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INFORMACJA HANDLOWA 
 

 

 

 

Fabrycznie nowa ładowarka KMM 825 o napędzie 

hydrokinetycznym, zmiennik momentu CAT, 4x4. 

 

 

 

Wybrane elementy wyposażenia: układ sterowania za pomocą joysticka, sterowanie ramieniem, 

prędkością i kierunkiem jazdy, łyżka uniwersalna, widły do palet, mosty HD ze zwolnicami w piastach, 

czytelny wyświetlacz, regulowana kierownica, szybkozłącze sterowane hydraulicznie, układ 

poziomowania narzędzia, przednie wyjścia hydrauliczne, amortyzowany fotel operatora, radio i dwa 

głośniki, ergonomiczna ogrzewana kabina. 

Z uwagi na napęd hydrokinetyczny i zastosowanie przegubu dwuosiowego, maszyna świetnie nadaje 

się do pracy w halach i na małych placach gdzie wymaga się częstych zmian kierunku jazdy i wysokiej 

niezawodności. 

 

 

 

Maszyna dopuszczona do użytku na terenie Unii Europejskiej (CE, ROPS, FOPS, 2000/14/EC). 

 

 

 

 

 

TABLICA DANYCH TECHNICZNYCH Model maszyny 

Nazwa właściwości i jednostka KMM 825 

Masa maszyny [kg] 5000 

Udźwig ramienia [kg] 2600 

Wysokość podnoszenia [mm] 3420 

Pojemność łyżki [m3] 1,2 

Minimalny prześwit [mm] 450 

Czas podnoszenia od 0 do max [s] 4,8 

Czas pełnego cyklu [s] 9,9 

Rodzaj napędu 4x4 

Przeniesienie napędu Zmiennik momentu  

Wymiary zewnętrzne z łyżką [mm] 6000*2100*2580 

Rodzaj silnika / ilość cylindrów Diesel / 4 

Moc silnika – wersja Euro 3 70 kW /  95 KM 

Moc silnika – wersja Euro 5 55,2 kW /  75 KM 

Opony 405/70-20 

Zużycie paliwa [g/kW*h] 220 
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OFERTA CENOWA –  KMM 825 

 

• Ładowarka przegubowa KMM ZL18D*  netto   ZADZWOŃ PO CENĘ 

• Łyżka standard     netto  0  zł w cenie maszyny 

• Widły do palet     netto  0  zł w cenie maszyny 

RAZEM      netto    ………………………. zł 

     

     

 

 

 

Skontaktuj się z naszym Przedstawicielem, który przygotuje najkorzystniejsze rozwiązanie i 

ofertę dopasowaną do potrzeb 

Kontakt: 

DB Doradztwo Biznesowe Artur Tołpa 

Autoryzowany Partner Marmur 

Tel: 77 442 50 50 ; 

Kom. 505 055 716 

 

Informacje zawarte w niniejszym ogłoszeniu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i n. k.c. lecz zaproszenie do 

zawarcia umowy / zamówienia w rozumieniu art. 71 k.c. 


