CSÚSZÓKORMÁNYZÁSÚ RAKODÓK

Teljes termékcsalád

"A BAWOO COMPANY folyamatos műszaki fejlesztései révén a minőség
és elégedettség garantált"
Mindvégig a belső fejlesztésekre összpontosítottunk, mitsem a cég terjeszkedésére,
nagy hangsúlyt fektetve a kis építőipari gépek vonalára a megszerzett különféle technikai és
gyakorlati tapasztalatok által.
A BAWOO COMPANY termékcsaládja kombinálja a kiemelkedő teljesítményt, tartósságot és minőséget.
Egyik előnyünk a vevői igényeknek megfelelő termékek gyártása és a folyamatos minőségi fejlesztés.
Független gyártóként lehetőségünk van arra, hogy a legújabb technológiák fejlesztésére
koncentráljunk gépeinkben.
Folyamatosan keressük a lehetőségét annak, hogy az ügyfeleink a legkeményebb környezetben is
a legnagyobb termelékenységet tudják elérni
Továbbra is azon dolgozunk, hogy megszerezzük ügyfeleink bizalmát és fenntartsuk elégedettségüket.
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BSL Sorozat
BSL330
A BSL sorozat az új standard a kényelem és a sebesség terén a munkaterületen.
Az új sorozatú vertikális emelésű rakodók távolabbi elérést biztosítanak, maximális emelő- és ürítési
terhelhetőséggel a teljes emelési pályán.
Az új BSL sorozatú kompaktrakodók a Bawoo innovációjának és termékfejlesztésének eredménye,
amik a legagresszívabb környezetben is helyt állnak.
Ezek csak néhány olyan jellemzők, amelyek teljesen alapvetőek minden Bawoo vásárló számára.
A tágas fülke nagy lábtérrel rendelkezik, amely az egész napos munka folyamán a maximális kényelmet biztosítja.
A legmagasabb szintű kivitelezést, a kényelmes kezelő fülkét és a kiemelkedő teljesítményt élvezheti
a BSL sorozat összes munkagépénél.
Néhány közös jellemző:
Az emelőkar messzebre és magasabbra ér el,
ennek köszönhetően könnyebb a teherautók
meg- és lerakodása

MÉRETEK

A továbbfejlesztett alváz kiváló súlyeloszlást és
stabilitást biztosít

Névleges teherbírás

1,050kg

Üzemi tömeg

3,350kg

Teljesítmény / fordulat

Új egysíkú vertikállis, robusztus emelőkar
Több vonóteljesítmény, sokkal nagyobb toló- és ásókapacitás
Új luxus ülés
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BSL330
74,5 HP / 2500 rpm

BSL Sorozat
BSL350 / BSL400
A BSL sorozat új ergonómikus kialakítású fülkével rendelkezik.
Jelentős újítások a működés, karbantartás és a gép tervezése terén.
A standard joystick-vezérlők lehetővé teszik, hogy a gép összes funkcióját kezével irányíthassa.
Az ujjheggyel végzett irányítás minden műveletet kényelmessé és pontossá tesz.
Az új funkciók hosszabb üzemidőt eredményeznek.

MÉRETEK
Teljesítmény / fordulat

BSL350

BSL400

74,5 HP / 2500rpm 100HP / 2600rpm

Névleges teherbírás

1,200kg

1,430kg

Üzemi tömeg

3,570kg

3,775kg
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BSL EX Sorozat
BSL 350EX / BSL 400EX
Teleszkópos gém - EGYEDÜLÁLLÓ - a kompaktrakodók terén.
Az egyedülálló EX modell a BAWOO innovatív termékfejlesztésnek és szaktudásának köszönhető.
A teleszkópos gém sokkal magasabb kinyúlást eredményez, mint más modellek, ezáltal sokkal
nagyobb ürítési magasságot ér el.
A BAWOO által kifejlesztett teleszkópos gémet a legkihívóbb kivitelezési körülményekhez,
valamint tereprendezési feladatokhoz tervezték.

MÉRETEK
Teljesítmény/fordulat
Névleges teherbírás
Üzemi tömeg
Ürítési magasság
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BSL 350EX
BSL 400EX
74,5 HP / 2500rpm 100HP / 2600rpm
1,200kg(880kg)

1,430kg(920kg)

3,990kg

4,195kg

3,255mm

3,385mm

BTL Sorozat
BTL350
Tapasztalja meg a különbséget, kivételes teljesítményt, erőt és sokoldalúságot a BTL sorozattal!
A BTL kompakt gumihevederes rakodó a legjobb megoldás, amikor nagy erőkifejtésre és
stabilitásra van szüksége.
Tágas kezelőfülke, Joystick irányítórendszer, tartósan kent feszítő és fogaskerekek. Kiváló tapadás és
lebegés a széles gumihevedernek köszönhetően, tökéletesen kiépített futómű, ugyanakkor
egyenetlen terepen is akadálymentesen képes közlekedni.
Kiemelkedő vertikális emelési út, mely ideális
teherautó rakodási és anyagmozgatási
munkához, köszönhetően a megnövelt
kinyúlási magasságnak.
Ezenkívül nagyobb emelőkapacitással
rendelkezik az ismétlődő rakodási és
anyag mozgatási feladatok hatékony
elvégzéséhez.
A megnövelt üzemanyag tartály miatt
nagyobb termelékenység és hosszabb
munkaidő érhető el, ezáltal kevesebb
állásidővel kell számolni.

MÉRETEK
Teljesítmény / fordulat

BTL350
74,5 HP / 2500rpm

Névleges teherbírás

1,350kg

Működési tömeg

4,250kg
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BTL Sorozat
BTL 400
Ideális rakodópálya nagy teherbírású kiegészítőkhöz és földmunkákhoz.
ROPS/FOPS szabvályú, tágasra, kényelmesre és biztonságosra tervezett kezelőfülke,
megnagyobított vészkijárattal.
Fokozott rugalmasság: 1 géppel többféle munka elvégezhető
Megnövelt stabilitás: nagyobb tapadás és kisebb talajterhelés, köszönhetően
az optimális erőátadásnak a hajtóműtől a talaj irányába, így meredek
és egyenetlen terepen is helyt áll.
Javított hűtés: jobb teljesítmény és a hosszabb élettartam
érdekében.
Az új funkciók segítségével megnövelheti az üzemidejét
és egyszerűbbé teheti a karbantartást.
Karcolásoktól, idegen tárgyak behatásaitól védett
és horpadásoknak ellenálló motortér ajtó.
MÉRETEK

BTL 400

Teljesítmény / fodulat

74,5 HP / 2500rpm

Névleges teherbírás

1,320kg

Működési tömeg

4,230kg
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BTL Sorozat
BTL 400EX
BTL400EX az egyetlen teleszkópos gémmel rendelkező
kompakt gumihevederes rakodógép.
Az innovatív termékfejlesztésnek köszönhetően a teleszkópos
gémmel magasabbra, távolabbra érhetünk el
és mélyebbre áshatunk.
Maximális munkabírás, fokozott terhelhetőség
és megbízhatóság.

MÉRETEK

BTL400EX

Teljesítmény / fordulat

74,5 HP / 2500rpm

Névleges teherbírás

1,320kg(930kg)

Működési tömeg
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4,650kg

Kiegészítők

4 az 1-ben kanál

Villás kanál

Szűrőkanál

Árokásó

• Egyetlen kiegészítővel sokféle feladatot elláthat.
Ideális rakodásra, ásásra, dózerolásra és talajkiegyenlítésre.
• Tökéletes választás tereprendezéshez, hóeltakarításhoz és
bármilyen könnyű és nehéz anyag rakodásához, tolólapként,
csipkedő kanálként és szintezőként is használható.

• Kiválóan alkalmas nagyobb kövek felvételére a felesleges
törmelék kiszűrésével.

• Segítségével könnyebben és gyorsabban mozgathatja az
anyagokat.
• Az erős fogak ideálisak mezőgazdasági és állattartási
munkák hatékony elvégzésére.

• Használatával produktív és könnyen kezelhető markológéppé
alakíthatja csúszókormányzású rakodógépét
• Költséghatékony és megfelelő megoldás kölcsönzőknek,
tájrendezőknek, farmoknak, építőipari kivitelező cégeknek
(szennyvíz csatorna, ivővíz vezeték és erős áramú vezetékek).

Lapvibrátor

• Magasabb impulzus energia a jobb tömörítésért.
• Kiváló eszköz útalap, ágyazat és általános
talajtömörítéshez.

Magassági rakodókanál

• Érjen el magasabbra a mostani rakodógépével.
• Ezzel a kanállal kitolhatja az ürítési magasságot.
• A magassági rakodókanál a legjobb választás baromfi
farmok esetében.
• A nagyobb ürítési magasságnak köszönhetően könnyebben
tudja megrakodni teljes kapacitásra a szállító járművet.
• Extra magas oldalfalakkal rendelkezik, hogy gyorsabban
kitakaríthassa a nevelőépületet.

Fogas kanál

• Ideális ásáshoz és anyagmozhatáshoz.
• Jó kapacitást és szakítóerőt biztosít.

Bontókalapács

• Magas minőságű modern bontókalapács.
• Halk működés.
• Alacsony karbantartási igény a csavarmentes
rögzítőrendszernek köszönhetően.
• Nagy ütőerő kifejtésre képes függőleges és vízszintes
irányban is beton, kő, aszfalt és egyéb burkolatok
bontásához.

Talajfúró

• A Digga prémium talajfúró kiváló függőleges lyukak fúrására egyenetlen terepviszonyok esetén is
• Innovatív kialakítása során úgy lett megtervezve a taljúró fej, hogy maga a motorház is képes
a fúrt lyukba behatolni, így nincs szükség hosszabbítókra a méllyebbre fúrás érdekében
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Legyen sokrétűbb!

A megfelelő eszköz kiválasztása a kulcs az eredményes munkához!
Válasszon különféle kiegészítőink közül, igényének megfelelően! Legyen szó
mezőgazdasági, építőipari, tájrendezési, bányászati vagy hulladékgazdálkodási
tevékenyégről.
Mindegyik csúszókormányzású rakodógépünk egy univerzális gyorscserélő
rendszerrel van ellátva, a könnyű fejcserélhetőség érdekében, valamint rejtett
külső hidraulika körrel a csatlakozások védelme érdekében.
A BAWOO munkagépei ideálisak rakodásra, emelésre, ásásra, fúrásra és
takarítási munkák elvégzésére különböző kiegészítőkkel.

Bála mozgató

Grapple kanál

Raklap villa

Seprő

• Ideális kerek és kockabálák mozgatására
• Befogási tartomány min. 430mm - max. 1460mm

• Raklapok, csomagolt anyagok gyorsabb és egyszerűbb
mozgatása.
• Az állítható villák segítségével hatékonyan rakodhat különböző
anyagokat a munkaterületen és az ipari üzemekben.

Fa ásó

• Ássa ki, ültesse át vagy csomagolja a fákat gyorsan és
könnyedén, anélkül, hogy el kellene hagynia a kezelőfülkét.
• Ideális faneveldékhez, golf pályákhoz, tájrendezéshez, parkokhoz,
önkormányzatoknak, építőiparba és mezőgadaságnál.
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(Villás vagy normál kanállal)
• A terménykanál megfelelő választás terjedelmes tájrendezési, mezőgazdasági és állattenyésztési anyagok,
mint például széna vagy trágya mozgatására.
• A Grapple kanál megfelelő építési törmelék, szemét vagy cső mozgatására.
• Lehetővé teszi különböző nehezen kezelhető anyagok mozgatását a munkaterületen.
• Strapabíró kivitel a legkihívóbb munkakörülményekhez.
• Spóroljon időt munkagépeinkkel a kézimunka kiváltásával!

• Megfelelő választás takarítási feladatok elvégzésére.
• Összegyűjti a felesleges hulladékot, törmeléket.
• A seprő fej összegyüjti az anyagot a kanálba, amit utána ki
lehet üríteni.
• Ideális parkolók, raktárak és mukaterületek feltakarítására.

Hátulsó stabilizáló lábak

• A stabilizáló lábak a munkagép hátuljának extra stabilitást ad.
• Kiválóan segít a munkagép erejének kiegyenlítésében.
• Úgy lettek tervezve, hogy segítsék az árokásóval vagy fa ásóval
történő munkavégzést, hogy a legnagyobb ásóerő kifejtés
legyen elérhető

Hó vagy dózer tolólap

• Magas minőségű és nagy teherbírású tolólapok.
• Legyen szó hókotrásról télen vagy tereprendezésről nyáron, a
tolólappal könnyen mozgatható bármilyen anyag
• Kiváló irányíthatósága és ráláthatósága miatt könnyű
és egyszerű vele a munka
• A hajlított ekevas kialakításnak köszönhetően könnyedén tolja
maga előtt az anyagot.
• Gumi és műanyag vágóélek előrhetőek a szikrázás és a talaj
felsértésének elkerülése érdekében

Heveder kerékre

• Könnyű felszerelés, kevebb mint 30 perc.
• Növeli a járóképességet nehéz, köves és saras környezetben.
• Jobb felfekvést és csökkentett talajnyomást biztosít, védi a
kerekeket a sérüléstől és elhasználódástól.

Opciók
Több lehetőség közül válaszhatnak vevőink a magas teljesítmény elérése érdekében és
igényeinek megfelelően. A BAWOO több fontos kiegészítő felszerelést kínál, melyek könnyen
beszerelhetőek, akár új, akár használt munkagépbe, hogy munkagépét személyre
szabhassa.

Zárt fülke

Két sebességfokozat

Légkondicionáló és Fűtés

Automata vízszintező

Hidraulikus gyors csatlakozás

High flow rendszer

Ellensúly
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Láb pedál
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Kettős fordulatszabályozó

Jelzőfény

Irányjelző

Digitális műszerfal

Elektromos csatlakozó

Tolató kamera

Tulajdonságok
Minden Bawoo rakodó sok innovatív funkcióval és piacvezető teljesítménnyel van felruházva.

Kezelőtér
A kezelőfülke tágas, minősített ROPS & FOPS szabványú.
Jól áttekinthető műszerekkel és remek kilátást biztosító
oldalpanelekkel rendelkezik, melyek segítségével nyomon
kísérhető a munkagép állapota és környezete. Az összes
munkagép beépített biztonsági övvel és hidraulikus atuomata
blokkoló rendszerrel rendelkezik.
Amennyiben a kezelő felemeli a biztonsági keretet, az egység
letiltja az emelőkarok és a kanál mozgását, valamint a
menetelést.
Szigetelést építettünk be a kezelőtér és a motor közé, így egy
kényelmes és csendes környezetet biztosítunk a kezelőnek.

Erő és Tartósság
A kiemelkedő sokrétűség és a kivitelezés teszi egyedülálló értékké az SSL sorozatot.
Minden gépünkben egy energiahatékony és tartós dízelmotor van beépítve, mely biztosítja
a kellő teljesítményt, amire szüksége van.
Nagy hidraulikus és hűtő kapacitás által gördülékenyen működik a munkagép. Hármas szűrőrendszer minden
apró részecskét eltávolít az olajból, így a motor váltó és hidraulika rendszer évekig hibátlanul működik.
A biztonsági rendszer megakadályozza a hosszú tárolási idő esetén az akkumulátor lemerülését.
A speciális elektrolitikus fedőréteg eljárásnak köszönhetően minden fém alkatrészt bevonnak egy védőréteggel,
így nagyon magas fokú védelmet biztosítanak a sérülések és rozsdásodás ellen.

Szervizelhetőség
Minden csúszókormányzású rakodógépünk könnyen és gyorsan szervizelhető kialakítást
kapott. A napi ellenőrzést és karbantartást elősegítendő ROPS & FOPS fülke teljesen
felnyitható és a hátsó motortakaró ajtó szerszámmentesen eltávolítható. A kezelő egyszerűen
hozzáfér a motorhoz, a légszűrőhöz, az olajszűrőhöz és az összes főbb alkatrészhez.
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Műszaki adatok
MÉRETEK

BS L330

BSL 350

BSL 350EX

BSL 400

BSL 400EX

Teljes üzemi magasság (a kanál tetejéig)

A

3,880mm

4,861mm

4,861mm

4,962mm

4,962mm

Teljes üzemi magasság (kanál csapszegig)

B

2,962mm

3,258mm

3,945mm

3,385mm

4,046mm

Teljes magasság

C

2,064mm

2,057mm

2,057mm

2,092mm

2,092mm

Teljes hossz (kanállal)

D

3,520mm

3,473mm

3,473mm

3,585mm

3,585mm

Teljes hossz (kanál nélkül)

E

2,586mm

2,571mm

2,571mm

2,863mm

2,863mm

Teljes szélesség

F

1,810mm

1,886mm

1,886mm

1,886mm

1,886mm

Haladó műszélesség

G

1,388mm

1,502mm

1,502mm

1,476mm

1,476mm

Heveder felfekvési hossz

H

1,178mm

1,181mm

1,181mm

1,216mm

1,216mm

Szabadmagasság

J

211mm

195mm

195mm

205mm

205mm

Kibillentési szög

K

41 fok

36 fok

36 fok

37 fok

37 fok

Kibillentési magasság

L

2,300mm

2,588mm

3,255mm

2,620mm

3,385mm

Kibillentési kinyúlás a max. magasságon

M

851mm

567mm

920mm

515mm

965mm

Visszabillentési szög a talajszinten

N

26 fok

27 fok

27 fok

27 fok

27 fok

Fordulási sugár (kanál nélkül)

Q

1,288mm

1,330mm

1,330mm

1,325mm

1,325mm

Fordulási sugár (kanállal)

R

2,047mm

2,116mm

2,116mm

2,096mm

2,096mm

Fordulási sugár hátul

S

1,214mm

1,606mm

1,606mm

1,727mm

1,727mm

Teljes szélesség (kanál nélkül)

T

1,696mm

1,800mm

1,800mm

1,800mm

1,800mm

Indulási szög

U

16 fok

25.5 fok

25.5 fok

15 fok

15 fok

Teljesítmény

BSL330

BSL350

BSL350EX

BSL400

BSL400EX

Névleges teherbírás

1,050kg

1,200kg

1,200kg(880kg)

1,430kg

1,430kg(920kg)

Billenő terhelés

2,210kg

2,720kg

2,720kg

3,010kg

3,010kg

Működési tömeg

3,350kg

3,570kg

3,990kg

3,775kg

4,195kg

Utazósebesség

11.4km/h

10.9km/h

10.9km/h

12.5km/h(18.0km/h)

12.5km/h(18.0km/h)

0.45㎥

0.5㎥

0.5㎥

0.5㎥

0.5m3

4WD

4WD

4WD

4WD

4WD

Abroncs (vagy Heveder szélesség STL esetén) 12*16.5

12*16.5

12*16.5

12*16.5

12*16.5

100HP

100HP

/2600rpm

/2600rpm

Kanál űrtartalom (megrakva)
Hajtómű

Teljesítmény / fordulat

74,5 HP@2500rpm

* A változtatás jogát fenntartjuk
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Műszaki adatok
BTL 400

BTL 400EX

4,184mm

4,236mm

4,923mm

Teljes üzemi magasság (kanál csapszegig)

B

3,240mm

3,288mm

3,975mm

Teljes magasság

C

2,068mm

2,084mm

2,084mm

Teljes hossz (kanállal)

D

3,476mm

3,571mm

3,571mm

Teljes hossz (kanál nélkül)

E

2,752mm

2,830mm

2,830mm

Teljes szélesség

F

1,886mm

1,886mm

1,886mm

Haladó műszélesség

G

1,400mm

1,582mm

1,582mm

Heveder felfekvési hossz

H

1,485mm

1,619mm

1,619mm

Szabadmagasság

J

244mm

240mm

240mm

Kibillentési szög

K

43degree

37degree

37degree

Kibillentési magasság

L

2,482mm

2,595mm

3,281mm

Kibillentési kinyúlás a max. magasságon

M

779mm

569mm

980mm

Visszabillentési szög a talajszinten

N

31degree

27degree

27degree

Fordulási sugár (kanál nélkül)

Q

1,350mm

1,427mm

1,427mm

Fordulási sugár (kanállal)

R

2,215mm

2,243mm

2,243mm

Fordulási sugár hátul

S

1,543mm

1,617mm

1,617mm

Teljes szélesség (kanál nélkül)

T

1,850mm

1,929mm

1,929mm

Indulási szög

U

34degree

34degree

34degree

Teljesítmény

BTL350

BTL400

BTL400EX

Névleges teherbírás

1,350kg

1,320kg 1,320kg(930kg)

Billenő terhelés

2,700kg

2,640kg

2,640kg

Működési tömeg

4,250kg

4,230kg

4,650kg

Utazósebesség

10.5km/h

10.8km/h

10.8km/h

0.5㎥

0.5㎥

0.5㎥

Radiális emelés (EX)

M
M’

J

U

N

C

L

A

K

Teljes üzemi magasság (a kanál tetejéig)

Vertikális emelés

B

BTL 350

A’
B’
L’

MÉRETEK

H
E
D

Q

S

Kanál űrtartalom (megrakva)
Hajtómű

Gumi heveder típus

Abroncs (vagy Heveder szélesség STL esetén)

450mm

Teljesítmény / fordulat

19

400mm

400mm

74,5 HP / 2500rpm

* A változtatás jogát fenntartjuk.

F

G
T

R

MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ:
SZIREXPRO KFT.
1039 BUDAPEST, ŐRTORONY U. 8.
TELEFON: +36-1-4391124
MOBIL: +36-20-431-9679
www.bawoo.hu
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#60-4gil 3rd Industrial zone, Buk-myun, Jeongeup,
Jeonbuk, Korea 580-924
Tel: 82-63-532-2700 Fax: 82-63-214-4175
URL: www.cowloader.co.kr or www.bawoocompany.co.kr
E-mail: skid2000@cowloader.co.kr

