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ЕО-2626-01 З щелепним ковшом і зміщинею віссю 

 
 
 

 

Об`єм ковша 0,9 м3 

Вантажопідйомність 1000 кг 

Власна вага 7000 кг 

 
 

Екскаватор -погрузчик ЕО-2626-01 від компанії «Київ-Спецтех» зі зміщеною віссю 
копання проводиться на базі трактора Беларус-92П (4x4). Екскаватор відноситься 

до класу CityMaster, розроблений з урахуванням кращих досягнень вітчизняного і 
зарубіжного машинобудування. 

 
Екскаватор-навантажувач ЕО-2626-01 призначений для проведення робіт в 
обмежених міських умовах. Зміщується вісь копання, при якій максимальний зсув 

каретки досягає +600 мм від повздовжньої осі, дозволяє виконати розробку грунту 
в безпосередній близькості від зборів і стін будівель, а також екскаваторні роботи 

великої ширини з одного установки екскаватора. При цьому максимальна глибина 
копання сягає 3,9 м. 

 
Підвищено стійкість екскаватора-навантажувача ЕО-2626-01 при копанні, 
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збільшена міцність стріли і рукояті за рахунок зміни конструкції. Екскаваторне 
обладнання складається в напрямку, перпендикулярному руху екскаватора. У 

зв'язку з цим істотно зменшуються габаритні розміри машини по довжині, що 
підвищує її маневреність під час переміщення на будівельний майданчик. 

 
Екскаватор-навантажувач ЕО-2626-01 комплектується гідророзподілювачем з 

вбудованими запобіжними і антікавітаціонной клапанами. Гидрораспределитель 
Hydrocontrol (Італія) забезпечує плавність і точність роботи екскаваторного 
обладнання, суміщення операцій, оберігає обладнання від механічних пошкоджень 

при помилках оператора. Можлива швидка установка секцій для додаткового 
обладнання. 

 
Органи управління розташовані ергономічно, на відстані витягнутої руки. 

Устаткування екскаватора-навантажувача щелепним ковшем дозволяє здійснювати 
вивантаження без значного перекидання, шляхом розкриття ковша (що збільшує 

максимальну висоту розвантаження) і дає можливість працювати їм як відвалом. 
Привід розкриття ковша здійснюється двома гідроциліндрами, встановленими 

безпосередньо на ковші. 
 

Технічні характеристики 
 
 

Характеристики Показники Одиниці виміру 

Базова машина трактор "Беларус-92П" 
 

Габаритні розміри в 

транспортному положенні: 

  

довжина 6500 + 100 мм 

Ширина 2400 мм 

Висота 3800 + 100 мм 

Максимальна транспортна 

швидкість пересування 

18,0-1,0 км / год 

Найбільший радіус копання 5,2 м 

mailto:tovkst@gmail.com


ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ» 
01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина. 

Код ЕГРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Пивденный ». 
Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31 

контактный телефон 

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович 

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp 

Тел. +38 (044) 232-02-98 

E-mail: tovkst@gmail.com 

Web: kievspecteh.com 

 

 

Найбільша глибина копання 3,9 м 

Найбільша висота 

вивантаження екскаватора 

3,5 м 

Здолати ухил твердого сухого 

шляху 

13 град 

Дорожній просвіт 190 мм 

Тиск в гідросистемі 

екскаватора-навантажувача 

16 + 1 (160 + 10) МПа (кг / см2) 

Навісне вантажне 

устаткування: 

 
навантажувальний 

Номінальна 

вантажопідйомність 

0,8 т 

Номінальна місткість 

основного ковша 

0,9 м3 

Ширина ріжучої кромки ковша 2300 мм 

Навісне екскаваторне 

обладнання: 

  

вид обладнання зворотна лопата 
 

Номінальна місткість ковша 0,28 м3 

Ширина ковша по ріжучій 

кромці 

650 мм 

Ківш додатковий: 
  

Номінальна місткість ковша 0,36 м3 

Ширина ковша по ріжучій 

кромці 

725 мм 
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ІНШІ ФОТО 
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