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INNOWACJA W RUCHU
N A S Z A T R A D Y C J A

Innowacja przenosi góry, sprawia, że świat się kręci. 
Nigdy nie przestaniemy wymyślać nowych funkcji, 
dokładając starań, aby ulepszać obecnie kreowaną 
technologię i odpowiadać na wyzwania zmieniającej się 
rzeczywistości i ograniczeń, które napotykamy na swojej 
drodze. Innowacja leży w samym sercu tego, co jest 
drogie naszej firmie.
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Wielofunkcyjne maszyny Mecalac powstały z woli 
kreowania: tylko jedna maszyna na placu budowy, zdolna 
do wykonywania zadań tradycyjnie wykonywanych przez 
różnorodne maszyny – wykorzystywane do kopania, 
ładowania i przenoszenia. Wychodząc od tej koncepcji 
opierającej się na innowacyjnej opatentowanej 
technologii, Mecalac zaprojektował nową generację 
maszyn, łączącą funkcje błyskawicznie operującej 
koparki gąsienicowej z ładowarką o pełnym obrocie. 
Obie są kompaktowe: MCR dostępny jest w wersjach 
6-, 8- i 10-tonowej.



NASZ CEL: JEDNA, 
JEDYNA MASZYNA
Fachowość rodzi się z doświadczenia. Nasze 
opiera się na założeniu, że nie można nawet zacząć 
rozważać potencjalnych korzyści bez uwzględnienia 
aspektów związanych z łatwością obsługi w 
połączeniu z wszechstronnością użytkowania. 
Jeśli tylko jeden kierowca, operując tylko jedną 
maszyną, może wykonywać szeroki zakres zadań 
na tym samym placu budowy – bez konieczności 
wykonywania żadnych skomplikowanych manewrów, 
możesz w zupełnie nowy sposób zacząć myśleć o tym, 
co da się osiągnąć w czasie, który masz na wykonanie 
danej pracy. Wciskając jeden prosty przełącznik 
w kabinie, operator może przemienić swoją 
kompaktową koparkę w kompaktową ładowarkę, 
a następnie z powrotem w koparkę za pomocą tej 
samej komendy. Narzędzie hydrauliczne Mecala 
„CONNECT” daje możliwość zmiany funkcji maszyny 
w kilka sekund – bez konieczności opuszczania 
kabiny. Ważną nowinką jest wykorzystanie joysticka 
do operacji przenoszenia w trybie ładowarki, a co 
za tym idzie – znacząca poprawa produktywności, 
komfortu i organizacji na placu budowy. 
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WSZESTRONNOŚĆ URZĄDZEŃ MECALAC
-  Regulowany zakres, pozycja wysięgnika do 130°, idealnie 

zintegrowany mechanizm offsetowy
-  Sterowanie podnoszeniem (siłownik wysięgnika) za pomocą 

prawej dźwigni sterującej

PODŁĄCZ SZYBKO-ZŁĄCZE

PODWÓJNY NAPĘD SENSO
- Podwójny zamknięty obwód przekładni hydrostatycznej
- Prędkość maksymalna 10 km/h

PRZEMIESZCZANIE SIĘ ZA POMOCĄ  
DŹWIGNI STEROWNICZEJ
- Łatwy w prowadzeniu
- Intuicyjne sterowanie

WIĘCEJ  
I WIĘCEJ



WSKRÓCIE
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JAZDA KOPANIEMCR może być uważany za wizytówkę Mecalac – innowacja, 

technologia, dobór materiałów i inteligencja mechaniczna 
znajdują się w naszym projekcie na pierwszym planie. 
A wszystko to w celu nieustannego ulepszania naszych 
produktów i dostarczania rozwiązań odpowiadających na 
ciągle zmieniające się potrzeby naszych klientów. 
Bez względu na środowisko – miejskie lub podmiejskie 
– jak również indywidualne wymagania konkretnego 
placu budowy, MCR gwarantuje maksymalną opłacalność 
dzięki niespotykanej wydajności i łatwości obsługi, 
wprowadzając tym samym nową generację kompaktowych, 
wszechstronnych urządzeń dla sektora budowlanego.

ELASTYCZNOŚĆ NA NAJWYŻSZYM 
POZIOMIE
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ŁADOWANIE
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PRZENOSZENIE UCHWYT 

NARZĘDZIOWY 
TWÓJ MCR & 
KONFIGURACJE



Siedząc za sterami MCR, operator ma znakomity 
widok na plac budowy i może w sposób prosty, 
efektywny i niezależny wykonywać liczne operacje 
i zadania w najbezpieczniejszym możliwym 
środowisku. Począwszy od niezwykle przestronnej 
kabiny do intuicyjnego pilotażu i innych 
dopasowywanych parametrów – MCR może być 
opisany tylko jednym słowem – rewolucyjny!

NAPĘDZA 
NAS PROSTOTA 
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KOPARKA CZY ŁADOWARKA! 
Dzięki prostemu przełącznikowi wyboru (patent Mecalac) operator 
może zmienić swoją kompaktową koparkę w kompaktową 
ładowarkę, a następnie z powrotem w koparkę – za pomocą tych 
samych komend. Wydajność ładowania jest zmaksymalizowana – 
dolna łyżka podtrzymywana jest na ostrzu, co zwiększa wydajność 
maszyny dzięki sile naporu transmitowanej bezpośrednio od 
podwozia do łyżki. Operacja wykonywana jest dokładniej za pomocą 
dźwigni sterującej. Opatentowany siłownik Mecalac, łączący kilka 
funkcji, pozwala na zsynchronizowanie siłowników wysięgnika 
i osiągnięcie idealnej koordynacji i precyzji ruchów. Czyni to 
prowadzenie pojazdu i jego obsługę prostszą – bez względu na to, 
czy operator jest doświadczonym fachowcem, czy początkującym 
adeptem. Ponadto – w bezpośrednim użyciu, czy też nie – jest to 
kolejna zaawansowana funkcja użyteczna podczas jazdy.

1’’
OD TRYBU 
KOPARKI 
DO TRYBU 
ŁADOWARKI

Liczby

100%
PATENT 
MECALAC



SIĘGAJ WZROKIEM 
DALEJ!
Nieustanne baczenie na to, co robisz, operując 
maszyną – przy jednoczesnej konieczności 
obserwowania placu budowy – wiąże się z 
ogromną odpowiedzialnością. W przypadku MCR 
uczyniliśmy bezpośrednią linię wzroku operatora 
absolutnym priorytetem. Przeanalizowano linię 
tylnej obudowy. Szyba jest w pełni usuwalna, 
co daje operatorowi możliwość pozostawania  
w stałym kontakcie z otoczeniem zewnętrznym. 
W rzeczy samej, posiadanie tylko jednej maszyny 
na miejskim placu budowy, często zatłoczonym i 
wąskim, w znaczącym stopniu ogranicza ryzyko 
dla operatora oraz personelu naziemnego 
znajdującego się w strefie zakresu ruchów maszyn, 
ogranicza ryzyko wypadków na placu budowy, 
gwarantuje oszczędność miejsca, brak utrudnień 
w ruchu, a także realizowanie prac w krótszym 
czasie przy znacznie mniejszym ryzyku. Operator 
MCR, jako jedyny „aktor” na scenie działań, nie 
musi nieustannie uważać na ruchy innych maszyn, 
a ponadto – ponieważ jest niezależny – w znacznym 
stopniu ogranicza to konieczność ręcznych 
interwencji współpracowników. Wszystkie te 
zalety zapewniają większe bezpieczeństwo na 
placu budowy.

5m2
CAŁKOWITEJ 
WIDOCZNOŚCI

Liczby
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MCR SPEŁNIA WSZYSTKIE “WEWNĘTRZNE”  
I “ZEWNĘTRZNE” POTRZEBY ODNOSZĄCE SIĘ 
DO WYDAJNOŚCI
Jednostką MCR sterować można z niezwykłą precyzją – za pomocą jednej ręki. Operator 
przyjmuje komfortową pozycję siedzącą wewnątrz bardzo przestronnej, dobrze przeszklonej 
kabiny, zapewniającej doskonałą widoczność, a tym samym większą wydajność  
i bezpieczeństwo. Nowy kolorowy ekran TFT sprawia, że panel sterowania jest bardzo łatwy  
w użyciu. Niezależnie od poziomu jasności, operator może łatwo przeglądać wszystkie 
użyteczne informacje: obecnie wykorzystywany tryb, prędkość, obroty silnika, liczba godzin, 
wybrany cylinder, aktywowane elementy bezpieczeństwa.

Kolejna innowacja. Mecalac przedstawia CONNECT – nowy system szybkiego sprzęgu/
złącza. Można nim sterować wprost z kabiny. Zaprojektowany do pracy w obu kierunkach, w 
trakcie blokowania lub też podczas pracy w trybie koparki czy ładowarki utrata mocowanego 
komponentu jest praktycznie niemożliwa. Jest to najbezpieczniejszy i najbardziej efektywny 
systemu szybkiego złącza na rynku.



Rozwój oraz szczególna uwaga poświęcona zmianom potrzeb 
specjalistów, którzy kreują nasze miejskie pejzaże, pozostają od czasu 
powstania firmy niezmiennie w samym centrum zainteresowania 
Mecalac. Łącząca koparkę i kompaktową ładowarkę w jednej i tej 
samej maszynie jednostka MCR stanowi uosabienie tych wartości, 
a jednocześnie rewolucję w sposobie podejścia do terenu prac 
budowlanych. Nasz cel: unowocześnienie metod pracy i przyczynienie 
się do zwiększenia wydajności na placach budowy poprzez 
zaprojektowanie jak najbardziej efektywnego sprzętu.

BEZ KONIECZNOŚCI DOKONYWANIA 
ZMIAN W USTAWIENIU JEDNOSTKI

KOPANIE
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OPATENTOWANE 
PRZEZ MECALAC 
SPRZĘŻENIE 
CYLINDRA
SZBKOŚĆ, WYDAJNOŚĆ  
I EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA
Jednostki MCR są szybkie i efektywne. Szybkie i dokładne kopanie 
blisko murów lub ponad przeszkodą – nawet w najwęższych ulicach, 
usuwanie materiałów do recyklingu, układanie rur... Nie ma zadania, 
którego wbudowane ramię offsetowe MCR nie mogłoby wykonać. 
Unikalna kinematyka charakteryzująca dzielony wysięgnik Mecalac 
pozwala pracować i bezpośrednio obok samego pojazdu, i nawet do 
7 m (10MCR) od niego – wszystko podczas jednej i tej samej operacji. 
Duża, dostępna przez cały czas, prędkość – do 10 km/h oraz funkcja 
bardzo szybkiej wymiany narzędzia dzięki złączu CONNECT (nowe 
szybkozłącze Mecalac) znacząco podnoszą produktywność. Mniejsza 
liczba rozmieszczonych maszyn oznacza mniejsze zużycie paliwa, 
mniejsze uszkodzenia i nacisk na podłoże, mniej uciążliwości dla 
mieszkańców, mniej zagrożeń dla pracowników budowy, mniej przerw 
w pracy i wreszcie – nieporównywalną opłacalność.

CECHA 
UNIKALNA DLA 
KOMPAKTOWEJ 
KOPARKI 
GĄSIENICOWEJ

Liczby

10KM/H



MCR może w momencie przekształcone zostać w kompaktową 
ładowarkę – czas potrzebny na to, to ten związany z 
przełączeniem z jednego trybu do drugiego za pomocą 
przełącznika. Pełne przekształcenie w tryb ładowarki 
realizowane jest za pomocą dźwigni sterującej. Rozpoznanie 
funkcji jest natychmiastowe. Dzięki odpowiedniemu 
zgrupowaniu funkcji możliwe jest operowanie w sposób spójny.

ŁADUJ, 
KIEDY CHCESZ
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360° WOLNOŚCI
Dzięki nowej, opatentowanej technologii 
szybkozłącza CONNECT istnieje możliwość 
dołączenia ruchomej łyżki/łopaty przedniej 
zaledwie w kilka sekund, wsparcie prowadnicą 
– dwie bezpośrednie korzyści ukierunkowane 
na podniesienie Twojej wydajności oraz 
zapewnienie długowieczności cyklu twojej 
jednostki MCR: brak ograniczeń dotyczących 
sprzętu, zwiększona efektywność ładowania 
dzięki sile przenoszonej bezpośrednio od 
podwozia do łopaty. Uzyskiwany z użyciem 
dźwigni sterowania niezwykle dokładny 
ruch translacyjny możliwy jest w każdej 
chwili. Ponieważ MCR to jedyne na rynku 
kompaktowe ładowarki z całkowitą rotacją, 
posiadające dodatkowo zdolność do 
uzyskiwania prędkości rzędu 10 km/h, są 
one w pełni niezależne, mocne i szybkie 
– również podczas przemieszczania się w 
terenie podczas wyznaczonych cykli roboczych. 
Mogą być stosowane przy wszystkich pracach 
budowlanych, a ich uniwersalność gwarantuje 
opłacalność w miejscu prowadzenia robót.

JEDYNA 
ŁADOWARKA 
Z 360° 
OBROTU



Podnoszenie, układanie, przesuwanie, rozładunek, składowanie... MCR nadaje 
tempa działaniom logistycznym w miejscu prowadzenia robót i czyni jednocześnie 
realizację zadań procesem niezwykle prostym. W górę lub w dół – niezależnie 
od wyzwania MCR skutecznie stawi mu czoło, a nawet zaoferuje trochę więcej. 
Jednostka zdolna jest do operowania w bezpośrednim sąsiedztwie samochodów 
ciężarowych. Może np. także – w zależności od potrzeb – przenosić załadowane 
materiałem palety, kładąc je po drugiej stronie muru, a nawet i opuszczać obok 
samej maszyny. Ultra-elastyczne, wszechstronne jednostki MCR gwarantują 
opłacalność operacyjną oraz odrobinę komfortu w skomplikowanych lokalizacjach 
roboczych i/lub ciasnych przestrzeniach.   

SEKTORÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD POZIOMEM 
GRUNTU, UNIKALNA FUNKCJA TRYBU KOPARKI

OBSŁUGA
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USUWAJĄC PROBLEM 
ZWIĄZANY Z USUWANIEM
Jednostki MCR wyposażone są również w  
znany, opatentowany wysięgnik Mecalac. Dzięki  
wbudowanemu mechanizmowi offsetowemu  
ramię zgina się pod kątem do 130°. Ma to na 
celu zapewnienie stanu maksymalnej stabilności  
w połączeniu z wyjątkowymi możliwościami 
w zakresie unoszenia i przenoszenia. Nawet 
największy arkusz/płyta mogą zostać unie-
sione, przeniesione, a następnie w sposób  
płynny i bezpieczny odstawione w żądanym 
miejscu. Zdolność sprzętu w zakresie podno-
szenia oraz jego wszechstronność oznaczają, że 
może mieć on tysiąc różnych zastosowań przy 
przesuwaniu/przenoszeniu ziemi, przygotowa-
niu gruntu, niwelowaniu lub transportowaniu  
palet. Rozległe, ale mimo to często w specyficzny  
sposób zatłoczone place budowy wymagają  
wykorzystania różnych maszyn – zdolnych do 
poradzenia sobie z niestabilnością powierzch-
ni. Są one więc idealnym środowiskiem dla 
MCR. Takim, w którym urządzenie może w pełni  
wykazać swoją wszechstronność. Transportowa-
nie i rozmieszczanie palet na poziomie podłoża 
lub nawet samych fundamentów w sposób szybki  
i całkowicie bezpieczny dla operatora i jego  
otoczenia – stanowi to nadal niepodważalny  
argument świadczący o niezrównanej opłacalno-
ści wykorzystania jednostek MCR.

PEŁNY 
OBRÓT Z 
OBCIĄŻENIEM 
= 40% 
CIĘŻARU 
WŁASNEGO



Z MCR funkcja uchwytu/suportu narzędziowego może w 
pełni ukazać swoje zalety. Już nie tylko proste narzędzia 
– dzięki dedykowanym innowacjom poczyniono postępy 
w zakresie ułatwień obsługi oraz poprawy efektywności. 
Połączenie zalet nośnika oprzyrządowania z doskonałym 
zrównoważeniem, wyjątkowych własności podwozia z 
zaletami wysięgnika – a wskutek tego wszystkiego zdolność 
dostosowania się pod konkretne wymagania każdego 
narzędzia oraz zapewnienie rzeczywistych ułatwień w pracy. 
Kto potrafi to osiągnąć, jeśli nie właśnie Mecalac?

SUPORT NARZĘDZIOWY
CICHA SIŁA UNIWERSALNOŚCI
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KOMPAKTOR
STRUGARKA
OSTRZE TNĄCE
MŁOT
KOSIARKA BIJAKOWA
TRYMER/PRZYCINARKA
...

KONFIGUROWALNE MIEJSCE PRACY
MCR może również funkcjonować w charakterze suportu narzędziowego, 
zwiększając tym samym (swoją oraz narzędzi) przydatność i efektywność  
w miejscu pracy. Początkowe nakłady wiążą się tu więc z zainwestowaniem 
w jedno, niezależne urządzenie, wymagające jednego operatora/kierowcy, 
jednego sprzętu transportującego i jednego pakietu serwisowego. Możliwość 
dostosowania MCR do funkcji strugarki, kosiarki bijakowej, zamiatarki lub 
wyposażenie w młot hydrauliczny – w ciągu zaledwie sekund i przy minimalnym 
poziomie niezbędnej obsługi – jest jednym z największych atutów opatentowanego 
szybkozłącza Mecalac. Operator/kierowca jest w stanie łatwo wymienić każdy 
przyrząd hydrauliczny – w sposób bezpieczny i w pełni kontrolowany. Prowadzi 
to wprost do znaczącego wzrostu produktywności pozytywnie wpływającego na 
efektywność kosztową w miejscu prowadzenia prac. Konstrukcja wysięgnika 
Mecalac pozwala ustawić dołączany przyrząd roboczy w optymalnej pozycji, 
tak aby możliwe było zastosowanie określonej siły w prawidłowym kierunku 
oddziaływania. Chroni to wykorzystywany sprzęt i ogranicza utrudnienia  
w ruchu. Po raz kolejny – jest to gwarancja oszczędności czasu i rentowności.



TWOJA MCR
I KONFIGURACJE

Jednostka MCR standardowo wyposażona jest w wiele wbudowanych 
funkcji. Jednocześnie jednak pozostaje otwarta na możliwość dostosowania 
do wymogów rozlicznych grup klientów: architektów zieleni/krajobrazu, 
wykonawców robót ziemnych, specjalistów robót publicznych czy samych 
władz miejskich itp. Tak więc począwszy od układu kolorów aż po wybór 
gąsienic, ogrzewania/AC lub kamer, nie wspominając już o różnych mogących 
podlegać wykorzystaniu przyrządach operacyjnych, łyżkach czy narzędziach 
hydraulicznych, istnieje wiele różnych dróg i aspektów dostosowania MCR 
do specyfiki twojej firmy/marki i prowadzonej działalności.

DANE TECHNICZNE

 OBWÓD ELEKTRYCZNY 6MCR 8MCR 10MCR 
Baterie (akumulatory) 12 V (100 A)  12 V (100 A) 12 V (100 A)
Napięcie  12 V 12 V 12 V
Alternator 14 V (95 A)  14 V (95 A) 14 V (95 A)
Starter 12 V (2.6 kW)  12 V ( 2.7 kW) 12 V ( 2.7 kW)

PODWOZIE 6MCR 8MCR 10MCR
Podwozie ramowe Central X Belki trójkątne • • •
Gąsienice gumowe szerokość  400 mm 450 mm 450 mm
Gąsienice stalowe szerokość  400 mm 400 mm 400 mm
Rolki przesuwne/Rolki pomocnicze  5/1 6/1 6/1
Naprężenie łańcucha – amortyzator sprężynowy z komorą 
smarowniczą • • •

Brzeszczot poziomujący uruchamiany przez siłownik z 
zaworem bezpieczeństwa

- Szerokość 
- Wysokość
- Wysokość uniesienia/podłoże
- Maksymalna głębokość pod poziomem podłoża 

2030 mm 
  330 mm 
  358 mm 
  340 mm 

2100 mm 
  423 mm 
  377 mm 
  327 mm 

2300 mm
  420 mm
  468 mm
  248 mm

 PRZEKŁADNIA 6MCR 8MCR 10MCR
Przekładnia hydrostatyczna - obwód zamknięty
Hydraulika - przekładnia 1 podwójna pompa 
zmiennoprzepływowa, mechaniczna regulacja mocy

- Przepływ
- Ciśnienie maksymalne
-  Motoreduktory 2 x 2 z hamowaniem automatycznym

2x100 l/min 2x100 l/min 2x100 l/min
330 bar 360 bar 330 bar

Tryb koparki - sterowanie pedałem nożnym • • •
Tryb ładowarki kompaktowej - sterowanie za pomocą dźwigni 
sterującej

- Siła trakcyjna 4000 daN 5400 daN 6800 daN
- Prędkość przemieszczania                             Zakres I 5 km/h  5 km/h  5 km/h

                          Zakres II  10 km/h  10 km/h  9 km/h

SILNIK 6MCR 8MCR 10MCR

Silnik z turbosprężarką i intercooler’em, zawór EGR i 
katalizator (DOC), zgodny ze standardem

Tier 4 Final
Stage IIIB

Tier 4 Final
Stage IIIB

Tier 4 Final
Stage IIIB

Diesel 4 - siłowniki liniowe DEUTZ TD 2.9 L4 DEUTZ TCD 2.9 L4 DEUTZ TCD 3.6 L4

Horsepower (DIN 70020) 
Prędkość obrotowa silnika

55.4 kW (75hp) 
2300 rpm 

55.4 kW (75hp) 
 2000/2300 rpm

55.4 kW (75.3hp) 
2200 rpm

Maksymalny moment obrotowy 260 Nm przy
1800 rpm

300 Nm przy
1600 rpm

390 Nm przy 
1300 rpm

Pojemność 2900 cm3  2900 cm3 3600 cm3

Chłodzenie woda woda woda
Filtr powietrza, cyklonowy, suchy, wkład • • tak
Zużycie paliwa (w zależności od warunków pracy) 8 do 9 l/h 8 do 9 l/h 7 to 11 l/h
Zewnętrzny poziom hałasu urządzenia 99 dB 99 dB 99 dB
Pojemność zbiornika paliwa 70 l 73 l 105 l
Pojemność układu chłodzenia 18 l 20 l 16 l 

WAGA 6MCR 8MCR 10MCR
Bez obciążenia, w stanie gotowości, bez łyżki/łopaty, 
gąsienice gumowe, pełny zbiornik paliwa oraz operator 5700 kg 7200 kg 9400 kg

Dodatkowa przeciwwaga 400 kg 425 kg 590 kg

Nacisk na Podłoże - gąsienice gumowe szerokość 400 mm
0,38 kg/cm2

szerokość 450 mm
0,38 kg/cm2

szerokość 450 mm
0,46 kg/cm2

Nacisk na Podłoże - gąsienice stalowe szerokość 400 mm
0,39 kg/cm2

szerokość 400 mm
0,44 kg/cm2

szerokość 400 mm
0,53 kg/cm2
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 SPRZĘT 6MCR 8MCR 10MCR
Kinematyka zmiennego zakresu Mecalac obejmuje 4 części: ramię, ramię 
pośrednie, wysięgnik offsetowy oraz ramię łyżki • • •

Prawy i lewy offset - siłownik hydrauliczny.
System umożliwiający zachowanie pełnej siły penetracji niezależnie  
od położenia kątowego wysięgnika offsetowego

• • •

Lewy offset 1382 mm 1554 mm 1775 mm
Prawy offset 1824 mm  1600 mm  2034 mm
Siłownik wysięgnika z krańcowym amortyzatorem ruchu • • •
CONNECT system sprzęgania akcesoriów

-  Uruchomienie z automatyczną blokadą mechaniczną
- Detekcja nieprawidłowego zamocowania
- Sterowane hydraulicznie odblokowanie

• • •

TRYBY OPERACYJNE
TRYB KOPARKI umożliwia maszynie pracę jako koparka:

-  Obrotowa wieżyczka i sterowanie ramieniem łyżki za pomocą lewej dźwigni sterującej
-  Sterowanie łyżką oraz ramieniem pośrednim i ramieniem głównym za pomocą prawej dźwigni sterującej
-  Sterowanie ruchem/jazdą za pomocą pedałów nożnych 

TRYB ŁADOWARKI KOMPAKTOWEJ umożliwia maszynie pracę w charakterze gąsienicowej ładowarki kompaktowej:
- Ruch i rotacja przeciwna kontrolowane za pomocą lewej dźwigni sterowania
- Unoszenie (ramię pośrednie) i łyżka sterowane za pomocą prawej dźwigni sterującej
- Rotacyjna zdolność "powrotu" - funkcja obsługiwana za pomocą lewej dźwigni sterującej

UKŁAD HYDRAULICZNY 6MCR 8MCR 10MCR
Zbiornik oleju hydraulicznego 53 l 56 l 77 l
PRZYRZĄD I UKŁAD OBROTU
Pompa zmiennoprzepływowa  45 cm3  63 cm3  75 cm3

STEROWANIE – regulacja mocy
Typ "Load Sensing - Flow Sharing" (Detekcja Obciążenia - 
Rozdzielanie Przepływu) - główny blok zaworu sterującego 
LUDV, zachowana równowaga funkcji niezależnie od 
poziomu ciśnienia w poszczególnych elementach

7SX12 7SX14 7SX14

- Maksymalny przepływ 100 l/min 126 l/min  165 l/min
- Maksymalne ciśnienie robocze 280 bar 280 bar 300 bar

STANDARDOWA LINIA AKCESORIÓW
Maksymalny dostępny przepływ 90 l/min 90 l/min 140 l/min
Minimalny dostępny przepływ 20 l/min 20 l/min 35 l/min
Przepływ ustawić można za pomocą panelu sterowania 
(ustawienie fabryczne) 80l/min 80l/min 80l/min

Ciśnienie może być ustawione w zakresie
120 i 280 bar (ustawienie fabryczne) 180 bar 180 bar 180 bar

Zrównoważone sterowanie hydrauliczne zintegrowanym 
przyrządem - prawy joystick • • •

DODATKOWA LINIA AKCESORIÓW (PRZEŁĄCZANIE Z CYLINDRA OFFSETOWEGO)
Maksymalny dostępny przepływ 30 l/min 30 l/min 30 l/min
Przepływ ustawić można za pomocą panelu sterowania 
(ustawienie fabryczne) 30l/min 30l/min 30l/min

Maksimum ciśnieniowe (ustalone) maks. 280 bar maks. 280 bar maks. 280 bar 
Zrównoważone sterowanie hydrauliczne (opcja)
zintegrowanego przyrządu - prawy joystick (opcja) (opcja) (opcja)

INNE FUNKCJE HYDRAULICZNE
Sprzężenie siłownika funkcja łączy symultanicznie ruchy siłownika łyżki i pośredniego ramienia w celu umożliwienia
operowania dokładnie w ten sposób, jak operują koparki z wysięgnikiem jednoczęściowym
Funkcja Inwersji kierunku łyżki/łopaty funkcja umożliwia operatorowi odwrócone sterowanie siłownikiem łyżki za pomocą 
prawej dźwigni sterującej w celu wywołania odpowiedniego kierunku manewrowania ładowarki

 NADWOZIE 6MCR 8MCR 10MCR
Obrót całkowity 360° 360° 360°
Powolny obrót za pomocą napędu hydraulicznego z 
automatycznym hamowaniem, zabezpieczonego tarczami 
wyposażonymi w odbojowy ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa

• • •

Prowadzenie poprzez wewnętrzne obrotowe koło uzębione • • •
Prędkość obrotu 10 rpm 10 rpm  10 rpm
Moment obrotowy 1330 daNm 1690 daNm  2125 daNm

 KABINA 6MCR 8MCR 10MCR
Wyjątkowo komfortowa kabina panoramiczna Zatwierdzenie ROPS i FOPS - osłona
Kabina samonośna - 4 moduły sprężynowe • • •
Szyba przednia częściowo lub całkowicie wyjmowana pod dachem kabiny
Fotel można ustawiać i regulować odpowiednio do wzrostu i 
wagi operatora • • •

System ogrzewania wody zgodny z normą ISO 10263 • • •
Niezależne ustawienia dla konsol wsparcia dźwigni sterującej • • •
Wsparcie sterowania dzięki ergonomicznym i wyważonym 
dźwigniom sterującym • • •

Specjalny wyświetlacz poziomu paliwa i temperatury 
płynu chłodzącego • • •

Panel sterowania wyposażony w kolorowy ekran z 
automatyczną regulacją jasności i kontrastu • • •

Zrównoważone sterowanie hydrauliczne zintegrowanym 
przyrządem - prawy joystick • • •

Przednie światło robocze • • •
Boczna kamera (nie dostępna) (nie dostępna) •
Tylne miejsce składowania • • •
Poziom hałasu w kabinie 78 db(A) 78 db(A) 78 db(A) 
Klimatyzacja (opcja) (opcja) (opcja)
Radio stereo USB (opcja) (opcja) (opcja)
Podgrzewane siedzenie z zawieszeniem pneumatycznym (opcja) (opcja) (opcja)

PRODUKTYWNOŚĆ 
•  Odwracalność jako standard, 

dostosowanie do wszystkich 
przyrządów oraz czterech funkcji naszych maszyn

•  Proste podnoszenie przyrządów, zoptymalizowana kontrola i widoczność - w obu 
kierunkach

•  Bezobsługowość, bez potrzeby przeprowadzania dodatkowego smarowania, 
zmniejszone ryzyko usterek

•  Zalety kompaktowego i lekkiego sprzężenia przełożone zostały na podniesienie 
objętości łyżki: +10% 

•  Obsługa 3 łyżek do kopania (400-600-900) zaczepionych na szufli oczyszczającej

BEZPIECZEŃSTWO
•  Brak możliwości upadku łyżki - gdy zostanie uniesiona ponad ziemię, bez względu 

na to czy będzie zablokowana, czy też nie i niezależnie od ukierunkowania przyrządu, 
system "zaczepowy" zapobiegnie upadkowi łyżki, integracja zaworu bezpieczeństwa 
w cylindrze

•  Stała detekcja położenia cylindra, ocena zablokowania przyrządu w "czasie 
rzeczywistym", odnoszący się do tej funkcji akustyczny sygnał ostrzegawczy w kabinie 

•  Automatyczna kompensacja hydrauliczna luzu dzięki ponadwymiarowej długości 
tłoczyska siłownika

•  Prosty interfejs użytkownika - pozwala na uniknięcie ryzyka wadliwego działania

NIEZAWODNOŚĆ
•  Zastosowanie stali 500 hb dla haków oczkowych, stal wykorzystywana do wytworzenia 

łyżek jest najwyższej światowej trwałości
•  100% Mecalac: maszyna, szybkozłącze i przyrządy: zaprojektowane bezpośrednio do 

współpracy. Connect jest opcją bezpośrednio związaną z Mecalac

NOWE SZYBKOZŁĄCZE: 
Nowe szybkozłącze Mecalac jest zgodne z najnowszymi przepisami EN-471-1 i wprowadza nowy 
standard, który zapewni potencjalnie jeszcze większe bezpieczeństwo.



WYMIARY MASZYNY 6MCR 8MCR 10MCR
A  Długość całkowita 2831 mm 3129 mm 3344 mm
B  Wysokość całkowita 2660 mm 2900 mm 3250 mm
C  Wysokość kabiny (bez przyłączonych narzędzi) 2623 mm 2623 mm 2708 mm

d  Wysokość kabiny (bez wysięgnika, opcjonalnie  
z klimatyzatorem) 2751 mm 2751 mm 2836 mm

e  Wysokość pokrywy 1621 mm 1648 mm 1760 mm
f  Zwis tylny* 1170 mm 1254 mm 1385 mm
g  Zwis przedni (bez dołączonego przyrządu) 1561 mm 1724 mm 1858 mm
h Bęben - dystans (średnia długość) 1880 mm 2095 mm 2270 mm

WYMIARY MASZYNY 6MCR 8MCR 10MCR
i  Kąt najazdu 33° 34° 39°
j  Wysokość z podniesioną łopatą 330 mm 374 mm 470 mm
l  Prześwit (od podłoża) 300 mm 300 mm 340 mm
l  Szerokość z gąsienicami gumowymi 400 2030 mm 2100 mm 2300 mm
l  Szerokość z gąsienicami gumowymi 450 - 2100 mm 2300 mm
m  Wysokość poniżej nadwozia (wieżyczki) 710 mm 710 mm 760 mm

*Przy dodatkowej przeciwwadze dodać 100 mm.

WYMIARY
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WYMIARY MASZYNY 6MCR 8MCR 10MCR
A  Kąt kopania 35° 37° 37°
b  Przednia odległość rozładunku 100 mm 335 mm 608 mm

ŁADOWANIE

WYMIARY MASZYNY 6MCR 8MCR 10MCR
c  Kąt rozładunku, maksymalna wysokość 50° 44° 47°
d Maksymalna wysokość dla rozładunku 3120 mm 3571 mm 3728 mm
e  Oś szybkozłącza: wysokość maksymalna 4196 mm 4636 mm 4930 mm
f  Boczna odległość rozładunku 325 mm 348 mm 633 mm
g  Wysokość dla łyżki, w poziomie 3612 mm 4051 mm 4265 mm
h  Odległość na gąsienicach 610 mm 630 mm 1140 mm

TRYB ŁADOWARKI, ZAŁADUNEK I ROZŁADUNEK PRZY 45 °, 3M. WYSOKOŚCI ROZŁADUNEK PRZY MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI, TRYB ŁADOWARKI, POZIOM PODŁOŻA 45°

b

A

45°

3000 mm

g

e

d

c

h

f

45°

OSIĄGI PRZY ZAŁADUNKU 6MCR 8MCR 10MCR
Siła kopania 2600 daN 3300 daN 4400 daN



KOPANIE

WYMIARY MASZYNY 6MCR 8MCR 10MCR
A  Wymiary zewnętrzne z offsetem maksymalnym 1128 mm 1207 mm 1304 mm
B  Maksymalny lewy offset 1382 mm 1554 mm 1775 mm
B’  Maksymalny prawy offset 1824 mm 1600 mm 2034 mm
c  Tylny promień zachodzenia korpusu nadwozia* 1170 mm 1254 mm 1385 mm
d  Promień przedni 1438 mm 1444 mm 1881 mm
e  Koło obrotu* 2608 mm 2698 mm 3266 mm
f Wysokość w pozycji złożonej 4144 mm 4430 mm 4890 mm

*Przy dodatkowej przeciwwadze dodać 100 mm do wartości C oraz E.

ba

OSIĄGI KOPANIA 6MCR 8MCR 10MCR
Siła wyprowadzenia (maks.) 4300 daN 5000 daN 6000 daN
Siła penetracyjna/wyciągania (maks.) 2500 daN 2800 daN 3400 daN

e

d

f

c
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KOPANIE

WYDAJNOŚĆ 6MCR 8MCR 10MCR
f  Zasięg maksymalny 6220 mm 6750 mm 7500 mm
g   Maksymalna pionowa głębokość kopania - ze standardową łyżką 1940 mm 2160 mm 2300 mm
h  Maksymalna głębokość kopania 3300 mm 3700 mm 4000 mm

10mcr

F

g

h

8mcr

F

g

h

6mcr

F

g
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6MCR - OBSŁUGA

WARUNKI OPERACYJNE
- Na gąsienicach, ostrze przy podłożu
- Na poziomym, ubitym podłożu
-  Sprzęt wykorzystany bez użycia offsetu
-  Bez oprzyrządowania (łyżka, szufla...]  

z platformą i hakiem załadunkowym 3T
-  Maks. 75% obciążenia wywracającego 

lub 87% pojemności/przepustowości 
hydraulicznej

-  Maksymalne wartości określone dla 
optymalnej pozycji ramienia i cylindrów 
(siłowników)

Zdolności udźwigowe oznaczone gwiazdką 
(*] są ograniczone przez obciążenie 
wywracające, które może zostać 
obsłużone. Inne wartości ograniczone 
są przez parametry hydrauliczne. Waga 
zawieszenia łańcuchowego, łyżki i innych 
pomocniczych elementów dźwigowych 
musi zostać odjęta od nominalnego 
obciążenia, aby można było określić 
obciążenie, które może zostać obsłużone.

WARUNKI OPERACYJNE

- Na gąsienicach, ostrze przy podłożu
- Na poziomym, ubitym podłożu
- Sprzęt wykorzystany bez użycia offsetu
- Wyposażenie w widły paletowe

ZGODNIE Z ISO 10567
-  Maks. 75% obciążenia wywracającego 

lub 87% pojemności/przepustowości 
hydraulicznej

-  Maksymalne wartości określone 
dla najbardziej niekorzystnej pozycji 
ramienia i cylindrów

2 m 3 m 4,5 m 5,5 m

3,5 m  - - 1750 1750 1220 790* - -

3 m  - - 2020 1800 1540 790* - -

1,5m  3000 3000 2680 1910* 1660 800* 1090 500*

0 m   3000 3000 3000 1830* 1630 730* - -

  1,5 m  3000 3000 2860 1560* 1400 650* - -

 2,5 m  3000 3000 1650 1480 - - - -

Praca w pozycji wzdłużnej po stronie ostrza Praca w położeniu poprzecznym

500 mm

1500 mm

3160 mm

900 kg

SIŁA UNOSZENIA Z WIDŁAMI PALETOWYMI
Wszystkie wartości obciążeń podane zostały w kilogramach. Obliczenia wyprowadzone zostały dla całego zakresu szybkozłączy Mecalac.

SIŁA UNOSZENIA Z HAKIEM ZAŁADUNKOWYM
Wszystkie wartości obciążeń podane zostały w kilogramach. Obliczenia wyprowadzone zostały dla całego zakresu szybkozłączy Mecalac.

SIŁA UNOSZENIA Z WIDŁAMI PALETOWYMI - WYSOKOŚĆ OD 0 DO 1,5 M
Tryb ładowania z ramieniem całkowicie schowanym. Regulowane ramię całkowicie złożone, z wysięgnikiem łyżki 
przy podłożu
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2 m 3 m 4,5 m 6 m

5 m 3000 3000 2600 2600 - - - -

3 m 2600 2600 2600 2600 1850 1100 1400 600*

1,5 m 3000 3000 3000 2600* 2150 1050 1400 600*

0 m 3000 3000 3000 2500* 2100 1050 1200w 550*

  1 m 3000 3000 3000 2400* 2000 950 1000 500*

 2 m 3000 3000* 3000 2100* 1900 900 800 500*

  3 m 3000 3000 3000 1900* 850 800 - -

WARUNKI OPERACYJNE
- Na gąsienicach, ostrze przy podłożu
- Na poziomym, ubitym podłożu
-  Sprzęt wykorzystany bez użycia offsetu
-  Bez oprzyrządowania (łyżka, szufla...]  

z platformą i hakiem załadunkowym 3T
-  Maks. 75% obciążenia wywracającego 

lub 87% pojemności/przepustowości 
hydraulicznej

-  Maksymalne wartości określone dla 
optymalnej pozycji ramienia i cylindrów 
(siłowników)

Zdolności udźwigowe oznaczone gwiazdką 
(*] są ograniczone przez obciążenie 
wywracające, które może zostać 
obsłużone. Inne wartości ograniczone 
są przez parametry hydrauliczne. Waga 
zawieszenia łańcuchowego, łyżki i innych 
pomocniczych elementów dźwigowych 
musi zostać odjęta od nominalnego 
obciążenia, aby można było określić 
obciążenie, które może zostać obsłużone.

WARUNKI OPERACYJNE
- Na gąsienicach, ostrze przy podłożu
- Na poziomym, ubitym podłożu
- Sprzęt wykorzystany bez użycia offsetu
- Wyposażony w widły paletowe

ZGODNIE Z ISO 10567
-  Maks. 75% obciążenia wywracającego 

lub 87% pojemności / przepustowości 
hydraulicznej

-  Maksymalne wartości określone 
dla najbardziej niekorzystnej pozycji 
ramienia i cylindrów 

8MCR - OBSŁUGA

500 mm

3390 mm

1500 mm

1,5 T

SIŁA UNOSZENIA Z WIDŁAMI PALETOWYMI
Wszystkie wartości obciążeń podane zostały w kilogramach. Obliczenia wyprowadzone zostały dla całego zakresu szybkozłączy Mecalac.

SIŁA UNOSZENIA Z HAKIEM ZAŁADUNKOWYM
Wszystkie wartości obciążeń podane zostały w kilogramach. Obliczenia wyprowadzone zostały dla całego zakresu szybkozłączy Mecalac.

Praca w pozycji wzdłużnej po stronie ostrza Praca w położeniu poprzecznym

SIŁA UNOSZENIA Z WIDŁAMI PALETOWYMI - WYSOKOŚĆ OD 0 DO 1,5 M
Tryb ładowania z ramieniem całkowicie schowanym. Regulowane ramię całkowicie złożone, z wysięgnikiem łyżki 
przy podłożu



10MCR - PRZENOSZENIE

WARUNKI OPERACYJNE
- Na gąsienicach, ostrze przy podłożu
- Na poziomym, ubitym podłożu
-  Sprzęt wykorzystany bez użycia offsetu
-  Bez oprzyrządowania (łyżka, szufla...]  

z platformą i hakiem załadunkowym 4T
-  Maks. 75% obciążenia wywracającego 

lub 87% pojemności/przepustowości 
hydraulicznej

-  Maksymalne wartości określone dla 
optymalnej pozycji ramienia i cylindrów 
(siłowników)

Zdolności udźwigowe oznaczone gwiazdką 
(*] są ograniczone przez obciążenie 
wywracające, które może zostać 
obsłużone. Inne wartości ograniczone 
są przez parametry hydrauliczne. Waga 
zawieszenia łańcuchowego, łyżki i innych 
pomocniczych elementów dźwigowych 
musi zostać odjęta od nominalnego 
obciążenia, aby można było określić 
obciążenie, które może zostać obsłużone.

WARUNKI OPERACYJNE
- Na gąsienicach, ostrze przy podłożu
- Na poziomym, ubitym podłożu
- Sprzęt wykorzystany bez użycia offsetu
- Wyposażenie w widły paletowe

ZGODNIE Z ISO 10567
-  Maks. 75% obciążenia wywracającego 

lub 87% pojemności/przepustowości 
hydraulicznej

-  Maksymalne wartości określone 
dla najbardziej niekorzystnej pozycji 
ramienia i cylindrów

SIŁA UNOSZENIA Z WIDŁAMI PALETOWYMI
Wszystkie wartości obciążeń podane zostały w kilogramach. Obliczenia wyprowadzone zostały dla całego zakresu szybkozłączy Mecalac.

2 m 3 m 4,5 m 6 m

3 m  - - 3830 3830 2870 1930* 1850 1030*

1,5m  - - 4000 4000 3050 1870* 1920 1000*

0 m   4000 4000 4000 3910* 3060 1720* 1690 940*

  1,5 m  4000 4000 2390 2390* 2470 1500* 950 750*

 3 m  4000 4000 2630 2630* - - - -

500 mm

1500 mm

2,5 T

3834 mm

SIŁA UNOSZENIA Z WIDŁAMI PALETOWYMI - WYSOKOŚĆ OD 0 DO 1,5 M
Tryb ładowania z ramieniem całkowicie schowanym. Regulowane ramię całkowicie złożone, z wysięgnikiem łyżki 
przy podłożu

Praca w pozycji wzdłużnej po stronie ostrza Praca w położeniu poprzecznym

SIŁA UNOSZENIA Z HAKIEM ZAŁADUNKOWYM
Wszystkie wartości obciążeń podane zostały w kilogramach. Obliczenia wyprowadzone zostały dla całego zakresu szybkozłączy Mecalac.
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OPRZYRZĄDOWANIE HYDRAULICZNE

PRZEPŁYW  / CIŚNIENIE PRZYRZĄD 1 (RÓWNOWAGA) PRZEPŁYW  / CIŚNIENIE PRZYRZĄD 1 (RÓWNOWAGA) PRZEPŁYW  / CIŚNIENIE PRZYRZĄD 1 (RÓWNOWAGA)
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LINIA POMOCNICZA 2 DANE
Odwrócony siłownik offsetowy (rotacja chwytaka) 
Maksymalny przepływ 30 l/min
Ciśnienie 280 bar
Sterowanie Proporcjonalne jako opcja

LINIA POMOCNICZA 2 DANE
Odwrócony siłownik offsetowy (rotacja chwytaka) 
Maksymalny przepływ 30 l/min
Ciśnienie 280 bar
Sterowanie Proporcjonalne jako opcja

LINIA POMOCNICZA 2 DANE
Odwrócony siłownik offsetowy (rotacja chwytaka) 
Maksymalny przepływ 30 l/min
Ciśnienie 300 bar
Sterowanie Proporcjonalne jako opcja

LINIA POMOCNICZA 3 DANE
Odwrócony siłownik łyżki (funkcja chwytaka) 
Maksymalny przepływ 80 l/min
Ciśnienie maksymalne 280 bar

LINIA POMOCNICZA 3 DANE
Odwrócony siłownik łyżki (funkcja chwytaka) 
Maksymalny przepływ 80 l/min
Ciśnienie maksymalne 280 bar

LINIA POMOCNICZA 3 DANE
Odwrócony siłownik łyżki (funkcja chwytaka) 
Maksymalny przepływ 120 l/min
Ciśnienie maksymalne 300 bar

8mcr6mcr 10mcr



MECALAC EXCLUSIVE  
PRZYRZĄDY
6MCR SZEROKOŚĆ (mm) Liczba zębów OBJĘTOŚĆ (l) WAGA (kg)

ŁYŻKA DO KOPANIA z zębami
(Odjąć 9 kg dla łyżek bez zębów)

350 3 100 121
450 3 130 131
600 4 185 150
750 5 240 169
900 5 300 185

8MCR SZEROKOŚĆ (mm) Liczba zębów OBJĘTOŚĆ (l) WAGA (kg)

ŁYŻKA DO KOPANIA z zębami
(Odjąć 9 kg dla łyżek bez zębów)

350 3 115 130
450 3 150 140
600 4 220 160
750 5 285 180
900 5 355 197

10MCR SZEROKOŚĆ (mm) Liczba zębów OBJĘTOŚĆ (l) WAGA (kg)

ŁYŻKA DO KOPANIA z zębami
(Odjąć 16kg dla łyżek bez zębów)

350 3 150 204
450 3 190 222
600 3 275 255
750 4 360 292
900 4 450 328

1200 5 630 393

ŁYŻKI DO KOPANIA WIDŁY PALETOWE
TYP Specyfikacje WAGA (kg)
WIDŁY PALETOWE do użycia z 4 zaworami bezpieczeństwa 351

WSPARCIE ŁYŻKI OTWIERANEJ (CHWYTAKOWEJ)
6MCR - 8MCR - 10MCR Specyfikacje WAGA (kg)
ELEMENT WSPIERAJĄCY DLA ŁYŻKI OTWIERANEJ - 67

ZĄB ZRYWAJĄCY
TYP WAGA (kg)
ZĄB ZRYWAJĄCY 192

WYSIĘGNIK PRZENOSZĄCY
6MCR - 8MCR - 10MCR Specyfikacje WAGA (kg)
WYSIĘGNIK PRZENOSZĄCY długość 2000 mm, udźwig 400 Kg, do użycia z 4 zaworami bezpieczeństwa 104

ŁYŻKA WĄSKA
TYP SZEROKOŚĆ (mm) Liczba zębów OBJĘTOŚĆ (l) WAGA (kg)
ŁYŻKA WĄSKA 300 3 80 219

OBROTOWA ŁYŻKA TRAPEZOWA
10MCR Dimensions WAGA (kg)
OBROTOWA ŁYŻKA TRAPEZOWA 300 X 900 X H 700 190
OBROTOWA ŁYŻKA TRAPEZOWA 400 X 900 X H 1200 315

ŁYŻKA SKARPOWA
6MCR - 8MCR Specyfikacje SZEROKOŚĆ (mm) OBJĘTOŚĆ (l) WAGA (kg)
ŁYŻKA SKARPOWA 1 PRZYŁĄCZE 1500 262 260

PRZYKRĘCANE PRZECIWOSTRZE odległość między centrami 
otworów 160 1500 - -

10MCR Specyfikacje SZEROKOŚĆ (mm) OBJĘTOŚĆ (l) WAGA (kg)
ŁYŻKA SKARPOWA 1 PRZYŁĄCZE 1800 315 295
ŁYŻKA SKARPOWA 3 PRZYŁĄCZA 1800 315 340
PRZYKRĘCANE PRZECIWOSTRZE 
DLA ŁYŻKI SKARPOWEJ

odległość między centrami 
otworów 160 1800 - 47

8MCR SZEROKOŚĆ (mm) Liczba zębów OBJĘTOŚĆ (l) WAGA (kg)
ŁYŻKA KONTENEROWA bez zębów 2100 - 530 403
ŁYŻKA (SKID) 4x1 z uzębieniem 2100 7 450 590
ŁYŻKA 4X1 Z uzębieniem 2100 7 500 595
ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY ŁYŻKI 4X1,  
4 ZŁĄCZA ELASTYCZNE - - - 5

PRZYKRĘCANE PRZECIWOSTRZE DLA ŁYŻKI 4X1, bez 
zębów, 7 otworów - odległość między centrami otworów 320 2100 - - 59

10MCR SZEROKOŚĆ (mm) Liczba zębów OBJĘTOŚĆ (l) WAGA (kg)
ŁYŻKA KONTENEROWA bez zębów 2300 - 750 488
ŁYŻKA 4X1 Z uzębieniem 2300 7 570 726
ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY ŁYŻKI 4X1,  
4 ZŁĄCZA ELASTYCZNE - - - 5

PRZYKRĘCANE PRZECIWOSTRZE DLA ŁYŻKI 4X1, bez 
zębów, 7 otworów - odległość między centrami otworów 360 2300 - - 65

ŁYŻKI ZAŁADUNKOWE (ŁADOWARKOWE TYPU “SKID” ORAZ 4 X 1)
6MCR SZEROKOŚĆ (mm) Liczba zębów OBJĘTOŚĆ (l) WAGA (kg)
ŁYŻKA KONTENEROWA (SKID) bez zębów 2030 - 490 397
ŁYŻKA 4X1 Z uzębieniem 2030 6 420 555
ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY ŁYŻKI KONTENEROWEJ 4X1, 
4 ZŁĄCZA ELASTYCZNE - - - 5

PRZYKRĘCANE PRZECIWOSTRZE DLA ŁYŻKI 4X1 2030 - 370 - - -

PŁYTA PRZENOSZĄCA ORAZ PŁYTA MŁOTA
TYP Specyfikacje WAGA (kg)
PŁYTA PRZENOSZĄCA z hakiem - 6MCR, 8MCR, 10MCR do użycia z 3 zaworami bezpieczeństwa 64
PŁYTA MŁOTA bez otworów - 6MCR, 8MCR, 10MCR - 104,5
PŁYTA MŁOTA Z OTWORAMI - 8MCR, 10MCR skontaktuj się ze swoim dealerem 105,5
PŁYTA MŁOTA Z OTWORAMI - 6MCR skontaktuj się ze swoim dealerem 65
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KOLORY KLIENTA
Chcesz odebrać swoją jednostkę MCR Mecalac już przygotowaną w Twoich własnych kolorach 
firmowych?  Spersonalizuj Mecalac z wykorzystaniem własnych kodów RAL.

GĄSIENICE
A   Gumowe: 6MCR: 400 mm - 8MCR: 450 mm - 10MCR: 450 mm
B   Stalowe: 6MCR - 8MCR - 10MCR: 400 mm

OPCJE
DOPASOWANIE MCR DO TWOICH  
WŁASNYCH POTRZEB

Próbki kolorów

KABINA – KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO
Ogrzewanie i klimatyzacja (zwiększa wysokość kabiny)
Wizualny sygnalizator obrotowy  
Przednie światło robocze
Dodatkowe przednie światło robocze
Dodatkowe tylne światło robocze
Dach stalowy
Radio stereo USB
Osłona przeciwsłoneczna kabiny
Osłona przeciwsłoneczna okna dachowego

OLEJ
Biologiczny olej hydrauliczny PANOLIN (HLP 46)
Mineralny olej hydrauliczny na niskie temperatury (ISO VG 32)
Mineralny olej hydrauliczny na wysokie temperatury (ISO VG 68)
Mineralny olej hydrauliczny na bardzo wysokie temperatury (ISO VG 100) (8MCR i 10MCR)

LINIE POMOCNICZEW 
Główna linia pomocnicza
Dodatkowa linia pomocnicza (w razie funkcjonowania obrotowego chwytaka lub innej funkcji)
Dodatkowa równoważna linia pomocnicza (8MCR i 10MCR) 
Linia powrotu młota 

PRZECIWUPADKOWE ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA 
1 przeciw-upadkowy zawór bezpieczeństwa na ramieniu
Przeciw-upadkowy zawór bezpieczeństwa na ramieniu, ramię pośrednie i główne 
 Przeciw-upadkowy zawór bezpieczeństwa na ramieniu, ramię pośrednie, główne i łyżka

ADAPTACJA ŁYŻKI OTWIERANEJ

SZYBKOZŁĄCZE
Szybkozłącze Mecalac z hakiem

SMAROWANIE 
Jednostka smarowania nadwozia
Scentralizowane, ręczne smarowanie wieżyczki i oprzyrządowania (z wyjątkiem osi pomiędzy 
korbowodem i układem szybkozłącza) 
Scentralizowane, automatyczne smarowanie wieżyczki i oprzyrządowania

PODGRZEWANE SIEDZENIE PNEUMATYCZNE 

FILTR CZĄSTEK STAŁYCH (DPF) 

ELEKTRYCZNO-GAZOWA POMPA OLEJOWA Z AUTOMATYCZNYM ZATRZYMANIEM

DODATKOWA PRZECIWWAGA - 400 KG (6MCR) - 425 KG (8MCR) - 590 KG (10MCR)

A B
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mecalac.com

MECALAC France S.A.S.
2, avenue du Pré de Challes – Parc des Glaisins – CS 40230 – Annecy-le-Vieux

FR - 74942 Annecy Cedex
Tél. +33 (0)4 50 64 01 63

A company of Groupe Mecalac S.A. 


