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WA380-6 Ł A D O W A R K A  K O Ł O W A

PREZENTACJA

Ładowarka kołowa WA380-6 w doskonały sposób łączy w sobie osiągi, komfort i opłacalność. Mocny, a 

jednocześnie cichy i wyjątkowo oszczędny silnik sprawia, że maszyna jest skuteczna we wszystkich zastosow-

aniach i przewyższa wymagania stawiane ładowarkom kołowym tej klasy. Wyjątkowo duża siła napędowa i układ 

hydrauliczny z zamkniętym przepływem w położeniu neutralnym i kompensacją ciśnienia zależnie od obciążenia 

CLSS (Closed-centre Load Sensing System) gwarantują ładowarce WA380-6 skuteczność w każdym zadaniu. 

Ponadto, nowa kabina SpaceCab™ zapewnia operatorowi bezkonkurencyjny komfort oraz doskonałą obserwację 

łyżki i kół. Niezawodność, łatwość obsługi, oszczędność i bezpieczeństwo – ładowarka WA380-6 wyznacza nowe 

standardy we wszystkich dziedzinach.

Niezrównana wydajność

• Układ hydrauliczny CLSS z pompami o 

zmiennej wydajności

• Duża wysokość zrzutu i zasięg

• Duży rozstaw osi

• Blokada przekładni hydrokinetycznej (opcja)

Wyjątkowy komfort operatora

• Dwudrzwiowa kabina SpaceCab™

• Doskonała widoczność we wszystkich kierunkach

• Automatyczna skrzynia biegów ze zmiennymi punktami 

przełączania i możliwością wyboru trybu pracy

• Elektroniczne dźwignie sterujące o krótkim skoku (opcja)

• Duży podłokietnik i regulowany pulpit sterowniczy

• Pełna regulacja kolumny kierownicy

• Klimatyzacja i radio z odtwarzaczem płyt CD

• Sterowanie klimatyzacją (opcja)

• Luksusowy, podgrzewany fotel z zawieszeniem 

pneumatycznym

Różnorodność i elastyczność

• Bogata gama osprzętu roboczego do 

szerokiego spektrum zastosowań
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WA380-6
ŁADOWARKA KOŁOWA

MOC SILNIKA

143 kW / 192 KM @ 2.100 obr/min

MASA EKSPLOATACYJNA

17.800 kg

POJEMNOŚĆ ŁYŻKI

3,1 - 4,5 m³

Wysoka niezawodność i trwałość

• Wysokiej jakości podzespoły Komatsu

• Solidna rama o dużej sztywności skrętnej

• Bezobsługowe, mokre hamulce tarczowe 

sterowane hydraulicznie: hamulec zasadniczy i 

postojowy

• Hermetyczne złącza elektryczne DT

Łatwa obsługa techniczna

• Układ monitorujący EMMS (Equipment Management and Monitoring System)

• Filtry oleju i paliwa zgrupowane w jednym miejscu

• Łatwe w czyszczeniu chłodnice, umieszczone obok siebie

• Składane pokrywy serwisowe zapewniające łatwy dostęp z poziomu podłoża

• Wentylator o zmiennym kierunku obrotów sterowany z kabiny

• Automatyczny centralny układ smarowania

• Układ lokalizacji Komtrax™

Komatsu SAA6D107E-1

z wysokociśnieniowym układem wtryskowym 

Common Rail rozwija dużą moc przy małym zużyciu paliwa. 

Silnik spełnia normy emisji spalin Euro IIIA i EPA III.
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WA380-6 Ł A D O W A R K A  K O Ł O W A

NOWY SILNIK ECOT3
Nowy silnik Komatsu SAA6D107E-1 napędzający maszynę WA380-6 jest wyposażony w nowoczesny elektron-

iczny układ sterujący i charakteryzuje się wyższym momentem obrotowym, wyższymi osiągami przy niskich 

prędkościach obrotowych oraz błyskawiczną reakcją. Zapewnia niezrównaną wydajność i bardzo małe zużycie 

paliwa. Silnik rozwija moc 143 kW (192 KM) przy prędkości zaledwie 2.100 obr/min i dostarcza 963 Nm momentu 

obrotowego już przy 1.500 obr/min. Został zaprojektowany i jest wytwarzany przez fi rmę Komatsu (włącznie 

z podzespołami elektronicznymi) według najbardziej wymagających norm technicznych i jakościowych, które 

gwarantują najwyższą niezawodność i trwałość w każdym zastosowaniu.

Wysokociśnieniowy układ wtryskowy HPCR

(High Pressure Common Rail)

Wysokociśnieniowa pompa tłoczy paliwo do komory 

zasobnikowej układu Common Rail. Optymalne sterow-

anie procesem wtrysku paliwa zapewnia elektroniczna 

jednostka sterująca (ECU). Rezultatem jest wysoka 

moc, małe zużycie paliwa oraz mała emisja spalin i 

hałasu.

Nowy system spalania

Nasz nowy system spalania charakteryzuje optymal-

nym przebiegiem procesu wtrysku i zapłonem mies-

zanki paliwowo-powietrznej. Specjalny kształt komory 

spalania, opracowany w drodze licznych symulacji i 

analiz komputerowych, pozwala zredukować emisję 

NOx i cząstek stałych oraz obniżyć zużycie paliwa i 

emisję hałasu.

Chłodzenie powietrza doładowującego

Chłodzenie powietrza tłoczonego przez turbosprężarkę 

do cylindrów poprawia wydajność procesu spalania, 

zmniejsza emisja spalin oraz powoduje wzrost osiągów 

silnika.

Chłodnica 

powietrza

Wtryskiwacz

ECU (elektroniczna 

jednostka sterująca)

Magistrala 

Common Rail

Pompa zasilająca

Nowa komora 

spalania

Elektroniczny układ sterowania

Elektroniczny układ sterowania fi rmy Komatsu moni-

toruje osiągi maszyny oraz optymalizuje emisję spalin, 

zużycie paliwa i emisję hałasu, nawet w wyjątkowo 

trudnych warunkach pracy.
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WA380-6
ŁADOWARKA KOŁOWA

WYJĄTKOWA WYDAJNOŚĆ

Nowoczesna konstrukcja

Ładowarka WA380-6 stanowi idealne połączenie układu napędowego o wysokiej sprawności, wydajnego układu 

hydraulicznego i doskonałej stabilności. Wyjątkowo duża siła napędowa ułatwia penetrację nawet najbardziej zbi-

tych materiałów i pozwala uzyskiwać wyższą wydajność pracy podczas załadunku po trójkącie. Dzięki mocnemu 

układowi hydraulicznemu, napełnianie łyżki odbywa się bardzo szybko i sprawnie. Jednocześnie wysoka stabilność 

maszyny pozwala pracować bezpiecznie, nawet wtedy, gdy ładowany materiał nieoczekiwanie okaże się być 

wyjątkowo ciężki. Co więcej, zawieszenie ramienia, które stanowi wyposażenie standardowe, do minimum ogranicza 

wysypywanie się materiału z łyżki. Dzięki temu spadają koszty i wydłuża się okres trwałości użytkowej łożysk i tulei.

Precyzja i łatwość sterowania

W obydwu układach ładowarki WA380-6: hydraulicz-

nym i kierowniczym, zastosowano pompy o zmiennej 

wydajności. Dzięki temu, że pompy te tłoczą dokładnie 

taką ilość oleju jak jest wymagana, zapewniają 

wyjątkowo ekonomiczną pracę silnika. Układ hy-

drauliczny CLSS fi rmy Komatsu umożliwia niezwykle 

precyzyjne sterowanie maszyną. Wszystkie ruchy łyżki, 

ramienia i hydraulicznego osprzętu roboczego obywają 

się płynnie.

Szybsze cykle transportowe dzięki możliwości 

zablokowania przekładni hydrokinetycznej

Dostępna w opcji blokada przekładni hydrokinetycznej 

zapewnia bezkonkurencyjną wydajność i oszczędność 

paliwa przy wykonywaniu zadań przeładunkowych i 

transportowych na niewielkie odległości. Operator może 

włączać blokadę na biegach od 3-go do 4-go. Rezul-

tatem zablokowania przekładni hydrokinetycznej jest 

zauważalne zwiększenie prędkości jazdy, zwłaszcza pod 

górę, dzięki wzrostowi siły napędowej. Jednocześnie 

wyeliminowane zostają opory wewnętrzne w przekładni, 

co powoduje znaczne oszczędności paliwa.
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WA380-6 Ł A D O W A R K A  K O Ł O W A

DOSKONAŁA STABILNOŚĆ I ZWROTNOŚĆ

Duży rozstaw kół i osi

Wyjątkowa stabilność ładowarki WA380-6 wynika 

rozstawu kół wynoszącego 2.160 mm oraz rozstawu 

osi równego 3.300 mm – to wystarczy do w pełni 

komfortowej pracy w nierównym terenie i realizowania 

szybkich cykli transportowych, bez ryzyka wysypy-

wania się materiału z łyżki. 37-stopniowy kąt skrętu 

w obydwu kierunkach zapewnia maszynie WA380-6 

znakomitą zwrotność i szybkość pracy w ogranic-

zonych przestrzeniach.

Duża wysokość zrzutu i zasięg

Długie ramię ładowarki zapewnia wyjątkową wysokość zrzutu - aż 2.990 mm - i równie imponujący zasięg - 

1.130 mm (mierzony do krawędzi tnącej łyżki uniwersalnej 3,1 m³). Tak duży zasięg roboczy sprawia, że załadunek 

28-tonowych naczep z wysokimi burtami staje się dziedziną igraszką.
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WA380-6
ŁADOWARKA KOŁOWA

PROSTE I WYGODNE STEROWANIE

Nowe, łatwe w użyciu joysticki układu kierowniczego (opcja)

Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest nowy układ kierowniczy 

z joystickiem, który umożliwia łatwe i wygodne kierowanie maszyną za 

pomocą ruchów nadgarstka. Na joysticku znajdują się przyciski służące 

do zmiany biegów. Można wybrać jedną z dwóch szybkości reakcji 

układu kierowniczego, zależnie od tego, czy praca ładowarki polega na 

szybkim załadunku po trójkącie, czy też na precyzyjnym przeładunku i 

transporcie materiałów.

Wielofunkcyjna dźwignia (opcja)

W ramach wyposażenia dodatkowego oferowana jest wielofunkcyjna 

dźwignia z wbudowanym przełącznikiem zmiany kierunku jazdy i 

wspomaganiem. Dźwignia ta to najłatwiejszy i najwygodniejszy sposób 

sterowania maszyną. Za pomocą przełącznika operator może zmieniać 

kierunek jazdy w trakcie sterowania łyżką. Dźwignia wielofunkcyjna 

stanowi najlepszy możliwy wybór.

Płynne i ergonomiczne sterowanie

Nowe dźwignie zapewniają precyzyjną kontrolę procesu załadunku, 

bez jakichkolwiek oznak zmęczenia. Ustawienie dźwigni, podobnie jak 

całego pulpitu sterowniczego, można regulować w kierunku pionowym 

i poziomym, zależnie od preferencji operatora. W opcji dostępny jest 

również układ sterowania EPC. Elektroniczny układ sterujący EPC 

obejmuje nie tylko joysticki, ale także funkcję modulowania prędkości 

opuszczania ramienia, dzięki czemu zatrzymywaniu łyżki nie towarzyszą 

nieprzyjemne wstrząsy. Co więcej, istnieje również możliwość zapro-

gramowania dolnej i górnej pozycji ramienia przy zagłębianiu, co znac-

znie ułatwia realizację monotonnych zadań, takich jak np., załadunek 

samochodów ciężarowych. Trzecią funkcją układu EPC jest funkcja 

półautomatycznego kopania sterująca napełnianiem łyżki.

Inteligentny pedał przyspieszenia

Nasz nowy, innowacyjny pedał przyspieszenia z funkcją wyczuwania 

oporu automatycznie pomaga operatorowi dostosować moment zmi-

any biegu do obciążenia. W ciężkich pracach wymagających dużej siły 

napędowej i maksymalnego przyspieszenia operator ma tendencję do 

wywierania większego nacisku na pedał przyspieszenia. Maszyna prze-

widuje taką sytuację i maksymalnie opóźnia zmianę biegu na wyższy. W 

lżejszych zastosowaniach, gdzie decydującym czynnikiem jest zużycie 

paliwa, operator intuicyjnie zmniejsza nacisk na pedał przyspieszenia. 

Tu również maszyna przewiduje taką sytuację i maksymalnie wcześnie 

zmienia bieg na wyższy, tak aby uzyskać jak najniższe zużycie paliwa.

Elektroniczne dźwignie 

sterujące o krótkim skoku 

(opcja)
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WA380-6 Ł A D O W A R K A  K O Ł O W A

KABINA SPACECAB™

Bezpieczne i wygodne wejście

Łatwe i bezpieczne wejście tworzą antypoślizgowe, 

samooczyszczające się stopnie wejściowe znajdujące się po 

obydwu stronach kabiny ładowarki WA380-6 i obrócone pod 

kątem 8º do przodu. Dzięki umieszczeniu zawiasów z tyłu 

uzyskano duży kąt otwarcia drzwi – nawet drzwi po prawej 

stronie można całkowicie otworzyć.

Doskonały komfort i widoczność we wszystkich kierunkach

Kabina ładowarki jest największa w swojej klasie i oferuje niezrównany komfort pracy, porównywalny z komfor-

tem w wnętrzu samochodu osobowego. Duże szyby pozbawione ram zapewniają otwarty widok na łyżkę i koła, 

a opadający profi l pokrywy silnika ułatwia obserwację strefy za maszyną. Hydrauliczne amortyzatory kabiny 

zmniejszają hałas na stanowisku operatora do poziomu zaledwie 72 dB(A) - to jeden z najlepszych wyników w 

tej klasie maszyn. Cechy te, w połączeniu z oferowanym standardowo układem klimatyzacji i pneumatycznym 

zawieszeniem ogrzewanego fotela wyposażonego w pełną regulację - w tym regulację podparcia lędźwiowego 

- zapewniają operatorowi doskonałe samopoczucie. Łatwe w obsłudze hydrauliczne elementy sterujące i regulow-

any we wszystkich płaszczyznach pulpit sterowniczy umożliwiają wygodne i ergonomiczne sterowanie maszyną. 

Wszystko to sprzyja wydajnej wielogodzinnej pracy każdego dnia.
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WA380-6
ŁADOWARKA KOŁOWA

Ogrzewany i chłodzony 

schowek

Radio z odtwarzaczem 

płyt CD

Klimatyzacja

Gniazdo 12 V (opcja)

Szeroki podłokietnik 

o wielokierunkowej 

regulacji

Schowek

Przesuwna szyba

Luksusowy, 

podgrzewany fotel 

z zawieszeniem 

pneumatycznym

Pełna regulacja kolumny 

kierownicy

Uchwyt na kubek



10

WA380-6 Ł A D O W A R K A  K O Ł O W A

PROSTA I ŁATWA OBSŁUGA TECHNICZNA

Układ monitorujący EMMS 

(Equipment Management and Monitoring System)

Ten całkowicie nowy typ układu monitorującego ma przejrzystą strukturę, 

a dzięki temu, że znajduje się bezpośrednio w polu widzenia operatora, 

zapewnia wyraźnie odczyty. Wszelkie nieprawidłowości maszyny są 

natychmiast szczegółowo sygnalizowane na wyświetlaczu przy pomocy 

komunikatów tekstowych w wybranym języku. Układ monitorujący po-

siada nie tylko pamięć usterek i funkcje diagnostyczne, ale także nad-

zoruje interwały serwisowe, powiadamiając operatora o konieczności 

wymiany oleju i fi ltrów. To znacznie ułatwia obsługę techniczną maszyny. 

Zarówno operator, jak i inżynier serwisu mają ciągły dostęp do informacji 

o aktualnym stanie maszyny, a więc mogą z wyprzedzeniem zapobiegać 

potencjalnym problemom.

Wentylator dwukierunkowy napędzany hydraulicznie

Podczas pracy w dużym zapyleniu wystarczy jedno naciśnięcie przy-

cisku znajdującego się w kabinie, by odwrócić kierunek obrotów 

wentylatora. Można tego dokonać bez konieczności zatrzymywania 

maszyny i wyłączania silnika. Aby jeszcze bardziej skrócić czas usu-

wania zanieczyszczeń, maszyna może być wyposażona w automatyczny 

wentylator dwukierunkowy, który samoczynnie będzie zmieniać kierunek 

obrotów w ustalonych odstępach czasu, od 10 minut do 2 godzin.

Układ lokalizacji KOMTRAX™

Układ lokalizacji fi rmy Komatsu, KOMTRAX™, udostępnia nowy, re-

wolucyjny sposób monitorowania Twojego sprzętu – zawsze i wszędzie. 

Zapewnia niezwykle precyzyjną lokalizację maszyny i przesyłanie w 

czasie rzeczywistym danych o jej stanie. Nowoczesny nadajnik GPS i 

technologia satelitarna spełnia wymagania dnia dzisiejszego i wymaga-

nia przyszłości.

E01
MAINTENANCE

Chłodnice umieszczone obok siebie

Chłodnice i skraplacz układu klimatyzacji umieszczony w głównym 

strumieniu powietrza są łatwe w czyszczeniu. Dzięki temu maszyna 

idealnie nadaje się do pracy na wysypiskach, gdzie możliwość łatwego 

czyszczenia jest koniecznością.
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WA380-6
ŁADOWARKA KOŁOWA

Centralny układ smarowania

Centralny układ smarowania pozwala ograniczyć codzi-

enne czynności obsługowe do absolutnego minimum. 

Wytrzymałe, zabezpieczone przewody smarownicze 

zapewniają ciągłe smarowanie i niezawodność ele-

mentów maszyny. Układ jest monitorowany, a wszel-

kie zakłócenia są sygnalizowane w kabinie. Wzrasta 

stopień gotowości oraz trwałość maszyny i zmniejszają 

się koszty napraw i obsługi technicznej.

Zaprojektowana z myślą o oszczędności czasu

Dzięki długim interwałom obsługowym i najlepszej w 

swoje klasie dostępności serwisu, ładowarka WA380-6 

zapewnia oszczędność pieniędzy i czasu związanego 

z wyłączeniem maszyny z użytkowania. Codzienną 

obsługę wykonywaną przez operatora ułatwiają 

skrzydłowe pokrywy boczne ze sprężynami gazowymi. 

Filtry zgrupowane w jednym miejscu

Zgrupowanie wszystkich fi ltrów w jednym miejscu 

pozwala zmniejszyć czas obsługi technicznej do mini-

mum.

Zewnętrzne zawory spustowe

Wszystkie ciecze eksploatacyjne można łatwo i 

bez ryzyka wycieków spuszczać za pośrednictwem 

zewnętrznych zaworów spustowych.

Serwis i dostawy części zamiennych

Kupując maszynę budowlaną Komatsu, dostajesz 

znacznie więcej niż tylko sam produkt. Nasze ser-

wisy opiekują się Twoją maszyną przez cały okres jej 

eksploatacji. Nasza oferta obejmuje zarówno pro-

gramy obsługi zapobiegawczej, jak i kompletne kon-

trakty obsługowo-

naprawcze. A w 

razie wystąpienia 

usterki nasza gęsta 

sieć dealerów i 

doskonały system 

dystrybucji części 

zamiennych skracają 

czas przestoju do 

minimum.

Bezpieczne i wygodne wejście

Pokrywy serwisowe są składane. Zapewniają wygodny 

i bezpieczny dostęp do punktów obsługi codziennej z 

poziomu podłoża.
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ŁYŻKI I OSPRZĘT ROBOCZY

Łyżka uniwersalna

Ze względu na doskonałe 

właściwości penetracyjne, zdolność 

do odspajania gruntu oraz 

możliwości transportowe, łyżka uni-

wersalna to naprawdę imponujące 

narzędzie. Może być wyposażona 

w nasuwane uchwyty 

i wymienne zęby.

Łyżka do robót ziemnych

Łyżka do robót ziemnych z 

jednoczęściowym dnem nadaje się 

zarówno do prac ziemnych, jak i 

załadunku materiałów spoistych. 

Skośne płyty boczne łyżki 

zapewniają głęboką penetrację. 

Łyżka ta może być wyposażona 

w nasuwane uchwyty i wymienne 

zęby, a także tylną przykręcaną 

krawędź.

Łyżka do pryzm

Łyżka do pryzm stanowi właściwe 

rozwiązanie przy przeładunku 

sypkich i stosukowo lekkich 

materiałów. Proste ścianki boczne 

zapewniają łyżce dużą pojemność. 

Łyżka ta może być wyposażona 

w nasuwane uchwyty i wymienne 

zęby lub przykręcaną krawędź 

tnącą.

Szybkozłącze hydrauliczne

Wymiana narzędzia roboczego w 

ładowarce WA380-6 wyposażonej 

w szybkozłącze uniwersalne 

lub szybkozłącze HD z klinami 

blokującymi to kwestia sekund. Ta 

unikalna, nowatorska konstrukcja 

zapewnia minimalne przesunięcie 

oryginalnych punktów mocowania. 

Dzięki temu udźwig pozostaje 

prawie bez zmian w porównaniu do 

łyżki mocowanej bezpośrednio.

Bogaty wybór osprzętu 

roboczego

Chwytak do drewna: Dzięki 

wytrzymałej konstrukcji, dużej 

mocy układu hydraulicznego 

specjalnemu siłownikowi przechy-

lania, ładowarka WA380-6 idealnie 

sprawdza się w przemyśle leśnym. 

Solidne ramiona i mosty napędowe 

zapewniają maksymalną trwałość.

Łyżka wzmocniona

Idealna łyżka do przeładunku 

twardych materiałów. Zabez-

pieczona przed uszkodzeniem. 

Komatsu stosuje wymienne el-

ementy zabezpieczające, wykonane 

z materiałów o dużej odporności 

na ścieranie. Przykręcane zęby 

eliminują konieczność ich spawania 

podczas montażu oraz ryzyko zgu-

bienia w trakcie użytkowania.
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DANE TECHNICZNE

SILNIK

Układ napędu .............................................................................Na 4 koła

Przedni most napędowy ......Komatsu HD z półosiami półobciążonymi,

 (w opcji dostępny mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu wewnętrznym)

Tylny most napędowy ..........Komatsu HD z półosiami półobciążonymi, 

kąt skręcenia 26°, półosie odciążone, (w opcji dostępny

 mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu wewnętrznym)

Przekładnia główna ...................................................................Stożkowa

Zwolnice................................... Planetarne zanurzone w kąpieli olejowej

Opony ......................................................................................... 23.5 R25

PODWOZIE I OPONY

SKRZYNIA BIEGÓW

Model .......................................................... Komatsu SAA6D107E-1

Typ.......... Wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim Common Rail,

 chłodzony cieczą, turbodoładowany

 z chłodzeniem powietrza doładowującego

Moc silnika

 przy prędkości obrotowej ........................................ 2.100 obr/min

 ISO 14396...........................................................143 kW / 192 KM

 ISO 9249 (moc użyteczna)..................................142 kW / 190 KM

Maks. moment/obroty silnika .......................963 Nm / 1.500 obr/min

Liczba cylindrów...............................................................................6

Średnica cylindra × skok tłoka ....................................107 × 124 mm

Pojemność skokowa ................................................................. 6,69 l

Napęd wentylatora ........................................................ Hydrauliczny

Układ smarowania........... Pompa zębata, cieczowa chłodnica oleju,

 natrysk oleju na denka tłoków

Filtr paliwa ................... Filtr pełnoprzepływowy z separatorem wody

Filtr powietrza................... Filtr suchy, z automatycznym usuwaniem 

zanieczyszczeń i wstępnym oczyszczaniem

 powietrza, wyposażony we wskaźnik zatkania

Typ............................ Automatyczna, przełączalna pod obciążeniem

Zmiennik momentu.......... Jednostopniowy, dwufazowy, 3-członowy

Prędkości jazdy w km/h (z oponami 23.5 R25)

BIEG 1. 2. 3. 4.

Do przodu 6,6 11,5 20,2 33,5
z zablokowaną przekładnią hydrokinetyczną – – 22 39
Do tyłu 7,1 12,3 21,5 35,3
z zablokowaną przekładnią hydrokinetyczną – – 22 39

POJEMNOŚCI NAPEŁNIANIA

Układ chłodzenia....................................................................... 30,5 l

Zbiornik paliwa ........................................................................... 300 l

Układ smarowania silnika.......................................................... 25,5 l

Układ hydrauliczny ..................................................................... 139 l

Przedni most napędowy............................................................... 40 l

Tylny most napędowy................................................................... 40 l

Przekładnia hydrokinetyczna i skrzynia biegów........................... 47 l

UKŁAD KIEROWNICZY

Sposób kierowania...............................................Rama przegubowa

Typ......................................................Układ całkowicie hydrauliczny

Maksymalny kąt skrętu w każdą stronę ........................................37°

Pompa układu kierowniczego .... Tłoczkowa, o zmiennej wydajności

Ciśnienie robocze...................................................................250 bar

Wydajność pompy............................................................ 137,7 l/min

Liczba siłowników układu kierowniczego......................................... 2

Typ................................................. Siłownik dwustronnego działania

Średnica × skok siłownika.............................................75 × 442 mm

Min. promień zawracania

 (zewnętrzna krawędź opony 23.5 R25)...........................6.660 mm

Dwudrzwiowa kabina SpaceCab™ zgodna z ISO 3471, wyposażona 

w konstrukcję ochronną ROPS (Roll Over Protective Structure) 

wg SAE J1040c i konstruckję ochronną FOPS (Falling Object 

Protective Structure) wg ISO 3449. Ciśnieniowa, klimatyzowana 

kabina jest wyciszona i zamocowana za pośrednictwem łożysk 

hydrodynamicznych.

KABINA

Typ............... Komatsu CLSS (Closed Centre Load Sensing System)

Pompa hydrauliczna................... Tłoczkowa, o zmiennej wydajności

Ciśnienie robocze...................................................................320 bar

Maksymalna wydajność pompy....................................... 205,5 l/min

Liczba siłowników/siłowników łyżki...............................................2/1

Typ................................................. Siłownik dwustronnego działania

Średnica × skok

 Siłownik ramienia.....................................................130 × 713 mm

 Siłownik łyżki............................................................150 × 535 mm

Długość cyklu roboczego przy nominalnym obciążeniu łyżki

 Czas podnoszenia .................................................................. 6,0 s

 Czas opuszczania (łyżka pusta).............................................. 3,3 s

 Czas zrzutu ............................................................................. 1,8 s

UKŁAD HYDRAULICZNY

ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Emisja spalin ..... Silnik spełnia normy emisji spalin Euro IIIA i EPA III

Poziomy hałasu

 Zewnętrzny, LwA .........................106 dB(A) (2000/14/EC część 2)

 Na stanowisku operatora, LpA ......................................... 72 dB(A)

 (próba dynamiczna wg ISO 6396)

Poziom drgań (wg. 12096:1997)*

 Dłonie/ramiona.....≤ 2,5 m/s² (poziom niepewności K = 0,63 m/s²)

 Korpus .................≤ 0,5 m/s² (poziom niepewności K = 0,24 m/s²)

* w celu oszacowania ryzyka według dyrektywy 2002/44/EC, należy 

odwołać się do normy ISO/TR 25398:2006.

UKŁAD HAMULCOWY

Hamulce zasadnicze.....Mokre hamulce wielotarczowe na wszystkich

 kołach, uruchamiane hydraulicznie

Hamulec postojowy......................................... Mokry, wielotarczowy

Hamulec awaryjny .....................................Rolę hamulca awaryjnego

 pełni hamulec postojowy
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WYMIARY I OSIĄGI

Wszystkie wymiary dotyczą maszyny z oponami 23.5 R25. Wysokości zrzutu i zasięgi mierzone są do standardowej lub przykręcanej krawędzi tnącej.

Wymiary i parametry eksploatacyjne

Typ łyżki Łyżka uniwersalna Łyżka do robót ziemnych Łyżka do pry

bez zębów z zębami z listwami bez zębów z zębami z listwami bez zębów z zębami

Pojemność łyżki (nasypowa, ISO 7546) m³ 3.1 3.1 3.25 3.1 3.1 3.25 3.45 3.45

Kod wyposażenia 3944- C01 C02 C03 C41 C42 C45 C36 C35

Gęstość materiału t/m³ 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.75 1.75

Masa łyżki kg 1.420 1.480 1.640 1.540 1.600 1.725 1.690 1.750

Statyczne obciążenie destabilizujące, na wprost kg 15.300 15.220 14.905 15.165 15.085 14.805 15.025 14.945

Statyczne obciążenie destabilizujące, skręt 37° kg 13.595 13.515 13.210 13.455 13.380 13.110 13.355 13.235

Hydrauliczna siła odspajania kN 173 172 161 172 172 161 165 165

Udźwig hydrauliczny na poziomie podłoża kN 177 177 175 177 177 175 175 175

Masa eksploatacyjna (bez dodatkowej przeciwwagi) kg 17.570 17.630 17.790 17.690 17.750 17.875 17.840 17.890

Promień zawracania po zewnętrznym śladzie opon mm 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660

Promień zawracania po krawędzi łyżki mm 7.190 7.250 7.215 7.190 7.250 7.215 7.200 7.265

a Zasięg przy kącie łyżki 45° mm 1.130 1.290 1.165 1.130 1.290 1.165 1.165 1.325

b Wysokość zrzutu przy kącie łyżki 45° mm 2.990 2.830 2.915 2.990 2.830 2.915 2.955 2.795

c Wysokość do sworznia przegubu łyżki mm 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095

d Wysokość do górnej krawędzi łyżki mm 5.465 5.465 5.465 5.465 5.465 5.465 5.565 5.565

e Głębokość kopania mm 80 80 110 80 80 110 80 80

f Maksymalna wysokość załadunku przy kącie łyżki 45° mm 3.810 3.810 3.810 3.810 3.810 3.810 3.810 3.810

A Długość całkowita, łyżka opuszczona na podłoże mm 8.105 8.330 8.200 8.105 8.330 8.200 8.155 8.380

B Rozstaw osi mm 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300

C Szerokość łyżki mm 2.915 2.915 2.925 2.915 2.915 2.925 2.915 2.915

D Szerokość między zewnętrznymi krawędziami opon mm 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765

E Rozstaw kół mm 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160

F Prześwit mm 450 450 450 450 450 450 450 450

H Wysokość całkowita mm 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390
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Gęstości typowych materiałów - stan sypki (w kg/m³)

 Bazalt .....................................................1.960

 Boksyt, kaolin.........................................1.420

 Ziemia sucha, ze składowiska................1.510

 Ziemia mokra, z wykopu ........................1.600

 Gips rozdrobniony..................................1.810

 Gips, tłuczeń ..........................................1.600

 Granit rozdrobniony................................1.660

 Kamień wapienny rozdrobniony.............1.540

 Kamień wapienny, tłuczeń......................1.540

 Żwir niesortowany ..................................1.930

 Żwir suchy..............................................1.510

 Żwir suchy, 6-50 mm..............................1.690

 Żwir mokry, 6-50 mm .............................2.020

 Piasek suchy, sypki ................................1.420

 Piasek wilgotny ......................................1.690

 Piasek mokry..........................................1.840

 Piasek z gliną, sypki ...............................1.600

 Piasek ze żwirem, suchy ........................1.720

 Piaskowiec .............................................1.510

 Łupek .....................................................1.250

 Żużel rozdrobniony.................................1.750

 Tłuczeń kamienny...................................1.600

 Glina naturalna .......................................1.660

 Glina sucha ............................................1.480

 Glina mokra ............................................1.660

 Glina ze żwirem, sucha ..........................1.420

 Glina ze żwirem, mokra ..........................1.540

Zmiany parametrów: Dodatkowa przeciwwaga 

(tył)

Dodatkowa przeciwwaga 

(tył + boki)

Opony 23.5 R25

XMINE D2 L5

Masa eksploatacyjna + 325 kg + 525 kg + 720 kg

Statyczne obciążenie destabilizujące, na wprost + 840 kg + 1.250 kg + 550 kg

Statyczne obciążenie destabilizujące, skręt 37° + 730 kg + 1.100 kg + 500 kg

Długość całkowita (A) + 140 mm + 140 mm –

Zasięg przy kącie łyżki 45° – – - 25 mm

Wysokość zrzutu przy kącie łyżki 45° – – + 45 mm

Szerokość między zewnętrznymi krawędziami opon – – + 35 mm

Wysokość całkowita (H) – – + 45 mm

P
o

je
m
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o
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ć
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i 
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³)

Łyżka do pryzm

Załadunek rozdrobnionego materiału

Łyżka do robót ziemnych/uniwersalna

Idealna do stosowania w budowie dróg oraz pracach przeładunkowo-transportowych

Łyżka wzmocniona

Załadunek i odspajanie szczególnie twardych materiałów

Gęstość materiału (kg/m³)

Stopień napełnienia łyżki

yzm Łyżka wzmocniona
Łyżka uniwersalna

(mocowana do szybkozłącza*)

Łyżka uniwersalna 

(High-lift)

z listwami bez zębów z zębami z listwami bez zębów z zębami z listwami bez zębów

3.6 3.0 3.0 3.2 3.1 3.1 3.25 3.1

C37 C28 C29 C30 C61 C62 C63 C01

1.6 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.75 1.5

1.910 1.680 1.740 1.900 1.280 1.360 1.500 1.420

14.640 15.080 15.000 14.690 14.470 14.355 14.090 11.560

12.940 13.365 13.290 12.990 12.815 12.700 12.445 10.200

155 184 184 172 145 145 137 163

174 178 178 177 163 164 163 147

18.060 17.830 17.890 18.050 17.940 18.020 18.160 17.910

6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660

7.230 7.170 7.230 7.195 7.240 7.305 7.270 7.810

1.200 1.070 1.230 1.105 1.310 1.470 1.340 1.215

2.880 3.040 2.880 2.970 2.850 2.690 2.775 3.520

4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.625

5.565 5.460 5.460 5.460 5.640 5.640 5.640 6.000

110 85 85 115 50 50 80 135

3.810 3.800 3.800 3.800 3.700 3.700 3.700 4.325

8.250 8.030 8.255 8.125 8.305 8.530 8.405 8.700

3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300

2.925 2.915 2.915 2.925 2.915 2.915 2.925 2.915

2.765 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765

2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160

450 450 450 450 450 450 450 450

3.390 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390

Łyżka uniwersalna (mocowana do szybkozłącza)

Idealna do stosowania w budowie dróg oraz pracach przeładunkowo-transportowych

Łyżka do robót ziemnych/uniwersalna (mocowana do ramienia „High-lift“)

Idealna do stosowania w budowie dróg oraz pracach przeładunkowo-transportowych

* Szybkozłącze uniwersalne
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ŁADOWARKA KOŁOWA

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• Silnik wysokoprężny Komatsu 

SAA6D107E-1 z wtryskiem 
bezpośrednim Common Rail, 
turbodoładowany, zgodny z normą 
emisji spalin 
Euro IIIA/EPA III

• Alternator 60 A/24 V
• Rozrusznik 5,5 kW/24 V
• Akumulatory 143 Ah/2 × 12 V
• Przeciwwaga
• Elektronicznie sterowany stabilizator 

obciążenia (ECSS) drugiej generacji
• Wentylator z napędem 

hydrostatycznym i funkcją zmiany 
kierunku obrotów

• Dwusekcyjny, suwakowy rozdzielacz 
główny

• Pilotowy układ sterujący PPC z 
dwiema dźwigniami

• Automatyczny, centralny układ 
smarowania

• Hydrauliczny układ hamulcowy
• Czujnik korozji w układzie chłodzenia
• Separator wody
• Wzmocnione mosty napędowe
• Elektronicznie sterowana 

automatyczna skrzynia biegów ECMV 
z selektorem trybu i zmiennymi 
punktami odłączania

• Układ wyboru trybu pracy
• Układ lokalizacji Komtrax™
• Układ monitorujący EMMS (Equipment 

Management and Monitoring 
System) z funkcją autodiagnostyki i 
wyświetlaczem diagnostycznym

• Kabina SpaceCab™ z konstrukcją 
ROPS/FOPS zamocowana za 
pośrednictwem wiskotycznych 
elementów tłumiących, dwudrzwiowa, 
wyposażona w przyciemniane szyby 
z bezpiecznego szkła, wycieraczkę 
przedniej szyby z funkcja pracy 

przerywanej, wycieraczkę tylnej szyby, 
osłonę przeciwsłoneczną, zapalniczkę, 
popielniczkę, półkę na bagaż, matę 
podłogową, podgrzewany i chłodzony 
schowek, podgrzewaną tylną szybę, 
kolumnę kierownicy regulowaną 
w pionie i poziomie oraz lusterko 
wsteczne

• Podgrzewany fotel z zawieszeniem 
pneumatycznym i pasem 
bezpieczeństwa (standard na obszarze 
UE)

• Klimatyzacja
• Radio z odtwarzaczem płyt CD
• Dwa halogenowe refl ektory główne
• Dwa światła robocze z przodu i z tyłu
• Światło cofania
• Sygnał dźwiękowy
• Poręcze po prawej i lewej stronie
• Przednie błotniki
• Zewnętrzne zawory spustowe

• Awaryjny układ kierowniczy
• Zabezpieczenie przed wandalizmem

 Wyposażenie ładowarki WA380-6 jest 
zgodne z zasadami bezpieczeństwa 
określonymi dyrektywą 89/392 EWG ff 
oraz normą EN474

VDSS000804 12/2010

Wydrukowano w Europie – Dane techniczne przedstawione w tej publikacji mogą obejmować osprzęt roboczy i wyposażenie dodatkowe niedostępne 

w Twoim kraju. Aby uzyskać informacje na temat potrzebnego wyposażenie, skontaktuj się ze swoim lokalnym przedstawicielem fi rmy Komatsu. 

Materiały i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Konfi guracja high-lift
• Dodatkowa przeciwwaga 325 kg
• Dodatkowa przeciwwaga boczna 200 kg
• Trójsekcyjny, suwakowy rozdzielacz 

główny
• Przedni i tylny mechanizm różnicowy 

o zwiększonym tarciu wewnętrznym 
(LSD) 

• Blokada przekładni hydrokinetycznej
• Ograniczenie prędkości do 20 lub 25 

km/h (nie dotyczy zmiennika momentu 
z blokadą)

• Wentylator z napędem 
hydrostatycznym i automatyczną 
funkcją zmiany kierunku obrotów

• Chłodnica z szerokim rdzeniem
• Super DeLuxe podgrzewany fotel 

z zawieszeniem pneumatycznym i 
pasem bezpieczeństwa (standard na 
obszarze UE)

• Układ kierowniczy z joystickami i 
integralną funkcją zmiany kierunku 

jazdy, 2 stopnie czułości
• Opony 23.5 R25 L2, 3, 4, 5
• Opony 650/65 R25
• Łyżka uniwersalna 3,1 m³
• Łyżka uniwersalna 3,25 m³
• Łyżka uniwersalna (mocowana do 

szybkozłącza) 3,1 m³
• Łyżka uniwersalna (mocowana do 

szybkozłącza) 3,25 m³
• Łyżka do robót ziemnych 3,1 m³
• Łyżka do robót ziemnych 3,25 m³
• Łyżka do pryzm 3,45 m³
• Łyżka do pryzm 3,6 m³
• Łyżka wzmocniona 3,0 m³
• Łyżka wzmocniona 3,2 m³
• Łyżka o dużej wysokości zrzutu
• Łyżka do materiałów lekkich
• Chwytak do drewna
• Łyżki specjalne
• Na życzenie dostępne są różnorodne 

systemy zębów, BOC, segmentów, 
system Komatsu Kmax/KVX™ i inne 

akcesoria fi rmy Komatsu
• Szybkozłącze hydrauliczne
• Akumulatory 180 Ah/2 × 12 V
• Wielofunkcyjna dzwignia
• Elektroniczny układ sterujący (EPC) z 

dwoma dźwigniami obejmujący:
- regulację pozycji zatrzymania łyżki
- programowanie pozycji zatrzymania 

ramienia
- funkcję półautomatycznego kopania
• Urządzenie do napełniania centralnego 

układu smarowania
• Sterowanie klimatyzacją
• Gniazdo 12 V
• Zwijana roleta przeciwsłoneczna
• Alarm cofania
• Alarm cofania (wersja z 

częstotliwością ostrzegawczą)
• Sygnał cofania ze światłem 

pulsującym, opcja
• Światło ostrzegawcze
• Poręcz dachowa

• Poręcz dachowa i oświetlenie wejścia 
do kabiny

• Dodatkowe światła z przodu 
i z tyłu

• Dodatkowe wypukłe lusterko 
wsteczne

• Wyposażenie do pracy w niskich 
temperaturach (podgrzewacz silnika i 
kabiny)

• Filtr wstępny Turbo II
• Elektroniczne zabezpieczenie przed 

kradzieżą
• Pełne błotniki tylnych kół
• Główny wyłącznik akumulatorów
• Gaśnica
• Olej hydrauliczny ulegający 

biodegradacji
• Specjalna kolorystyka
• Wersja do pracy w warunkach 

korozyjnych
• Wersja do przeładunku odpadów
• Zestaw narzędzi

WA380-6

 Dalsze elementy wyposażenia dostępne są na życzenie


