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INFORMACJA HANDLOWA 
ŁADOWARKA TELESKOPOWA   KMM 630-60 – silnik Cummins  / Yanmar 

 

Nowa ładowarka teleskopowa KMM model M630-60 napęd hydrostatyczny z czujnikiem obciążania 

4x4, trzy funkcje skrętu.  

Wyposażenie: wzmocnione mosty HD z reduktorami w piastach, hydrauliczno-pneumatyczny układ 

hamulcowy, układ sterowania za pomocą joysticka, hydrauliczny układ poziomowania narzędzia, 

szybkozłącze hydrauliczne sterowane z kabiny, komplet przednich wyjść hydraulicznych, wyświetlacz 

obciążenia ramienia z układem zabezpieczającym przed przeciążeniem, optymalizator mocy silnika, 

łyżka szczękowa 4w1, widły do palet, szerokie opony, nowy typ zamkniętej, ogrzewanej kabiny,  

amortyzowany fotel operatora, dodatkowe oświetlenie robocze POWER LED. 

 
 

Tabela danych technicznych 

Model M630-60 

Udźwig [kg] 3000 

Wysokość podnoszenia [mm] 6000 

Długość [mm] 3970 

Szerokość [mm] 2090 

Wysokość [mm] 2150 

Masa [kg] 6000 

Promień zawracania [mm] 3220 

Rozmiar opon 12.5/80-18 

Liczba cylindrów 4 

System chłodzenia Chłodzony cieczą 

Moc nominalna [kW/KM] 55/75 

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

 

OFERTA CENOWA – PROMOCJA  - KMM 630-60  
• Ładowarka przegubowa KMM 630-60  netto   ZADZWOŃ PO CENĘ 

• Łyżka standard     netto  ZADZWOŃ PO CENĘ 

• Widły do palet     netto  ZADZWOŃ PO CENĘ 

RAZEM      netto    ………………………. zł 
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KMM M630- 60 POGLĄDOWE - Zdjęcia poglądowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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. 


