
SWE 215FMIDDELZWARE GRAAFMACHINE

BOUWMACHINES

Motorvermogen: 129 kW Machinegewicht: 21.800 kg



MET DE HOOGSTE GRAAFKRACHT IN DE MARKT, EN NOG VEEL MEER

Introductie van de 
SWE 215F

Met trots presenteer ik de SWE 215F middelzware 

graafmachine, speciaal ontworpen en 

gecertificeerd voor de Europese markten.  

Dit topmodel 21,8-tons middelzware graafmachine 

levert uitstekende prestaties, is comfortabel 

en veilig in het gebruik en is eenvoudig te 

onderhouden. Deze machine is veelzijdig en 

robuust, heeft een lange levensduur en is 

daarmee perfect geschikt voor wegenbouw en 

algemene bouwwerkzaamheden, steengroeves, 

sloopwerkzaamheden of bosbouw.

Het ontwerp van de SWE 215F, de Stage V motor 

en verbeterde hydrauliek staan garant voor soepel 

werken en hogere productiviteit. De SWE 215F is 

een product van de innovatie die in de DNA van ons 

bedrijf geworteld is, dat onze klanten waar voor 

hun geld biedt en de kwaliteit van leven verbetert. 

In iets meer dan 20 jaar is Sunward uitgegroeid 

tot een van de 50 grootste fabrikanten van 

bouwmachines ter wereld en een van de 20 

grootste fabrikanten van graafmachines. Heden 

ten dage worden onze producten naar meer dan 

100 landen over de hele wereld geëxporteerd.

Hartelijk dank dat u onze trots wilt delen

  Professor He

Belangrijkste features

BETROUWBAAR, KRACHTIG EN ROBUUST
Bij ons is betrouwbaarheid compromisloos, en de 21,8-tons SWE 215F is geen 

uitzondering. We weten dat hij door bouwbedrijven gebruikt wordt, die hun 

werk willen uitvoeren met een robuuste machine waar ze van op aan kunnen.  

Daarom zijn, net als bij onze andere machines, alle belangrijke onderdelen 

van de allerbeste merken afkomstig. Van de Cummins Stage V motor tot de 

Japanse hydrauliek, alles is op betrouwbaarheid en duurzaamheid gebouwd. 

Bovendien geeft de unieke hydrauliek van Sunward deze machine betere 

prestaties doordat hij over een van de hoogste uitbreekkrachten in de markt 

beschikt.

VEELZIJDIG EN GEOPTIMALISEERD
Omdat een 22-tons machine altijd op veel grote werkplekken wordt gebruikt, 

moet hij veelzijdig zijn. De SWE 215F heeft 3 belangrijke werkmodi en 3 extra 

werkmodi voor de aanbouwdelen, waardoor deze machine onovertroffen 

veelzijdig is. Sunward biedt dus standaard de grootste veelzijdigheid in de 

markt en kan elke klus en elk aanbouwdeel aan (inclusief tiltrotators).

VEILIG EN COMFORTABEL 
Omdat we weten dat veiligheid en comfort hand-in-hand gaan, houdt de 

SWE 215F u veilig en biedt hij onder alle werkomstandigheden elk denkbaar 

comfort. De volledig EU-gecertificeerde cabine voldoet aan ROPS, TOPS en 

FOPS, en biedt veiligheid vanaf een versterkt onderstel tot de versterkte  

giek- en armframes. En dankzij het uitstekende zicht door de standaard 3 

krachtige en perfect geplaatste ledlampen blijft u veilig werken, dag en nacht.

EENVOUDIG ONDERHOUD
Alle Sunward machines zijn ontworpen, als prototype getest en weer 

gedemonteerd, volgens reverse engineering, om te testen hoe eenvoudig 

ze onderhouden kunnen worden. En dat zijn ze! Alle onderdelen zijn vanaf de 

grond bereikbaar voor onderhoud en mede dankzij de goede beschikbaarheid 

van onderdelen is de SWE 215F uiterst eenvoudig te onderhouden. Het is dan 

ook geen verassing dat een bestuurder onze machines alleen maar hoeft uit te 

proberen om volledig overtuigd te raken!



MIDDELZWARE GRAAFMACHINE SWE 215F 3

MET DE HOOGSTE GRAAFKRACHT IN DE MARKT, EN NOG VEEL MEER



Betrouwbaar, krachtig en robuust

Alle belangrijke onderdelen zijn met zorg 
geselecteerd
Zo hebben we de bekroonde Cummins B6.7 Stage V motor in de nieuwste 

uitvoering geselecteerd. Deze motor zet de standaard voor betrouwbaarheid 

en robuustheid. Het lagere brandstofverbruik en de grotere intervallen 

tussen onderhoudsbeurten dragen bij aan lagere bedrijfskosten en lagere 

totale eigendomskosten. Hij produceert vrijwel geen uitstoot, voldoet aan de 

allernieuwste eisen van de Europese Unie en levert 158 tot 330 pk (116 - 243 

kWh) zonder in te boeten op kracht, prestaties of brandstofverbruik.

 

Omdat de hydrauliek vaak als het hart van de machine wordt gezien, gebruikt 

Sunward uitsluitend onderdelen van de beste toeleveranciers. Voor de SWE 

215F hebben we de Japanse topmerken KPM voor de hydraulische pomp 

en de zwenkmotor geselecteerd en KYB voor de hoofdregelklep. Beide 

uiterst betrouwbare merken staan bekend om hun hoge efficiëntie en lange 

levensduur van de componenten die speciaal op de eisen van hydraulische 

graafmachines ontworpen zijn.

 

Om onze gebruikers de beste waar voor hun geld te geven, passen we ons 

motto 'Innovation Leads to Value' op ieder onderdeel van de machine toe, zelfs 

op onderdelen van toeleveranciers en de manier waarop we die integreren.

De essentiële onderdelen komen van de top merken

KPM 

Hoofdpomp

Met deze nieuwe hoogwaardige 

pomp en ons innovatieve 

denken hebben we het 

slagvolume met 7% verhoogd, 

het vermogen met 4% en 

de volume-efficiëntie met 

6%, waarmee de totale 

graafmachines energiezuiniger 

geworden is.

KYB 
Hoofdregelklep

Een hoofdregelklep met 

grote poort levert een hoger 

debiet bij minder weerstand, 

waardoor hij minder warmte 

genereert, minder energie 

verbruikt en toch snel werken 

toestaat. Onze professionele 

en specifieke kalibratie 

bieden de bestuurder een 

betere werkervaring.

KPM 
Zwenkmotor

Deze grote motor met 

groot slagvolume kent 

meerdere features, zoals een 

automatische vergrendeling, 

voorkomen van terugslag 

en een dubbel hydraulisch 

en mechanisch remsysteem 

voor soepel werken..

NABTESCO 
Rijmotor

Elke rups wordt door een 

tweetraps automatisch 

schakelende rijmotor 

aangedreven, is uitgerust 

met meerdere remschijven 

en een parkeerrem met 

veerbekrachtiging en 

hydraulische vrijgave. De 

rijsnelheid kan tot een 

ongeëvenaarde 5,2 km/u 

bedragen. 



B

B

C

A

A.  De steunring van het zwenklager is een uit één stuk gesmede ring 

om het aantal lassen te minimaliseren.

B.  Een rijframe met dikkere kokerbalken en dikkere bodemplaat biedt 

een grotere sterkte.

C.  Zowel de doorsnede van het X-frame als de dikte van het 

plaatmateriaal zijn vergroot voor een nog grotere sterkte.
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Versterkte giek en arm
Bij de berekening van de beste belastingverdeling in 

de giekconstructie is gebruik gemaakt van eindige-

elementenanalyse. Ook zijn bepaalde onderdelen van de SWE 

215F, zoals de giek en de arm, ontworpen met een grotere 

plaatdikte, terwijl alle ondersteunende onderdelen van uiterst 

sterk, matrixgesmeed staal zijn gemaakt. Deze analyse, 

in combinatie met dikkere materialen, betekent dat de 

metaalmoeheid beperkt blijft en zowel de betrouwbaarheid als de 

levensduur van de onderdelen vergroot zijn. Om de basis van de 

arm beter te beschermen zijn verstevigingsbalken toegevoegd 

en zijn zowel het midden als het uiteinde van de arm versterkt.

Vanaf het ontwerp tot de fabricage: alles is 
gedaan voor betrouwbare prestaties bij zware 
toepassingen 
In uw werk moet u op uw apparatuur kunnen vertrouwen. Bij Sunward 

gebruiken we gespecialiseerde ontwerp- en analysehulpmiddelen om onze 

machines zo robuust en duurzaam mogelijk te maken. Onze materialen en 

constructies ondergaan strenge tests op sterkte en weerstand onder de 

meest extreme omstandigheden. We bouwen constant de meest duurzame 

machines voor de laagst mogelijk eigendomskosten.

STRESSVERLAGEND PROCES VOOR STERKTE EN DUURZAAMHEID

De SWE 215F is bedoeld voor zowel normale bouwwerkzaamheden 

als extra zwaar werk. Daarom is het belangrijk deze vereiste 

in de eerste productiestadia van de machine te integreren. De 

zwaar uitgevoerde onderdelen van de SWE 215F zijn met zorg 

uitgegloeid om zo de reststress in de lasnaden te elimineren en de 

betrouwbaarheid van de machine aanzienlijk te verhogen.

HET UITGLOEIPROCES

Het natuurlijke afkoelingsproces na het lassen (waarbij de 

kans bestaat op ongelijkmatige afkoeling) wordt voorkomen 

door het metaal in een geïsoleerde ruimte tot 600 tot 800°C 

te verwarmen en daarna langzaam af te laten koelen. Dit 

gecontroleerde afkoelproces, dat 5 tot 8 uur in beslag neemt, 

maakt het staal uniformer en compacter en voorkomt reststress 

en defecten. Dat maakt de machine op zijn beurt weer veel 

betrouwbaarder. Dit soort afkoelproces wordt meestal niet 

toegepast door fabrikanten die tijd en geld willen besparen. 

Maar bij Sunward is kwaliteit compromisloos: we streven ernaar 

machines te leveren met de hoogste betrouwbaarheid en 

duurzaamheid.

VERSTERKT X-CHASSIS MET UITSTEKENDE WEESTAND TEGEN VERVORMING

Het X-vormige onderstel is ontworpen met behulp van eindige-

elementenanalyse en 3D computersimulatie voor optimale 

structurele sterkte en levensduur.

   De giek en de arm zijn 
ontworpen op een 
betrouwbaarheid van 
20.000 bedrijfsuren.

    Gesmede ondersteunende elementen



Veelzijdig en geoptimaliseerd

Op veelzijdigheid ontworpen
In de geest van het Sunward motto 'Innovation 

Leads to Value' ('Innovatie loont') zijn het 

ontwerp en de engineering van de SWE 215F 

gericht op optimale waarde voor de eigenaar 

en tevens optimale veelzijdigheid voor de 

gebruiker. De SWE 215F kan daarom in allerlei 

omstandigheden en toepassingen worden 

gebruikt. En dankzij de 3 aparte hulpleidingen, 

de 3 werkmodi voor bakken en de 3 werkmodi 

voor aanbouwdelen kan een bestuurder in 

luttele minuten de geboden mogelijkheid op 

waarde schatten.

De meest uitgebreide instellingsmogelijkheden voor 
hulpleidingen in de markt
De SWE 215F kan zich aan elke werkomgeving 

aanpassen, dankzij de standaard ingebouwde 

huphydrauliek met volledig instelbare 

druk en debietbewaking voor alle soorten 

aanbouwdelen, inclusief een tiltrotator. 

Dit resulteert in standaard maar liefst drie 
hulphydrauliekleidingen (waar de standaard 
in de markt 1 of 2 is), die als volgt zijn 
ingericht: 

•  1 leiding vooraan de arm (AUX1), voornamelijk 

voor de hydraulische snelkoppeling

•  1 leiding voor hoger debiet als een 

aanbouwdeel daarom vraagt, bijvoorbeeld bij 

een breekhamer (AUX2)

•  1 leiding met lager debiet als extra leiding 

voor aanbouwdelen met 2 actuatoren (AUX3)

Twee van deze hulpleidingen zijn met een 

afsluitklep uitgerust, zodat installatie van 

het aanbouwdeel erg eenvoudig en zonder 

olielekkage kan plaatsvinden.

3 werkmodi voor aanbouwdelen 

Gebruikers profiteren van veelzijdigheid en laag brandstofverbruik dankzij de toegespitste modi.

Door 2 pompen onafhankelijk te regelen worden bij de SWE 215F de 
aanbouwdelen geoptimaliseerd voor effectieve debietinstelling, waardoor 
allerlei werkzaamheden mogelijk zijn en de machine aan de werkomgeving 
kan worden aangepast. Het debiet voor de hulphydraulieken kan voor elk 
aanbouwdeel op het eenvoudige, duidelijke scherm worden ingesteld.  
U hoeft het debiet dus niet mechanisch in te stellen.

DE SWE 215F IS 
SYNONIEM MET 
EENVOUD IN 
AANSLUITINGEN EN 
GEBRUIK. 
 
Er kunnen verschillende 

aanbouwdelen aan de 

machine worden gekoppeld, 

voor elke denkbare klus.

C 
HYDRAULISCHE 
VERDICHTER

B 
HYDRAULISCHE 
BREEKHAMER

S 
HYDRAULISCHE 
SCHAAR

 AUX 2 leidingen
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Ontworpen op optimalisatie
Met de uiterst robuuste bak nieuwe stijl met 

hyperbolische graafcurve is het ongelooflijk 

efficiënt werken. Zowel de bodem als de 

zijkanten van de bak zijn van bijzonder sterk en 

slijtvast staal van een topmerk vervaardigd en 

hierdoor is de machine geschikt voor klussen 

met sterk schurende materialen. Met dit 

innovatieve ontwerp wordt de graafweerstand 

aanzienlijk gereduceerd. Graven gaat dus veel 

soepeler en het brandstofverbruik is aanzienlijk 

lager. 

Hoogste graafkracht 
in de markt
De lage druk van 340 bar van 

de SWE 25F geeft de hoogste 

graafkracht in de markt: 155 kN. 

De Sunward machine heeft ook de 

meest efficiënte hydrauliek, wat 

tot een laag brandstofverbruik 

leidt. Vergeet niet: bij Sunward 

geldt: Innovation Leads to Value!

3 werkmodi voor bakken

De bestuurder kan voor allerlei verschillende klussen de juiste werkmodus kiezen:

ZWARE MODUS
voor zwaar graafwerk 

of om efficiënter 

te werken: hoogste 

toerental en kracht voor 

zware werkzaamheden.

LICHTE MODUS
voor lichte 

werkzaamheden, 

voor fijne controle 

over de machine.

STANDAARD MODUS
voor lager 

brandstofverbruik, 

geoptimaliseerde 

prestaties en 

brandstofverbruik 

voor algemene 

werkzaamheden.

Eenvoudig graafcurve

Hyperbolische graafcurve 
optimaal Sunward ontwerp

   Hoogste graafkracht, zelfs in zware modus

VERGELIJKING VAN GRAAFCURVES

   Standaard 3 hulpleidingen voor 
eenvoudig werken met tiltrotators 



Robuust onderstel voor hoge stabiliteit
Het grote onderstel zorgt voor hoge stabiliteit, nog verhoogd 

door de 8 onder- en 2 bovenrollers. Dit concept staat garant 

voor veiligheid, comfort en eenvoudig onderhoud.

Motorstop voor extra veiligheid
Het motorbeveiligingssysteem van de SWE 215F 

voorkomt oplopende schade door de bestuurder 

proactief te waarschuwen voor condities die mogelijk 

schade aan de motor zouden kunnen toebrengen en door 

de motor af te knijpen of te stoppen. De Sunward start-/

stopbeschermingstechnologie vermindert motorslijtage 

door onjuist gebruik waardoor de motor langer meegaat.

Eenvoudige 
interface

Veilig en comfortabel

Grote ramen  
voor uitstekend zicht en dus veilig werken

Bovenop de EU-certificatie zijn alle in Europa op de markt 
zijnde Sunward machines ontwikkeld met de wensen van 
Europese klanten in gedachte. En dat zonder compromis 
tussen comfort en veiligheid. 



360° uitzicht en kleurenscherm
De allernieuwste standaard uitrusting is de achteruitkijkcamera, die samen met de grote 

ramen en het glazen dak voor een 360° uitzicht bieden. Het eenvoudig afleesbare 5,7-inch 

kleurenscherm, met gecentraliseerde functies en een eenvoudige interface voor gemakkelijk 

werken, laat alle belangrijke informatie in één oogopslag zien: machinestatus, motortoerental 

en -temperatuur, koelvloeistoftemperatuur, brandstofpeil, foutcodes, gasstand, menu en 

schakelaars en een indicator voor opladen. De SWE 215F doet er dus alles aan om de bestuurder 

veilig, efficiënt en zonder stress te laten werken.
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Volledig uitgeruste en ruime cabine
De sterke cabine van de SWE 215F voldoet standaard aan de ROPS, TOPS en FOPS vereisten die 

het uitgangspunt vormen voor veilig en comfortabel werken in alle werkomgevingen.

 

Ook grote Europese bestuurders kunnen gemakkelijk de cabine in en uit gaan en het ruime 

interieur staat garant voor een comfortabele en efficiënte werkomgeving. 

 

Alles is ontworpen om de bestuurders comfortabel, productief en absoluut veilig te houden. De 

volledig instelbare geveerde stoel, met eenvoudige toegang tot verschillende opbergvakken, 

is standaard. De airconditioning heeft grotere uitstroomopeningen om de binnentemperatuur 

automatisch te regelen en beter te koelen en te verwarmen. Door de instelbare armsteun en de 

radio met USB-poorten kunt u blijven werken zonder u moe te voelen. 

 

En tot slot geeft het veiligheidspakket (met brandblusser, veiligheidshamer en 

veiligheidsgordel) een extra vertrouwenwekkend gevoel.

Eenvoudige 
bediening

Geveerde stoel

   Breed uitzicht en dakraam maken alle werkzaamheden, ook op 
hoogte, gemakkelijk

   Camera achterzijde:  
wat bij ons standaard 
is, is bij de anderen 
optioneel



COMPARTIMENT VOOR RADIATOR EN LUCHTFILTER
Eenvoudig het expansietankje van het koelmiddel en het ruitensproeiertankje controleren

DEF-DOSEERSYSTEEM
Goed beveiligd en voor onderhoud eenvoudig bereikbaar

MOTORCOMPARTIMENT
Het motoroliepeil eenvoudig en snel controleren en bijvullen

03

02

01

Eenvoudig onderhoud

Wist u?
Operators en onderhoudspersoneel houden van een machine die ontworpen is, als prototype gebouwd en weer gedemonteerd, 

volgens de principes van reverse engineering, om olie onderhoudswerkzaamheden eenvoudig uit te voeren.

Gecentraliseerde smeerpunten
De SWE 215F is net zo eenvoudig in het onderhoud als in het gebruik. Om onderhoudskosten en -tijd te besparen bieden de afdekplaten aan de 

zijkanten en bovenop direct toegang tot de onderhoudspunten. Naast de uiterst eenvoudig toegankelijke brandstoftank en gecentraliseerde 

smeerpunten hebben we ook relingen toegevoegd om u gemakkelijker op en rond de machine te laten bewegen.

04

COMPARTIMENT VOOR HYDRAULISCHE POMP
Oliefilter, brandstoffilter, waterscheider en stuurfilter eenvoudig controleren en vervangen

03
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GEÏNTEGREERDE SMEERNIPPELS
Vrijwel onderhoudsvrij

Wist u?
Operators en onderhoudspersoneel houden van een machine die ontworpen is, als prototype gebouwd en weer gedemonteerd, 

volgens de principes van reverse engineering, om olie onderhoudswerkzaamheden eenvoudig uit te voeren.

04

05

05

02

De meeste waar voor uw geld, 
van A tot Z
Het vakkundige ontwerp van de SWE 215F bevat een keur aan 

uitgedachte onderdelen voor een soepel gebruik en onderhoud. 

De door ons gemaakte ontwerpkeuzes resulteren in een 

machine die over veel standaard features beschikt, onderdelen 

van de allerbeste merken bevat, en uitstekende prestaties 

heeft, tegen de juiste prijs. En bovendien zijn de originele 

Sunward reserveonderdelen ook nog eens gunstig geprijsd. Een 

product dat al uitstekende waarde voor zijn geld biedt, komt 

bovendien met een garantie van 3 jaar. 

STANDAARD OP ALLE SUNWARD PRODUCTEN 3GARANTIE

TOT

JAAR



Dealers in heel Europa, het VK 
en het Midden Oosten
Dealers staan centraal in de passie van Sunward 

voor voortdurende verbetering. De kennis van 

onze dealers is van enorme waarde, en omdat zij 

de lokale markt bedienen, geven zij ons goede 

feedback voor innovaties in engineering en 

ontwerp. De innovaties van Sunward voegen 

waarde toe, voor operators van onze machines en, 

uiteindelijk ook, voor onze dealers.

Het Europese hoofdkantoor van Sunward is strategisch in Tessenderlo, België gevestigd, in het hart van Europa: 45 minuten vanaf het 

internationale vliegveld van Brussel en 60 minuten vanaf de haven van Antwerpen.

Directe ondersteuning in Europa

ONDERDELEN KUNNEN BINNEN 
24 UUR WORDEN GELEVERD

Machines en onderdelen 
snel beschikbaar
Sunward Europe kan vanuit het hoofdkantoor in 

Tessenderlo voor een snelle levering van machines 

en onderdelen door heel Europa zorgen. Machines 

kunnen binnen enkele weken vanaf de lokale dealers 

worden geleverd en de gebruikers van Sunward 

machines hebben snel een eenvoudig toegang 

tot het grote onderdelendistributiecentrum in 

Tessenderlo. Sunward Europe garandeert 95% 

beschikbaarheid van de onderdelen.
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STANDAARD 
UITRUSTING

OPTIONELE 
UITRUSTING

MOTOR

Turbocharged viertakt, vloeistofgekoelde dieselmotor 
met directe inspuiting •

Luchtfilter met indicator •

Meertraps brandstoffilter •

Motorafslag bij noodgevallen •

Oliefilter •

Koelsysteem eenvoudig te reinigen •

HYDRAULIEK

Hydrauliek met automatische drukboost •

Regeneratiekleppen giek en arm •

Klep voor zwenkbeperking en zachte stop •

Klep voor extra hydrauliek •

Gecombineerd debietsysteem en giekprioriteit •

Arrêteer klep voor giek en arm •

Meertraps filtersysteem •
1e hulphydrauliekleiding tot einde arm 
(2 leidingen) •

2e hulphydrauliekleiding tot einde arm (2 leidingen) •
3e hulphydrauliek snelkoppeling tot einde arm (2 
leidingen) •

Olieretourleiding (1 leiding) •

Leidingen voor hydraulische snelkoppeling •

Hydraulische snelkoppeling •

ELEKTRONISCH/
ELEKTRISCH 
BESTURINGSSYSTEEM

ELAC-systeem •

Zelfdiagnosesysteem •

Automatisch stationair •

Instelbaar lcd kleurenscherm •

Beveiliging tegen motor herstarten •

Accu (2 × 12 V/120 Ah) •

Geavanceerd besturingssysteem •
Vermogensregelsysteem op basis van 
motortoerentalsensor •

Veilig starten/uitzetten •

Accuschakelaar •

2 × krachtige led-werklampen aan weerszijden giek •

1 × krachtige led-werklamp rechts van cabine •

Startmotor (24 V/7,7 kW) •

Automatisch smeersysteem •

Elektrische brandstoftransferpomp •

Smart fleet system •

STANDAARD 
UITRUSTING

OPTIONELE 
UITRUSTING

CABINE EN 
INTERIEUR

TOPS/FOPS/ROPS-cabine •

Schokdemper met siliconenolie en veerondersteuning •

Radio (met MP3-speler en USB-interface) •

Weerbestendige geluiddichte cabine •
Hydraulische joysticks links en rechts met elektronische 
duimschakelaar voor proportioneelregeling •

Meervoudig instelbare stoel •

Brandblusser •

Veiligheidshamer •

Bekerhouder •

Volautomatische airconditioning •

Onderbrekingshendel •

Ruitenwisser •
Dak en zijramen kunnen open, voorruit kan worden 
opgeklapt •

Achteruitkijkspiegel •

Sigarettenaansteker •

Zonnegordijn •

Zwaailicht •

Rijalarm •

Camera achterzijde •

Cabineverlichting voor •

Cabineverlichting achter •

AANBOUWDELEN

Snelkoppeling •

Standaard één bak •

Bak van 450 mm  •

Bak van 900 mm •

Bak van 1120 mm •

Bak van 2100 mm •

GIEK
Giek van 5700 mm •

Veiligheidsklep op giek •

ARM
Arm van 2920 mm •

Veiligheidsklep op arm •

RUPSEN

Stalen rupsen 600 mm •

Stalen rupsen 700 mm •

Stalen rupsen 800 mm •

Rubberen loopvlak op stalen rupsbanden •

OVERIGE Reling •

UITRUSTING
De standaard en optionele uitrusting verschilt per land. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN

Lengte giek 5700 mm

Lengte arm 2920 mm

A Totale lengte 9570 mm

B Totale hoogte 2970 mm

C Totale breedte 2800 mm

D Bodemvrijheid contragewicht 1060 mm

E Minimale bodemvrijheid 478 mm

F Zwenkstraal achter 2750 mm

G Lengte over middelpunten rollen 3465 mm

H Lengte rups 4260 mm

I Spoorbreedte 2200 mm

J Breedte onderstel 2800 mm

K Spoorbreedte 600 mm

L Cabinehoogte 2970 mm

M Hoogte motorkap 2320 mm

N Breedte draaitafel 2710 mm

SPECIFICATIE
Bedrijfsgewicht 21,8 t

Inhoud graafbak 1,0~1,1 m³

MOTOR

Merk Cummins

Model B6.7

Type Viertakt, turbocharged, luchtgekoeld, directe inspuiting

Emissieklasse EU Stage V

Vermogen 129 kW bij 2200 min-1

Max. koppel 881 Nm bij 1300 min-1

Cilinderinhoud 6,7 liter

HYDRAULIEK

Type pomp 2 × variabele zuigerpomp (KPM)

Max. pompdebiet 2 × 240 l/min

Systeemdruk 31,4/34,3 MPa

Type stuurpomp 1 × tandwielpomp (KPM)

Max. debiet stuurpomp 21 l/min

Stuurdruk 3,9 MPa

PRESTATIES

Zwenksnelheid 11,8 tpm

Rijsnelheid 3,3/5,2 km/u

Hellinghoek 35 °

Spoorbreedte 600 mm

Bodemdruk 46 kPa

TANKINHOUD
Inhoud dieselolietank 385 liter

Inhoud hydrauliekolietank 290 liter

CABINE

Dichte cabine

Airconditioning

Verwarming

HULPLEIDINGEN

Aux1 (breekhamer)

Aux2

Snelkoppeling (met constante-drukklep)
Hydraulische joysticks links en rechts met tuimelschakelaar voor 
proportioneelregeling

RUPSEN

Stalen rups van 600 mm 600 mm

Stalen rups van 700 mm 700 mm

Stalen rups van 800 mm 800 mm

BAK

Bak van 450 mm 0,25 m³

Bak van 900 mm 0,63 m³

Bak van 1120 mm                    1,0 m³

Bak van 2100 mm 0,95 m³

ARM Arm van 2920 mm 2920 mm

GIEK Giek van 5700 mm 5700 mm

VEILIGHEIDSKLEP veiligheidsklep op giek en arm

VERLICHTING Normale verlichting Led

ALARM Rijalarm
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WERKBEREIK 
EN UITBREEKKRACHT

Lengte giek 5700 mm

Lengte arm 2920 mm

a Max. graafhoogte 9750 mm

b Max. storthoogte 6980 mm

c Max. graafdiepte 6750 mm

d Max. graafdiepte op 2,44 m straal 6560 mm

e Max. graafdiepte verticaal 5900 mm

f Max. bereik 9940 mm

g Maximaal bereik op grondniveau 9775 mm

h Min. zwenkstraal voor 3560 mm

Uitbreekkracht bak 155 kN

Uitbreekkracht arm 110 kN

AFMETINGEN 

WERKBEREIK

Opmerking:  
1.  De waarde met * is het nominale hefvermogen 

(berekend op basis van 87% van de testgegevens) 
De waarde zonder * is het hefvermogen met kantelbescherming 
(berekend op basis van 75% van de testgegevens)

2.  A: de afstand tussen het midden en de verticaal van een zwaar voorwerp  
B: de afstand tussen de bakpen en de horizontaal

HEFVERMOGEN

MAX. bereik 4,00 m 5,00 m 6,00 m 7,00 m 8,00 m

Over 
voorzijde (kg)

Over zijkant 
(kg)

A/m
Over 

voorzijde (kg)
Over zijkant 

(kg)
Over 

voorzijde (kg)
Over zijkant 

(kg)
Over 

voorzijde (kg)
Over zijkant 

(kg)
Over 

voorzijde (kg)
Over zijkant 

(kg)
Over 

voorzijde (kg)
Over zijkant 

(kg)

8,00 m 3158 * 3038 5,724 / / / / / / / / / /

7,00 m 3323 * 2558 6,676 / / / / / / / / / /

6,00 m 3524 * 2093 7,366 / / / / / / 3419 * 2970 / /

5,00 m 3532 * 1830 7,868 / / / / 3845 * 3776 * 3584 * 2970 / /

4,00 m 3619 * 1643 8,214 / / 4637 * 4959 * 3959 * 3548 3872 * 2835 3619 * 1988

3,00 m 2580 * 1710 8,425 / 7778 * 5272 * 4823 4463 * 3240 3225 2595 3173 1935

2,00 m 2198 1613 8,543 / 6004 5855 * 4313 4924 * 3090 4420 * 2490 2543 1830

1,00 m 1545 1545 8,600 / 5550 7273 * 4125 5438 * 3030 3203 2348 3015 1793

0,00 m 1635 1635 8,324 / 5745 5888 4013 4388 * 3015 4185 2258 3450 1740

Hoogte 
laadpunt

Laadstraal 
op

Axis of Rotation

Lift Point Radius A

Lifting Point Height

Lifting Point 

Axis of Rotation

Lift Point Radius A

Lifting Point Height

Lifting Point 

Rotatie-as

Hefpuntstraal A

Hefpunthoogte B

Hefpunt



CONTACT VOOR DEALERS

SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY N.V.
Havenlaan 1,

B-3980 TESSENDERLO

België

+32 (0) 11 43 46 66

info.eu@sunward.cc

www.sunward.eu

Specificaties zijn aan veranderingen onderhevig en deze brochure bevat mogelijk niet de allernieuwste specificaties Afbeeldingen in deze brochure zijn mogelijk niet voor uw markt geldig Neem contact met uw dealer op voor de specificaties en configuraties in uw markt.  

Alle rechten van deze brochure zijn aan Sunward International Sales voorbehouden. Lees, voordat u apparatuur van Sunward gebruikt, eerst de gebruiksaanwijzing.

Sunward heeft in elk van deze 
landen een of meer    dealers. 
Kijk op onze website voor onze actuele dealerlijst.
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