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Фронтальний навантажувач KL75-01K КОБАЛЬТ (4x4) 

 

 

Об'єм ковша 4,2 м³ 

Вантажопідйомність  7 т 

Власна вага 22 т 

 

Навантажувач KL75-01K КОБАЛЬТ (4x4) від компанії «Київ-Спецтех» 

призначений для транспортування і вивантаження сипучих вантажів на 

промислових і комунальних об'єктах, в сільському господарстві і будівництві. 

МОДЕЛЬ: KL-75-01K Колісний фронтальний навантажувач KOBALT LOADER 

серіі «KL», преміум класу, є однією з останніх розробок нашої компанії і 

включають всі передові технології японських, американських і європейських 

виробників спецтехніки. Навантажувач має ряд конструкторських особливостей, 

що забезпечує йому надійну роботу у важких умовах експлуатації. 
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Призначений для навантаження і перевалки інертних матеріалів і сипучих 

вантажів. 

Максимальна висота вивантаження по осі перекидання ковша: 4 430 мм, зусилля 

відриву ковша не менше 20 тон 

Маса навантажувача 22 000 кг 

 ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ: 

Кар'єри, шахти, відкриті гірничі розробки, будівництво доріг, портів і т.д. 

Велика вантажопідйомність до 7.0т, хороша маневреність і низьку витрату 

палива роблять його незамінним помічником на будь-якому будівельному 

ділянці. 

ПОТУЖНІСТЬ, яка заслуговує довіри 

Двигун 

На Фронтальний Навантажувач KL-75-01K KOBALT встановлюється 

перевірений і надійний 10-ти літровий дизельний двигун STEYR,, 6-ти 

циліндровий, малошумний, потужністю до 250 к.с., з високим крутним 

моментом до 1000Нм / 1400об.мін-1, при витраті палива 12л на 1м / ч. Двигун 

оснащується системою холодний запуск, газових насосів, стартером і 

генератором фірми BOSCH. 

КПП 

 Фронтальний Навантажувач KL-75-01K KOBALT встановлюється надійна 

гідроавтоматичний КПП від ZF GEAR BOX: Двохступеневий, чотирьох 

елементний гідротрансформатор з подвійною турбіною. Планетарна гідравлічна 

КПП з примусовою системою змащення, з плавним перемиканням швидкостей і 

великим тяговим зусиллям. Головний клапан управління КПП - ZF (Німеччина). 

Мости 

На Фронтальний Навантажувач KL-75-01K KOBALT встановлюється 

перевірені і надійні мости від MERITOR: Передні і задні мости в литому корпусі, 

забезпечують відмінні ходові якості. Передній міст фіксований, а задній міст з 
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рамою на незалежній підвісці. Раціональне поєднання навантажень на осі 

поєднується з приводом на чотири колеса і забезпечує більшу силу зчеплення. 

Повітряно-гідравлічні (дискові) гальма на чотири колеса забезпечують 

плавність, надійність, безпеку і легкість в обслуговуванні. 

Рама 

Фронтальний Навантажувач KL-75-01K KOBALT спроектований і 

створений за допомогою 3D моделювання. Конструкція складається з двох 

полурам, з'єднаних між собою шарнірно-сполучених механізмом. Завдяки 

потужній структурі і високому профілю, навантажувач здатний витримувати 

дуже високі навантаження. 

Устаткування 

На Фронтальний Навантажувач KL-75-01K KOBALT встановлюється 

найвідоміші, перевірені і надійні агрегати і компоненти від компаній BOSCH, 

RexRoth, Penta і інші: Здвоєний робочий гидронасос в гідравлічній системі дає 

високу ефективність і короткий загальний час циклів. Рульова система 

зчленованою рами повністю гідравлічна. Чутливий рульової гідророзподільник 

забезпечує плавне, легке і зручне управління. Управління гідравлічною 

системою і робочими органами виконується за допомогою джойстика. 

Кабіна оператора: 

На Фронтальний Навантажувач KL-75-01K KOBALTустанавліваются 

безпечна, закрита антивибрационная кабіна каркасного типу з підвищеною 

шумоізоляцією і великою оглядовістю, просторе і зручне робоче місце, високе 

пневмосидіння підвищеної комфортності, регульована рульова колонка, 

кондиціонер, аудіосистема з колонками забезпечують оператору підвищений 

комфорт під час роботи . Елементи і механізми управління, що вимагають 

обслуговування, раціонально розміщені в зручних місцях. Складові частини 

повітряного фільтра та електричні прилади можуть легко обслуговуватися і 

змінюватися в процесі щоденної експлуатації. У базову комплектацію включена 

камера заднього виду з кольоровим монітором в кабіні оператора і Тензо-ваги з г 

/ п до 10 тон з РК дисплеєм. 
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Стріла: 

На Фронтальний Навантажувач KL-75-01K KOBALT встановлюється 

стріла з реверсивної Z образної схемою підйомна стріли, з одним шатуном і 

двома підйомними гідроциліндрами, забезпечує високу силу відриву, 

ефективність і міцність. 

 Ківш: 

На Фронтальний Навантажувач KL-75-01K KOBALTустанавліваются 

надійні і міцні ковші в залежності від вимог замовника і щільності матеріалу. 

 - Для Угля і ТПВ з щільністю до 1.2т / 1м3 

Оптимізований, міцний і надійний ківш об'ємом 5.0-5.5м3, з посиленим ножем 

(кромкою) або зубами. 

 - Для сипучих матеріалів з щільністю до 1.6т / 1м3 

Оптимізований, міцний і надійний ківш об'ємом 4.2-4.5м3, з посиленими 

основними і бічними зубами. 

 -Для скельних порід з щільністю до 2.0т / 1м3 

 Оснащується скельним ковшем об'ємом 3.3-3.5м3, з радіальним клином і 

посиленими зубами з коронками. 

 Опції: 

Для більш раціонального використання Фронтальний Навантажувач KL-

75-01K KOBALT можна комплектувати: 

• Адаптер для швидкої заміни обладнання 

• Вила палетні з г / п до 7 тон 

• Захоплення для великогабаритних вантажів, лісу, труби і т.д. з г / п до 7 тон 

• Кущоріз (Мультчер) з розширенням захоплення до 3 500 мм 



ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ» 
01054, вул. Ярославів Вал, будинок. 13/1, г. Київ, Україна 

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

  
 

Контактний телефон 

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Олексій Володимирович 

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

Тел. +38 (044) 232-02-98 

Електронна адреса: tovkst@gmail.com  

Веб: kievspecteh.com 
 

• Відвал гідравлічний для снігу із змінним кутом атаки з розширенням до 3500 

мм 

• Роторний снігометів з розширенням захоплення до 3 500 мм 

• Ковш бульдозерний 

• Крановая установка 

• Буровий шнек 

• Вібро каток 

Переваги KL75-01K KOBALT LOADER перед іншими погрузчиками це: 

• Чудові ходові і робочі якості 

• Високоміцні і зносостійкі матеріали конструкції, що запобігають поломку і 

витрати на лагодження, а також інші незручності пов'язані з цим 

• Низькі експлуатаційні витрати 

• Довгострокова експлуатація, завдяки якій навантажувачі не одягнутися міняти 

вже через рік 

• Багатофункціональність, що дозволяє його використовувати в різних роботах 
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• Комфорт і зручність оператора, що забезпечуються вбудованими 

кондиціонером і магнітолою 

• Безпека в експлуатації 

• Управління за допомогою джойстиків, що полегшує роботу і максимально 

спростить управління. 

Фронтальний навантажувач KL75-01K KOBALT LOADER - вибір дбайливого 

господаря. 

Основна перевага - мала витрата палива при великої вантажопідйомності! 

Технічні характеристики:  

Характеристика Показники Одиниці 

виміру 

Модель KL75-01K  

Категорія Фронтальний навантажувач  

Вантажопідйомність 7 т 

Кол. / Формула 4х4 м 

Об'єм ковша  4,2-4,5 м³ 

Двигун STEYR  

Потужність 250 л.с. 

Розхід палива на 100 км 12 л 
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КПП  гідроавтоматична  

Висота вигрузки 3500 мм 

Система управління 

роб.органами 

Joystick  
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ІНШІ ФОТО 

 


