
 

  920HR 

a Celková délka s příslušenstvím - 

b Celková délka 6500 mm 
 

c Střed osy k upevňovacímu šroubu - 

D    Rozvor kol - 
 

e  Výška zadní části - 

F  Výška kabiny 2700 mm 
 

H  Výška sedadla 1650 mm 

m Maximální výška výsypu 4600 mm 
 

l Manipulační výška 4950 mm 

J Celková pracovní výška 5500 mm 
 

p  Šířka 2000 mm 

Q   Rozchod kol - 

S Světlá výška 250 mm 

X Úhel uzavření 45° 

Y Maximální úhel výsypu 45° 

 
 

Operátorova kabina 
Nakladač je vybaven velkou kabinou zajišťující 

bezpečnost obsluhy a vynikající výhled. Těsnost kabiny 

snižuje hluk a chrání před prachem a znečištěním. 

Standardní vybavení je rádio s portem USB / Sd a 

ventilátor, který zlepšuje komfort práce. Možnost 

vybavení klimatizací 

 

Ovládání 
Kabina je vybavena přehledným ovládacím 

panelem s přepínači a indikátory zajišťujícími 

optimální provoz. uvnitř dosahu obsluhy jsou páky 

pro změnu směru vpřed / vzad a joystick pro 

ovládání ramena i příslušenství. 

 

Brzdy 
Pro zvýšení brzdného účinku jsou instalovány 

vzduchové brzdy se suchým typem. Samočisticí 

brzdové kotouče a kryty byly použity pro zajištění 

delší životnosti a snadného použití. Navíc je 

nakladač vybaven ruční brzdou a záložním 

signálem. 

Rychlospojka 
Možnost vybavení nakladače rychlospojkou zajistí 

rychlou výměnu zařízení bez opuštění kabiny. 

 
Kolový nakladač 

2000 kg 
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Specifikace 

kolového 

nakladače Günstig 

920HR 

Celková hmotnost (kg) 5500 kg 

Kapacita 2000 kg 

Objem lžíce 1,3 m³ 

Maximální výška výsypu 4600 mm 

Rychlost 2 rychlosti vpřed / 2 

rychlosti na zpátečku 

Motor Model Yunnei YN38GBZ 

Výkon motoru 76 kw (100 kM) / 2400 ot./min 

Typ Čtyřválcový, Přímé 

vstřikování, Chlazení 

kapalinou 

Přenosový systém Typ převodovky Fixed-spindle lub Power Shift 

Řídící systém Typ Kloubové a hydraulické 

řízení 

Poloměr otáčení - 

Světlá výška 250 mm 

Pneumatiky Standardní 

pneumatiky 

16/70-20 

Servomotor Zvedání / Nakládání 2 / 1 

Režim brzdění Čtyřkolová brzda, ruční brzda 

Přibližná 

cena základní verze 
Kontaktujte 
dealera 

Standardní verze obsahuje vidlici a 

lžíci. Za příplatek je možné obdržet 

další. 

 



 

 

* provedení a specifikace podléhají 

změnám bez předchozího upozornění. 



 

 
Kolový nakladač 

2000 kg 


