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INFORMACJA HANDLOWA 

ŁADOWARKA PRZEGUBOWA 

  KMM H 928T 
 

 

Nowa ładowarka KMM H928T, rok produkcji 2018, 

napędzana zmiennikiem momentu, 4x4, reduktory w 

piastach. 

 

 

Wybrane elementy wyposażenia: wysięgnik teleskopowy, układ sterowania za pomocą 

joysticka (sterowanie wysięgnikiem, kierunkiem jazdy), łyżka uniwersalna, układ poziomowania łyżki, 

widły do palet, szybkozłącze hydrauliczne sterowane z kabiny, przednie wyjścia hydrauliczne (dwa 

obiegi), hamulce tarczowe sterowane hydraulicznie, wzmocnione mosty z reduktorami w piastach, 

szerokie opony przemysłowo terenowe, nowy typ zamkniętej ogrzewanej kabiny ROPS/FOPS, kamera 

cofania z noktowizorem, amortyzowany fotel operatora. 
 

Marka: KMM; Dostawca: KMM HOLDINGS COMPANY LTD HONG KONG 

 

TABLICA DANYCH TECHNICZNYCH Model maszyny 

Nazwa właściwości i jednostka KMM H928T 

Długość [mm] 6100 

Szerokość [mm] 2130 

Wysokość [mm] 2690 

Masa maszyny [kg] 6070 

Pojemność łyżki [m3] 1,5 

Udźwig maksymalny [kg] 3000 

Wysokość podnoszenia [mm] 4620 

Siła trakcyjna [kN] 64 

Siła na łyżce [kN] 56 

Rodzaj silnika  Turbo diesel 

Moc silnika [KM]  119  

Liczba cylindrów  4 

Prześwit [mm] 390 

Ciśnienie w układzie hydraulicznym [MPa] 16 

Rozmiar opon 16/70-20 

Przeniesienie napędu Zmiennik momentu 
automat 4x4 

Maszyna dopuszczona do użytku na terenie Unii Europejskiej (CE, ROPS, FOPS, 2000/14/EC). 
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OFERTA CENOWA – PROMOCJA  - KMM H928T 

 

• Ładowarka przegubowa KMM H918T*  netto   ZADZWOŃ PO CENĘ 

• Łyżka standard     netto  0  zł w cenie maszyny 

• Widły do palet     netto  0  zł w cenie maszyny 

RAZEM      netto    ………………………. zł 

KMM H928T*: 

- model z zamkniętą kabiną, zmiennik CAT, opony 16/70 - 20, sterowanie w joysticku  

 
     

Inny dodatkowy osprzęt  - Zadzwoń po ceny do Nas 

• Łyżka otwierana 4 w1  
• Krokodyl – widły -widły  
• Krokodyl – łyżka – widły  
• Chwytak do balotów jeden siłownik  
• Chwytak do balotów dwa siłowniki  
• Chwytak do drewna  
• Pług do śniegu sterowany ręcznie  
• Pług do śniegu sterowany hydraulicznie  

Zakup dodatkowego osprzętu jest dobrowolny 

      

Warunki płatności  i dostawy: maszyna zostanie wydana nie wcześniej niż w dniu zapłaty całej kwoty. 

W celu rezerwacji maszyny niezbędne jest pisemne zamówienie oraz wpłata zadatku. Do każdej 

maszyny załączona jest pełna dokumentacja w języku polskim. Wszystkie oferowane maszyny są nowe 

i objęte gwarancją producenta. 

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

zaproszenie do zawarcia umowy / zamówienia w rozumieniu art. 71  

 

 

 

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. 


