnímu prostředí. Jeho 
provoz je tišší například 
během nočních prací nebo 
v hustě zalidněných oblastech. 
Spotřeba paliva je snížena a 
emise výfukových plynů jsou 
sníženy též.

Režim Breaker
Dodává optimální hydraulický 
tlak, průtok a otáčky motoru 
pro výkonné bourací operace 
hydraulického kladiva.

Režim Lift
Zvyšuje zdvihovou kapacitu 
o 7% přidáním tlaku 
hydraulickému systému. Tento 
režim podporuje bezpečné 
zdvihové operace.

Hydraulický průtok, v hlavní nabídce 
nastaven režim B (Breaker)

Dolaďování hydraulického průtoku 
v režimu B (Breaker)

Dolaďování hydraulického průtoku 
v režimu A (Active)

Jasně viditelný a snadný na ovládání
LCD displej s vysokou rozlišovací schopností pro každý režim. Vzkazy a čísla jsou 
kombinována s barevnými symboly pro jasnou a snadnou čitelnost všech údajů. 
Displej s vysokým rozlišením je snadno čitelný i za jasného slunečného počasí za 
jakýchkoliv světelných podmínek.

Automatický tří rychlostní pojezd
Pojezdová rychlost je automaticky přeřazována z rychlé na pomalou v závislosti na 
terénních podmínkách.

Prstové nastavování průtoku hydraulického čerpadla
Z LCD monitoru, automatická volba průtoku hydraulického čerpadla pro bourání, 
drcení, a ostatní operace v režimech B, A nebo E. Pokud jsou prováděny současné 
operace příslušenství a pracovního zařízení, průtok do příslušenství je redukován 
automaticky, čímž je dosaženo plynulosti pohybu pracovního zařízení.

Ochrana heslem
Prevence proti neoprávněnému užívání či transportu stroje. Motor nemůže být 
nastartován bez použití čtyřmístného hesla. Pro kompletní ochranu stroje je startér 
připojen přímo k akumulátorům a tak heslo potřebuje nejen motor, ale i startér. Heslo 
může být aktivováno na požádání.
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PC228US-3 H Y D R A U L I C K É  R Ý P A D L O

ZNAKY PRODUKTIVITY

Bezpečnost Práce S Malým 
Poloměrem Otáčení v 
Jakkoliv Stísněných 
Prostorech.

Malý poloměr otáčení pracovního zařízení:
2.310 mm – Úhlový výložník stroje PC228US-3 je 
větší než u stroje PC210LC-7, zatímco jeho vpředu 
přečnívající část je zmenšená.

Malý poloměr otáčení zadní části stroje:
1680 mm – Zadní část stroje PC228US-3 je daleko 
kompaktnější než u konvenčních modelů, PC228US-3 
výrazně snižuje potřebu kontroly prostoru za strojem 
během práce.

Práce při stavbě silnic

PC210

2.310 mm 1.680 mm

180° šíře otoče: 3,99 m

Poloměr 
otáčení 

pracovního 
zařízení je 
zmenšen o 
1.320 mm

Poloměr 
otáčení 

zadní části je 
zmenšen o 
1.070 mm

Přečnívá za šíři pasů:
PC228USLC 190 mm pasy 600 mm
PC228USLC 140 mm pasy 700 mm
PC210LC 1.310 mm pasy 600 mm

Práce na silnici o šíři 
průměrně 4 m

Práce na silnicích a mostech

39
90

 m
m

� Měrná hmotnost materiálu do 1,8 t/m³ � Měrná hmotnost materiálu do 1,5 t/m³
� Měrná hmotnost materiálu do 1,2 t/m³ – Není možno použít

KOMBINACE LŽIC A NÁSAD
Šíře Kapacita Hmotnost
mm m³ kg
600 0,48 480
700 0,55 530
800 0,63 580
900 0,71 610

1.000 0,78 650
1.100 0,86 700
1.200 0,96 760
1.300 1,03 810
1.400 1,11 870
1.500 1,19 930
1.600 1,49 1.100
1.700 1,58 1.150
1.800 1,68 1.200

PC228US-3 PC228USLC-3
2.925 mm 2.925 mm

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
– –
– –

Šíře ulice 4,5 m
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PC228US-3HYDRAULICKÉ RÝPADLO

Vysoká Produktivita

Motor
Stroj PC228US-3 získává vysoký výkon a pracovní kapacitu díky motoru 
Komatsu SAA6D102E. Výkon na výstupu 107 kW / 145 PS, poskytuje 
zvýšený hydraulický výkon při vynikající spotřebě paliva. Motor splňuje přísná 
emisní omezení typu CARB, EPA, EC a disponuje nízkou hladinou hluku, což 
zvyšuje pohodlí obsluhy.

Širší pracovní okruhy
Rozšířením výložníku stroje PC228US-3 na větší úhel se zároveň zvětšily 
celkové pracovní výkony.

Velké rypné síly
Stroj PC228US-3 poskytuje velké rypné síly lopaty a tlačné síly ramene. Síly 
s použitím funkce PowerMax:

Funkce PowerMax
Tato funkce výrazně zvyšuje rypné síly lopaty a přidává na výkonu v těžkých 
pracovních podmínkách.

Velká stabilita
Stroj PC228US-3 nabízí vynikající zdvihovou kapacitu a velkou stabilitu 
díky svému velkému protizávaží, které nevyžaduje žádný další prostor ze 
zádí stroje. Navíc stroj PC228US-3 disponuje velkou dynamickou stabilitou 
poskytovanou automatickým elektronickým odpružením výložníku. To při 
prudkém zastavení spouštěného výložníku výrazně snižuje otřesy a rázy.

PC228US-3 PC228US-3 PC210-7
DVOJDÍLNÝ VÝLOŽNÍK

Délka násady 2.925 mm 2.925 mm 2.900 mm

Maximální rypný výška 10.700 mm 11.790 mm 10.000 mm

Maximální rypná hloubka 6.620 mm 6.225 mm 6.620 mm

Maximální rypný dosah 9.875 mm 10.270 mm 9.875 mm

PC228US-3 PC210LC-7
Rypná síla lopaty (ISO) 15.200 kg 15.200 kg
Tlačná síla ramene (ISO) 11.000 kg 11.000 kg

PC228US/LC-3
Hmotnost protizávaží 6.335 kg
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PC228US-3 H Y D R A U L I C K É  R Ý P A D L O

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Interiér kabiny PC228US-3 je 
prostorný a poskytuje komfortní 
pracovní podmínky...

Vícepolohové ovládání
Vícepolohové proporcionální ovládací páky poskytují 
posádce maximální pracovní pohodlí a udržují stálou 
a kvalitní kontrolu nad strojem. Obousměrně posuvný 
mechanismus poskytuje možnost současného nebo 
i odděleného nastavování ovládacích prvků do 
polohy vyhovující danému operátorovi  pro maximální 
produktivitu a pohodlí.

Uložení kabiny
Uložení kabiny na pružných tlumičích redukuje vibrace 
a hluk z rámu stroje. Únava operátora je redukována.

Vysokokapacitní jednotky klimatizace a topení
Kapacita klimatizace stroje PC228US-3 je o 43% vetší 
než u stroje PC228US-2. Dvouhladinové ovládání vhání 
studený vzduch do vrchní části kabiny a teplý do spodní 
části kabiny, což poskytuje optimální klima v kabině 
po celý rok. Funkce rozmrazování udržuje stále čisté 
přední sklo. Prach jen velmi těžko proniká do kabiny a 
to i v těch nejhorších pracovních podmínkách. Těsnění 
kabiny je pevnější a vnitřní tlak vytvářený klimatizační 
jednotkou zamezuje vnikání prachu do kabiny.

Zaoblené posuvné dveře
Posuvné zaoblené dveře poskytují pohodný a bezpečný 
přístup do kabiny i ve stísněných prostorách a snižují 
riziko jejich poškození na silnicích, protože během 
otevírání nepřesahují rám stroje. Kabina je osazena též 
posuvným oknem ve dveřích.

Omyvatelná podlaha
Podlaha stroje PC228US-3 je velmi snadno omyvatelná. 
Mírně skloněný povrch je orámován a opatřen 
odtokovými otvory.

Kapacity
Chlazení 6.900 kcal
Topení 5.200 kcal

Hluk
Konstrukce nízkohlučné kabiny Komatsu, která je 
uložena na pružných tlumičích a je mírně přetlaková 
výrazně snižuje 
hladiny hluku.

LpA vnitřní hladina hluku:  73 dB(A)
LwA vnější hladina hluku: 102 dB(A)

Kabina Obsluhy
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PC228US-3 H Y D R A U L I C K É  R Ý P A D L O

BODY ÚDRŽBY

Ovládací 
rozvaděč

Utěsněná 
ventilová 
skříň

Palivová nádrž

Nádrž hydr. 
oleje

Protihlukový 
materiál

Mohutný otočový 
motor

Nízkohlučný 
motor

Vrtule 
chlazení

Olejový 
chladič

Kabina

Ventilová skříň

Protihlukový 
kryt

Těsnící 
materiál mezi 
kabinou a 
podlahou

Předchozí fi ltr hydraulického oleje Nový fi ltr hydraulického oleje

Předchozí fi ltr hydraulického oleje Nový fi ltr hydraulického oleje

Snadná údržba
Komatsu zkonstruovalo svůj stroj PC228US-3 s ohledem na přístupnost servisních míst. Tento stroj vykazuje nízké 
nároky na rutinní údržbu a servisní práce, což výrazně redukuje prostoje stroje. Na stroji PC228US-3 se najde 
mnoho servisních výhod:

Optimální údržbový plán
Snadná přístupnost údržbových prvků motoru 
jako jsou olejový fi ltr, měrka oleje, nádrž chladiva, 
palivový fi ltr, a vzduchový čistič.

Nová vložka hydraulického fi ltru
Nový hydraulický fi ltr používá vysoce 
výkonného fi ltračního materiálu pro dlouhé 
intervaly výměny fi ltru, což výrazně snižuje 
náklady na údržbu. Nový hydraulický fi ltr 
zvyšuje interval výměny fi ltru na 1 000 Mth 
a interval výměny hydraulického oleje na 
5 000 Mth. Jeho malé rozměry redukují 
množství odpadního materiálu.
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PC228US-3HYDRAULICKÉ RÝPADLO

Ocelová pouzdra vs mosazná s velkým pnutím
 (100 h)  (250 h)

Ocelová pouzdra vs mosazná s velkým pnutím
 (100 h)  (250 h)

Ocelová pouzdra vs SCS pouzdra
 (100 h)  (250 h)

Prodloužené intervaly mazání
Mosazná pouzdra s velkým pnutím jsou použita v začepování pracovního zařízení a pouzdra SCS v začepování 
lopaty (vyjma vrchního čepu násady) výrazně zvyšují intervaly mazání. SCS pouzdra : Uhlíková ocel s póry 
obsahujícími olej s velkou viskozitou a speciální mazivo způsobuje velkou odolnost proti otěru částicemi písku či 
zeminy.

Snazší čištění chladiče
Cladiče a jejich radiátory jsou uspořádány sériově, čímž je dosaženo 
zjednodušení jejich čištění. Zároveň můžete chladiče snadno 
vymontovat, vyčistit a posléze je zpět nainstalovat, a to i nezávisle na 
sobě.

Znaky bezpečnosti

Velké zábradlí pro větší přístupnost stroje. Schůdky s protiskluzovým povrchem pro 
bezpečný přístup na údržbu stroje.

PC228US-3 PC228US-2
Mazání Součásti lopaty 250 h* 100 h

Součásti ostatního zařízení 250 h 100 h

Spotřební materiál Motorový olej 500 h 250 h

Filtr motorového oleje 500 h 250 h

Hydraulický olej 5.000 h 5.000 h

Filtr hydraulického oleje 1.000 h 500 h

Palivový fi ltr 500 h 500 h
*Pouze na vrcholu násady
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PC228US-3 H Y D R A U L I C K É  R Ý P A D L O

TECHNICKÉ ÚDAJE

MOTOR

Model............................................................... Komatsu SAA6D102E
Typ................................. 6 válec s přímým vstřikem s katalyzátorem, 

přeplňovaný vznětový, s předchladičem
Výkon ................................................... 107 kW/145 PS (SAE J1349)
 při otáčkách motoru .....................................................1.950 ot/min
Počet válců ....................................................................................... 6
Vrtání/zdvih..................................................................... 102/120 mm
Zdvihový objem ..........................................................................5,88 l
Vstřikování...........................................vysokorychlostní, mechanické
Emise motoru .............................plně vyhovující emisním omezením 

výfukových plynů EPA Tier II

PROVOZNÍ HMOTNOST

Provozní hmotnost s 5.700 mm dlouhým jednodílným výložníkem, 2.925 mm dlouhou násadou, SAE navršenou lopatou 0,78 m³, operátorem, 
mazivem, chladivem, plnou palivovou nádrží a standardní výbavou.

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Způsob pohonu .............................................................hydrostatický
Redukce otoče .............................. planetové dvouredukční sooukolí
Mazání otočového věnce ..................................................... vazelína
Zajištění otoče ............................................. olejová kotoučová brzda
Rychlost otoče....................................................................11,0 ot/min

OTOČOVÝ SYSTÉM

ŘÍZENÍ A BRZDY

Řízení ............................................................... dvoupákové s pedály
Způsob pohonu .............................................................hydrostatický
Pojezdové motory............... axiální pístové integrované v rámu pasu
Systém redukce............................... planetové dvouredukční soukolí
Maximální tažná síla............................................................ 20.600 kg
Pojezdová rychlost
 Pomalá / Střední / Rychlá .................................. 3,0 / 4,1 / 5,5 km/h
Provozní brzda .................................................................hydraulická
Parkovací brzda ..................................................... olejová kotoučová

PODVOZEK

Konstrukce ............................ centrální X-rám s bočně montovanými 
příhradovými rámy pasů

Řetěz
 Typ ............................................................................ Plně utěsněný
 Desky pasu (každá strana) ........................... 45 , 49 (PC228USLC)
 Napínání ........................................................................ hydraulické
Kladky
 Pojezdové kladky (každá strana) ...................... 7 , 9 (PC228USLC)
 Nosné kladky (každá strana) ......................................................... 2

OBJEMY PROVOZNÍCH NÁPLNÍ

Palivová nádrž........................................................................... 320 ltr
Chladič ..................................................................................... 22,4 ltr
Motorový olej ............................................................................... 24 ltr
Koncové převody (každá strana)................................................ 5,2 ltr
Pohon otoče ............................................................................... 6,6 ltr
Hydraulická nádrž ..................................................................... 126 ltr

JEDNODÍLNÝ VÝLOŽNÍK DVOJDÍLNÝ VÝLOŽNÍK
PC228US-3 PC228USLC-3 PC228USLC-3

Tříbřité desky pasu Provozní hmotnost Měrný tlak Provozní hmotnost Měrný tlak Provozní hmotnost Měrný tlak

600 mm 21.500 kg 0,51 kg/cm² 22.605 kg 0,47 kg/cm² 23.600 kg 0,49 kg/cm²

700 mm – – 22.900 kg 0,41 kg/cm² 23.850 kg 0,43 kg/cm² 

Typ..................... Systém HydrauMind s uzavřeným okruhem, funkcí 
Load Sensing a tlakovým vyrovnávacím ventilem

Počet volitelných pracovních režimů ................................................ 4
Hlavní čerpadlo ............................... pístové s proměnným průtokem
Čerpadla pro........výložník, násadu, lopatu, otoč a pojezdové okruhy
Maximální průtok čerpadel ...................................................428 l/min
Podpora kontrolního okruhu ............................... samoredukční ventil
Hydraulické motory:
 Pojezdový .................2 x axiální pístový motor s parkovací brzdou
 Otočový...................... 1 x axiální pístový motor s otočovou brzdou
Nastavení pojistných ventilů:
 Pracovní zařízení ...........................................................355 kg/cm²
 Pojezdové ústrojí ...........................................................380 kg/cm²
 Otoč ...............................................................................285 kg/cm²
 Pilotní ovládací okruh ......................................................33 kg/cm²
Hydraulické válce (Počet pístnic – vrtání x zdvih):
 Výložník ................................................... 2 – 120 mm × 1.385 mm
 Násada .................................................... 1 – 135 mm × 1.490 mm
 Lopata.......................................................1 – 115 mm × 1.120 mm

KABINA

Nově navržená, zpevněná plně přetlaková kabina připevněná 
k rámu s vysokou tuhostí. Vyhovuje standardu OPG (Operator 
protection guard) 1. ISO 10262, LpA 73 (ISO 6369 dynamický test), 
LwA 102 2000/14/EC Stage II).
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PC228US-3HYDRAULICKÉ RÝPADLO

ROZMĚRY STROJE

DÉLKA NÁSADY JEDNODÍLNÝ VÝLOŽNÍK DVOJDÍLNÝ VÝLOŽNÍK
PC228US-3 PC228USLC-3 PC228USLC-3

Násada 2.925 mm 2.925 mm 2.925 mm

A Celková délka 8.700 mm 8.890 mm 9.285 mm

B Celková šířka 2.980 mm 3.080 mm 3.080 mm

C Celková výška (k vrcholu kabiny) 3.010 mm 3.010 mm 3.010 mm

D Světlost nad zemí, protizávaží 1.060 mm 1.060 mm 1.060 mm

E Minimální světlost nad zemí 440 mm 440 mm 440 mm

F  Poloměr otáčení zadní části 1.680 mm 1.680 mm 1.680 mm

G Délka pasu na zemi 3.270 mm 3.640 mm 3.640 mm

H Délka pasu 4.080 mm 4.450 mm 4.450 mm

I Rozchod pasu 2.200 mm 2.380 mm 2.380 mm

J Šíře stroje přes pasy 2.800 mm 3.080 mm 3.080 mm

K Šíře pasu 600 mm 700 mm 700 mm

L Výška břitu desky pasu 26 mm 26 mm 26 mm

M Výška kabiny 2.285 mm 2.285 mm 2.285 mm

N Šíře nástavby 2.980 mm 2.980 mm 2.980 mm

O Vzdálenost osy otoče od zádi stroje 1.680 mm 1.680 mm 1.680 mm

JEDNODÍLNÝ VÝLOŽNÍK

DVOJDÍLNÝ VÝLOŽNÍK
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PC228US-3 H Y D R A U L I C K É  R Ý P A D L O

PRACOVNÍ ROZSAHY

DÉLKA NÁSADY 2.925 mm
A Maximální rypná výška 10.700 mm

B Maximální výsypná výška 7.825 mm

C Maximální rypná hloubka 6.620 mm

D Maximální svislá rypná hloubka za zdí 5.980 mm

E Maximální rypná hloubka na hladině 2,44 m 6.370 mm

F Maximální rypný dosah 9.875 mm

G Maximální rypný dosah při zemi 9.700 mm

H Minimální poloměr otočení 2.310 mm
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JEDNODÍLNÝ VÝLOŽNÍK
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PC228US-3HYDRAULICKÉ RÝPADLO

DVOJDÍLNÝ VÝLOŽNÍK

DÉLKA NÁSADY 2.925 m
A Maximální rypná výška  11.790 mm

B Maximální výsypná výška 8.830 mm

C Maximální rypná hloubka 6.225 mm

D Maximální svislá rypná hloubka za zdí 5.350 mm

E Maximální rypná hloubka na hladině 2,44 m 6.050 mm

F Maximální rypný dosah 10.270 mm

G Maximální rypný dosah při zemi 10.095 mm

H Minimální poloměr otočení 2.370 mm
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PC228US-3 H Y D R A U L I C K É  R Ý P A D L O

ZDVIHOVÁ KAPACITA

– Dosah ze středu otoče

– Výška uchycení lžíce

– Zdvihová kapacita včetně 
Kinematiky lžíce (200 kg) a 
Pístnice lžíce (140 kg).

– Podélná kapacita

– Boční kapacita

– Kapacita při maximálním vyložení

A

B

C

JEDNODÍLNÝ VÝLOŽNÍK

Při demontované pístnici či 
kinematice lžíce může zdvihová 
kapacita narůstat úměrně jejich 
hmotnosti.

Se 600 mm širokými pasy

* Zdvih je omezen spíše hydraulickou kapacitou než klopnou kapacitou. 
Hodnoty jsou měřeny dle standardů SAE J1097. 
Hodnoty nepřekračují 87 % hydraulické zdvihové kapacity nebo 75 % klopné kapacity.

Délka násady
A

B

7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m 1,5 m

PC228USLC-3 6,0 m kg *2.700 *2.700 3.250 2.950 *3.950 *3.950

4,5 m kg *2.750 2.400 *4.500 2.900 *4.650 4.300 *5.000 *5.000

3,0 m kg *2.900 2.150 4.850 2.800 *5.650 4.150 *7.100 6.500 *11.050 *11.050

1,5 m kg *3.150 2.050 4.750 2.700 *6.750 3.900 *9.200 6.050 *6.850 *6.850

0 m kg *3.650 2.100 4.600 2.600 6.600 3.700 10.600 5.700 *7.650 *7.650

-1,5 m kg 4.100 2.300 4.550 2.550 6.500 3.600 10.450 5.600 *10.800 *10.800 *6.700 *6.700

-3,0 m kg 4.900 2.750 6.500 3.600 10.450 5.600 *15.550 11.200 *10.300 *10.300

Se 700 mm širokými pasy -4,5 m kg 6.800 3.850 *9.950 5.800 *14.500 11.550

2.925 mm

625 kg
0,78 m³

PC228USLC-3 6,0 m kg *2.700 *2.700 *3.250 2.900 *3.950 *3.950

4,5 m kg *2.750 2.300 *4.500 2.850 *4.650 4.250 *5.000 *5.000

3,0 m kg *2.900 2.100 4.750 2.750 *5.650 4.050 *7.100 6.450 *11.050 *11.050

1,5 m kg *3.150 2.000 4.650 2.650 6.650 3.800 *9.200 5.900 *6.850 *6.850

0 m kg *3.650 2.050 4.550 2.550 6.450 3.600 10.450 5.600 *7.650 *7.650

-1,5 m kg 4.050 2.250 4.500 2.500 6.350 3.500 10.300 5.450 *10.800 10.750 *6.700 *6.700

-3,0 m kg 4.800 2.700 6.350 3.500 10.300 5.500 *15.550 10.950 *10.300 *10.300

Se 600 mm širokými pasy -4,5 m kg 6.700 3.750 *9.950 5.650 *14.500 11.300

2.925 mm

625 kg
0,78 m³

PC228US-3 6,0 m kg *2.700 2.350 *3.250 2.450 *3.950 3.800

4,5 m kg *2.750 1.950 3.950 2.450 *4.650 3.700 *5.000 *5.000

3,0 m kg *2.900 1.750 3.850 2.350 *5.600 3.500 *7.100 5.600 *11.050 10.700

1,5 m kg 2.900 1.700 3.750 2.250 5.400 3.250 8.550 5.100 *6.850 *6.850

0 m kg 2.950 1.700 3.650 2.150 5.200 3.050 8.250 4.750 *7.650 *7.650

-1,5 m kg 3.250 1.850 3.600 2.100 5.050 2.950 8.100 4.650 *10.800 9.000 *6.700 *6.700

-3,0 m kg 3.850 2.250 5.100 2.950 8.100 4.650 *15.550 9.150 *10.300 *10.300

Se 600 mm širokými pasy -4,5 m kg 5.350 3.200 8.300 4.800 *14.500 9.500

2.925 mm

625 kg
0,78 m³
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PC228US-3HYDRAULICKÉ RÝPADLO

A

B

C

DVOJDÍLNÝ VÝLOŽNÍK

* Zdvih je omezen spíše hydraulickou kapacitou než klopnou kapacitou. 
Hodnoty jsou měřeny dle standardů SAE J1097. 
Hodnoty nepřekračují 87 % hydraulické zdvihové kapacity nebo 75 % klopné kapacity.

Délka násady
A

B

7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m 1,5 m

PC228USLC-3 6,0 m kg *2.900 2.500 *4.200 2.900 *4.250 4.250 *4.400 *4.400

4,5 m kg *2.850 2.100 *4.450 2.850 *4.850 4.300 *5.660 *5.650 *7.200 *7.200

3,0 m kg *2.950 1.900 4.750 2.700 *5.750 4.050 *7.450 6.500

1,5 m kg *3.200 1.800 4.600 2.550 6.600 3.750 *9.250 5.850

0 m kg 3.400 1.850 4.550 2.450 6.350 3.550 10.300 5.500 *6.450 *6.450

-1,5 m kg 3.700 2.000 4.400 2.400 6.250 3.450 10.150 5.350 *9.950 *9.950

-3,0 m kg 4.450 2.450 6.250 3.450 10.200 5.450

Se 700 mm širokými pasy -4,5 m kg

2.925 mm

625 kg
0,78 m³

PC228USLC-3 6,0 m kg *2.900 2.450 *4.200 2.850 *4.250 *4.250 *4.400 *4.400

4,5 m kg *2.850 2.050 *4.450 2.800 *4.850 4.250 *5.650 *5.650 *7.200 *7.200

3,0 m kg *2.950 1.850 4.650 2.650 *5.750 4.000 *7.450 6.400

1,5 m kg *3.200 1.750 4.500 2.550 6.500 3.700 *9.250 5.800

0 m kg 3.350 1.800 4.400 2.400 6.250 3.450 10.150 5.400 *6.450 *6.450

-1,5 m kg 3.650 2.000 4.300 2.350 6.150 3.350 10.000 5.300 *9.950 *9.950

-3,0 m kg 4.350 2.400 6.200 3.400 10.050 5.350

Se 600 mm širokými pasy -4,5 m kg

2.925 mm

625 kg
0,78 m³

PC228US-3 6,0 m kg *2.900 2.050 3.900 2.450 *4.250 3.850 *4.400 *4.400

4,5 m kg *2.850 1.700 3.850 2.350 *4.850 3.700 *5.650 *5.650 *7.200 *7.200

3,0 m kg 2.650 1.500 3.700 2.250 5.450 3.400 *7.450 5.500

1,5 m kg 2.550 1.450 3.550 2.100 5.150 3.100 8.250 4.900

0 m kg 2.600 1.450 3.450 2.000 4.900 2.900 7.850 4.550 *6.450 *6.450

-1,5 m kg 2.850 1.600 3.400 1.950 4.800 2.800 7.700 4.400 *9.950 8.750

-3,0 m kg 3.400 1.950 3.400 2.000 4.800 2.800 7.750 4.450

Se 600 mm širokými pasy -4,5 m kg

2.925 mm

625 kg
0,78 m³

– Dosah ze středu otoče

– Výška uchycení lžíce

– Zdvihová kapacita včetně 
Kinematiky lžíce (200 kg) a 
Pístnice lžíce (140 kg).

– Podélná kapacita

– Boční kapacita

– Kapacita při maximálním vyložení

Při demontované pístnici či 
kinematice lžíce může zdvihová 
kapacita narůstat úměrně jejich 
hmotnosti.

Se 600 mm širokými pasy
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PC228US-3

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
• Dvojitý vzduchový čistič 

s automatickým odlučováním prachu
• Klimatizace / topení
• Alternátor 60 A
• Násada 2.925 mm s hydraulickým 

okruhem pro jednu přídavnou funkci
• Hydraulický zámek výložníku
• Hydraulická řídíci jednotka: s jedním 

přídavným aktivátorem a přípravou 
pro druhý aktivátor

• Akumulátory 110 Ah / 2 x 12 V
• Kabina obsahující: anténu, podlážku, 

stěrač s cyklovačem a ostřikovačem, 
velké střešní okno, nahoru 
odsouvatelné čelní okno, otevíratelné 
zadní okno, vyjímatelné spodní 
okno, posuvná sedačka, tónovaná 
bezpečnostní skla.

• Vrtule chlazení s kombinovaným 
průtokem a chráničem

• Protizávaží 6.335 kg
• Protiprachová ochrana chladiče vody i 

oleje
• Přístrojová deska
• Jedno přední světlo
• Kryt motorového a čerpadlového 

prostoru
• Standardní desky pasu: 

600 mm tří břité (PC228US/LC-3)
• Startér 4,5 kW

• Ochrana podvozku
• Kryt tlumiče výfuku a turbodmychadla
• Plně utěsněná kabina
• Multifunkní barevný monitor se 

systémem Equipment Management 
Monitoring System (EMMS)

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ
• Desky

600 mm tří břité
700 mm tří břité
800 mm tří břité

• Ochrana předního okna (poloviční)
• Jednodílný výložník
• Dvojdílný výložník


