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INFORMACJA HANDLOWA 

MINI ŁADOWARKI TELESKOPOWE 
DY620 / M910 / M915 

Mini-ładowarka teleskopowa o napędzie hydrostatycznym 4x4 (silnik hydrauliczny w każdym kole), 

zmiana kierunku i prędkości jazdy bez użycia rąk, silnik Diesel Perkins lub Janmar. Dzięki dwóm 

niezależnym układom hydraulicznym (układ jazdy i układ roboczy) maszyna zapewnia wysoką 

wydajność hydrauliczną przy małych prędkościach obrotowych silnika co gwarantuje znacznie mniejsze 

zużycie paliwa w porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań.  Maszyna może być wyposażona (opcje 

zależne od modelu) w:  układ sterowania za pomocą joysticka, szybkozłącze do wymiany osprzętu, 

sucho odcinające wyjścia hydrauliczne z przodu i z tyłu, możliwość używania osprzętu zarówno na 

wysięgniku jak i z tyłu maszyny, ramię teleskopowe, oświetlenie robocze przednie POWER LED, 

hydrauliczną blokadę napędu 4x4. 

Z uwagi na napęd hydrostatyczny, wyjątkowo mały promień zawracania oraz kompaktowe wymiary 

maszyna świetnie nadaje się do pracy w halach i na małych placach gdzie wymaga się częstych zmian 

kierunku jazdy, zwrotności i wysokiej niezawodności. 

 

OFERTA CENOWA – PROMOCJA  - MINI ŁADOWARKI TELESKOPOWE 
• Ładowarka przegubowa MINI *  netto   ZADZWOŃ PO CENĘ 

• Łyżka standard     netto  0  zł w cenie maszyny 

• Widły do palet     netto  ?  zł w cenie maszyny 

RAZEM      netto    …………………….. 
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Parametry techniczne: - MINI ŁADOWARKI TELESKOPOWE 

Maszyna dopuszczona do użytku na terenie Unii Europejskiej. 

         

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.  Oferta ważna 30 

dni od daty sporządzenia. Do każdej maszyny załączona jest pełna dokumentacja w języku polskim. 

Wszystkie oferowane maszyny są nowe i objęte gwarancją producenta. 

 

 

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. 
 

Model DY620 M910 M915 

Wymiary [m]: 
Długość / Szerokość / Wysokość 
(wersja z kabiną) 

2,20 / 0,98 / 2,10 2,69 / 1,24 / 2,28 3,45 / 1,50 / 2,42 

Masa operacyjna [kg] 1100 1850 2300 

Udźwig [kg] 620 - 850 950 - 1200 1250 - 1650 

Wysokość podnoszenia [m] 2,75 3,03 3,56 

Pojemność łyżki standardowej 
[m3] 

0,3 0,4 0,5 

Kąt skrętu [°] 40 45 45 

Rozmiar opon 23x8,5-12 26x12-12 31x15,5-15 

Silnik Diesel Yanmar Diesel PERKINS Diesel PERKINS 

Moc silnika / Liczba cylindrów 
30 KM / 

3 cylindry 
33 KM / 

3 lub 4 cylindry 
50 KM / 

4 cylindry 

Wydajność pompy – robocza 
[l/min] 

33 67 82 

Wydajność pompy – jazdy 
[l/min] 

50 78 102 

Ciśnienie w ukł.  
hydraulicznym [Mpa] 

16 - 19 16 - 20 16 - 20 

System chłodzenia Chłodzony cieczą Chłodzony cieczą Chłodzony cieczą 

Napęd opis 
Hydrostatyczny 4x4 ( silnik hydrauliczny w każdym kole), pompa w układzie jazdy 

wielotłoczkowa , w układzie roboczym zębata 

Osprzęt w cenie maszyny Łyżka standardowa 


