
Specificații tehnice - Încărcător frontal ZL20 

Parametrii de bază  

Capacitate ridicare 2000 kg 

Direcție 4x4 

Înălțime descărcare 3100 mm 

Înălțime  furcă extinsă 1300 mm 

Dimensiune pneuri 16/70-20 

Greutate proprie 5800 kg 

Transmisie automată 

Garda minimă la sol 310 

Distanța dintre axe 2150 

Suprafața de rulare a pneurilor 1440 

Dimensiune totală (Lungime x lățime x înălțime)(mm) 5910 x 1910 x 2810 mm 

Parametrii motor  Model Weichai R4105 

 

Tipar În linie, răcit cu apă, injecție directă, în patru timpi 

Număr cilindrii - diametru intern - cursă 4-100x115 

Torsiune maximă 206Nm 

Putere nominală 55kW 

Rata minimă de consum al combustibilului 221g/kw.h(243g/kw.h) 

Viteza de rotație 2400 r/min 

Transmisie  
Cutie de viteze separată de convertorul de cuplu 

YJ280 

Model dispozitiv de rotire 3-elemenți, o singură treaptă 

Tip cutie de viteze  
schimbare de putere maximă, de tip arbore intermedi-
ar 

4 față, 2 marșarier 

Viteză maximă 24 km/h 

Tipul reductorului principal arc conic, moderarea primei clase 

Dimensiune pneuri 16/70-20 

Presiune roți frontale 220Kpa 

Presiune roți spate 180Kpa 

Sistem de direcție   

Model B225-250 

Unghi direcție (fiecare direcție) ±35 

Raza de rotire minimă (în afara găleții) 4239 mm 

Sistem hidraulic de 
fucționare   

Valve de distribuție de lucru ZL20E-04T.QW 

Sistem de frânare frână cu patru roți cu ulei asistat de aer;  

Frâna de parcare 80L 
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Încărcător frontal pe roți ZL20 
 
 

• Certificarea CE internațională ce oferă o asigurare în performanța și 
siguranța încărcătoarelor pe roți. 

• Dispozitiv hidraulic de schimbare rapidă, atașat diverse instrumen-
te opționale pentru a rezolva diferite lucrări dificile. 

• Transmisie consolidată și fiabilă, osia de antrenare. 

• Optimizat și ales cea mai bună calitate a componentei hidraulice 
care cresc productivitatea, fiabilitatea etanșării. 

• Accesoriu opțional: Furcă din lemn, furcă pentru țeavă/palet, furcă 
pentru iarbă, găleată pentru rocă, cupă mai mare, braț lung etc 


