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Екскаватор-БУЛЬДОЗЕР ЕО-2621 

 

 
 

 

Об`єм ковша 0,2м3 

Вантажопідйомність 1000 кг 

Власна вага 6300 кг 

 
Екскаватор-бульдозер ЕО-2621 від компанії «Київ-Спецтех» розроблений з 

урахуванням кращих досягнень вітчизняного і зарубіжного машинобудування. 

Екскаватор-бульдозер ЕО-2621 укомплектований навісним екскаваторним 

обладнанням і бульдозерним відвалом, використовується для виконання земляних, 

екскаваторних і вантажно-розвантажувальних робіт на грунтах 1 і 2 категорій. 

 

З технічних Екскаватор-бульдозер ЕО-2621 характеристикам, технологічності 

перевершує аналогічні моделі виробництва країн СНД. Висока продуктивність 

поєднується з легкістю управління, надійністю в експлуатації і простотою 

обслуговування. 

 

Гідравлічна система 

 

 Сучасний секційний гідророзподільник з вбудованими запобіжними і 

кавітаційними клапанами виробництва фірми «Hidrocontrol» (Італія), забезпечує 
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плавне поєднання операцій екскаваторного обладнання і точність його роботи, 

оберігає його від механічних пошкоджень при помилках оператора. Можлива 

швидка установка секції для пропонованого додаткового обладнання. 

 

Органи управління розташовані ергономічно на відстані витягнутої руки. Два 

чотирьохпозиційним важеля плавного, точного управління робочим обладнанням 

зворотної лопати, з можливістю поєднання операцій, зручно розташовані на задній 

панелі керування. Управління вантажним устаткуванням здійснюється 

спеціальним джойстиком, зручно розташованим на бічній панелі управління, під 

правою рукою оператора. 

 

 Область застосування екскаватора-бульдозера ЕО-2621 розширюється при 

комплектуванні його додатковими змінними видами обладнання та органами, 

передбаченими в конструкції базової машини. На вимогу замовника (споживача) і 

за погодженням з виробником, можливі різні варіанти комплектації екскаватора-

бульдозера змінними робочими органами. 

 

Технічні характеристики: 

 

Характеристики Показники Одиниці 

виміру 

Базова машина - трактор «Беларус» МТЗ-92П 
 

експлуатаційна маса 6300 + 100 кг 

Габаритні розміри в транспортному 

положенні: 

 
 

довжина 7700 ± 100 мм 

ширина 2400 мм 

висота 3800 ± 100 мм 

Максимальна транспортна швидкість 

пересування 

18,0-0,3 км / год 
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Мінімальний радіус повороту з 

навісним обладнанням в 

транспортному положенні 

6,3 не більше 

Здолати ухил твердого сухого шляху 13 град 

Дорожній просвіт 190 мм 

Тиск в гідросистемі екскаватора-

бульдозера, обмежується 

запобіжними клапанами 

гідророзподільників 

16 ± 1 (160 ± 10) МПа (кгс / 

см2) 

Ширина захоплення бульдозерного 

відвалу 

2290 мм 

Навісне екскаваторне обладнання: 
  

Вид обладнання - зворотна лопата 
  

Номінальна місткість ковша 0,2м3 м3 

Ширина ріжучої кромки ковша 550 мм 

Найбільша глибина копання 3900 мм 

Найбільший радіус копання 5200 мм 

Найбільша висота вивантаження 3500 мм 

Тривалість робочого циклу (при 

найбільшій глибині копання), с, не 

більше 

25 з 

Додаткове обладнання (на 

замовлення за окрему плату): 

  

Ківш вузький: 
  

Номінальна місткість ковша 0,1 м3 

Ширина ріжучої кромки ковша 310 мм 

Ківш додатковий: 
  

Номінальна місткість ковша 0,26 м3 
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Ширина ріжучої кромки ковша 675 мм 

Гідромолот F5 (DELTA): 
  

частота ударів 450-900 уд / хв 

енергія удару 849 Дж 
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ІНШІ ФОТО 
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