
 

HYUNDAI  hydraulische graafmachine op rupsen type R220LC-9A - 2015 
 

 
 
Standaard uitvoering 
 
Motor : Cummins QSB6.7 Turbo Intercooler diesel, 

6 cilinder, 124 kW bij 1950 omw./min.  
Inhoud van 6700cc 
Voldoet aan de Stage3B / TIER IVi uitlaatgaseisen 
Uitlaatsysteem voorzien van DOC katalysator. (Geen roetfilter!) 
Eco-mode: variabel toerental 1300 – 1450 omw./min. 
Temperatuur gestuurde visco koppeling voor de koelfan. Door deze 
visco koppeling is de fansnelheid afhankelijk van de koelbehoefte 
wat resulteert in laag geluidsniveau en gunstig brandstofverbruik. 
Brandstofbesparende intelligente toerentalregeling: 
Bij geen bediening:   
-na 4 seconden automatisch toerental terugval naar 1000 omw/min. 
-na 60 seconden automatische toerental terugval naar stationair 

 
Bedrijfsgewicht : 23.000 kg. 
 
Brandstof : Tankinhoud 400 liter. 

  Brandstoftank voorzien van elektrische brandstofvulpomp met  
  lange vulslang en voorfilter. 
  350 Watt brandstof voorverwarming voor optimale    
  brandstofverbranding bij koudere temperaturen. 

 
Hydraulisch systeem : Geavanceerd en gepatenteerd Kawasaki Posi-Nega hydrauliek 

systeem voor perfect bediening. Hef- en knik-in functie middels 
Positive controle, de overige functie Negative controle. 
Brandstofbesparend regeneratie systeem: 

  - regeneratie systeem voor de hefcilinders altijd aan. 
- regeneratie systeem voor de knikcilinders aan/uit schakelaar.  
Hef-zwenk prioriteit eenvoudig in te stellen. 



 

 

  2 variabele Kawasaki pompen + 1 tandwielpomp. 
  Maximale oliestroom : 2 x 228 ltr./min. 
  Maximale oliedruk : 350 bar 
  Powerboost : 380 bar 
  Inhoud hydraulisch systeem : 275 liter 
 
Besturing : Het geavanceerde CAPO-systeem stemt het motor- en 

pompvermogen optimaal op elkaar af.  
Groot en overzichtelijk 7” display in Nederlandse taal. 
Middels een gebruiksvriendelijke scroll-knop op de display is de 
machine geheel naar persoonlijke voorkeuren in te stellen.  
De diverse werkstanden zorgen voor een perfecte verhouding 
tussen het motortoerental, de oliedrukken en olieliters, hierdoor 
ontstaat een machine die optimaal en brandstofbesparend werkt.  
De liters van de extra hydraulische functie zijn in de display in te 
stellen. 
Startonderbreker middels persoonlijke pincode 

 
Zwenken : Voorzien van hydraulische lamellen-zwenkrem. 
  Zwenksnelheid 10,7 omw./min. 
 
Draaikrans : De draaikrans is voorzien van een gesloten vetbad, dit zorgt voor 

een constante smering van de binnenvertanding. 
 
Cabine : Ruime cabine met rondom uitstekend zicht. 
  De cabine is gemonteerd op siliconen silence blokken, deze nemen 

trillingen beter op en reduceren het geluid in de cabine. 
  Luxe stoel en console op verschillende manieren in te stellen. 

De joy-sticks 30 mm in hoogte verstelbaar onafhankelijk van stoel.  
Radio MP3 speler met afstandbediening. 
Veel opbergruimte inclusief Hot & Cool box.  

  Afneembare zwaailamp + opbergsteun. 
  Elektronisch geregelde klimaatcontrole met airconditioning. 
    Luxe uitgebreid instelbare stoel voorzien van stoelverwarming.   

Bovenwagen : Heavy Duty kabelverbindingen met 0-Hex water- en stofdichte 
stekkerverbindingen. 
De loopvlakken zijn voorzien van kunststof antislip-beschermplaten 
voor veilig betreden van de bovenwagen. 

 
HI-mate : Met dit moderne Remote Management systeem kunt u eenvoudig 

middels een internet applicatie toegang krijgen tot belangrijke 
machinegegevens zoals; brandstofverbruik, locatie, gedraaide 
uren, onderhoud planning, diagnosegegevens.  

 
Geluid : Geluidsniveau in de cabine:  LpA 71 
  Geluidsniveau omgeving:  LwA 103 
 
Giek : Monogiek: 5680 mm 
  Lepelsteel: 2920 mm 
  Slijtvaste bussen met geluidsarme UHMW  
  (Ultra High Molecular Weight) polymeer vulringen. 
  Slangbreukventielen op hef- en knikcilinders, 
  inclusief overlastwaarschuwingssignalering. 
 
Rijwerk : X-frame type onderwagen, integraal gelast voor maximale sterkte. 

2 onafhankelijke axiaal rijmotoren. 



 

 

Rupsplaatbreedte: 800 mm 
Rijsnelheid laag: 3,6 km/uur 
Rijsnelheid hoog: 5,7 km/uur. 
Aantal platen per kant:49 
Onderrollen:9 
Bovenrollen:2 
Bodemvrijheid:480 mm 
Trekkracht:211 kN 
  
Verder is de machine uitgevoerd met de volgende opties: 
 

• BMWT-keuring 

• kraanboek 

• milieuvriendelijke aftapplug 

• treeplank aan de cabine zijde 

• twee werklampen op de monogiek 

• vier werklampen op de cabine 

• één werklamp achter op de cabine 

• afneembare zwaailamp + opbergsteun  

• regenkap voorkant cabine  

• zonnescherm cabinedak en voorruit  

• radio MP3 speler met afstandbediening  

• handsfree GSM aansluiting* (afhankelijk van merk-model) 

• achteruitzicht camera met 7’scherm  

• Waeco koelbox  

• luxe vloermat in de cabine  

• Hi-mate remote management systeem (*eerste 2 jaar zonder abonnementskosten) 

• elektrische brandstofvulpomp 50 liter/min voorzien van zuigslang 

• hydraulisch snelwissel CW 30 H4N, inclusief lasthaak 

• hydraulisch snelwisselbediening 2 handen bediend 

• grote dubbelwerkende extra hydraulische functie proportioneel bediend door  

• middel van een elektrische schuifje in de joy-stick voor bijvoorbeeld open-dicht van een 
grijper, óf grote enkelwerkende functie bediend over elektrische drukknop  

• in de joy-stick voor bijvoorbeeld een hamer.  

• De liters zijn vanuit cabine te regelen. 

• dubbelwerkende rotatie functie, proportioneel bediend door  

• middel een elektrische schuifje in de joy-stick 

• extra functies voorzien van schroef- of snelkoppelingen  

• dubbele pompschakeling voor de grote functie  

• kettingkist aan de onderwagen 

• verzwaren van de lummelstukken 

• cabine beschermrek voor het gehele cabine voorraam 

• Sy-klone voor-luchtfilter 

• gespoten in uw bedrijfskleur (één kleur) 

• cabine voorbereiden voor overdruk inclusief afdichten van cabine  

• op 100 Pascal, elektrische aansluitingen, overdrukslang en rek 

• BM-air TAC-overdruksignalering 


