
En helt ny motorgeneration

Den nya CAT-motorn är byggd för att med marginal 
klara EUs steg 5 med krav på reducerad partikelhalt och 
lägre kväveoxidnivå.
 En helt ny generation 2,8 liters motorer med fin 
karak teristik och samma effekt och styrka som Malwas 
tidigare Cat motorer – 55 kW / 75 hk. Dessutom en bättre 
och mera tilltalande vrid momentskurva.
 Nya motorns design och förbättrad motorupphäng-
ning sänker ljudenergin i hytten med mer än 40 %.
 Förenklad daglig tillsyn – alla kontrollpunkter och 
filter samlade framtill under huven.
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Vikt: Från 5 700 kg.

Längd: 6,3 m.

Bredd: 1,95 m med 500 mm-hjul.

Bruttolast:  5 500 kg.

Chassi: Kantpressade rambalkar i laserskuren plåt.

 Kraftig gjuten kedjeboggi med navreduktioner.

 Midjeled av svängkranstyp.

Motor: Caterpillar C2.8, EU Stage V, U.S EPA Tier 4 Final.

 55 kW (75 hk). 300 Nm vid 1 600 rpm.

Transmission:  Hydrostatisk/mekanisk transmission från 

 Bosch Rexroth separerad från arbetshydraulik.

Arbetshydraulik: 148 l/min vid 1 700 rpm, 195 bar. 

 Lastkännande och effektreglerande.

Styrsystem: ICAN-baserat. Maskinens samtliga funktioner

 kontrolleras med stöd av en modern pekskärm.

 Modem för info om din Malwa direkt i mobilen.≈ 

Förarmiljö: Ergonomiskt utformad stol med luft fjädring 

 och plandämpning i två riktningar. 

 Helautomatisk värme och kylanläggning ECC.

Kran: Cranab FC45 med räckvidd 6,1 m.

Aggregat: Log Max 928A. Största kapdiameter 42 cm.

Utförlig information och specifikationer på www.malwa.se
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Malwa kombi 560C 

Bevisat driftsäker och högpresterande skördare och 
skotare i en och samma maskin.
 Kraftfull CAT-motor som möter de nya, strängare 
miljökraven (EU Steg 5).
 Som skördare har den 42 cm kapkapacitet med  
Log Max 928-aggregat.
 Som skotare tar den 5,5 ton och har HSP-grip.
 Du byter från skördare till skotare på 20 minuter.
Rekordet är 9 minuter
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Rozměry a váha
Váha: od 5 700 kg
Délka: 6,3 m
Šířka: 1,95 m (při šířce kol 500 mm)
Výška: 2,85 m
Světlá výška:  400 mm

Nákladový prostor (Sestava vyvážečka)
Nosnost: 5 500 kg
Plocha opěrné klece: 2 m2

Systém klanic: Dvě pevné a dvě pohyblivé.

Rám
Skládaný rám z oceli.
Odlité bogie nápravy s koncovým převodem v kole.
Středový kloub s ložiskem.
Automatická rámová hydraulicky ovládáná brzda.
Vlečný bod v přední a zadní části.
Zatáčení: Elektrohydraulicky ovládané pomocí pístnic.
Úhel zatočení : ± 45 stupňů

Motor
Typ: Caterpillar C2.8, EU Stage V
Objem válců:  2,8 l
Výkon: 55 kW (75 hp) při 2000 ot/min.
Kroutící moment:  300 Nm při 1 600 ot/min.
Kapacita nádrže: 74 l

Pracovní hydraulika
Průtok: 148 l/min při 1 700 ot/min.
Pracovní tlak: 195 bar
Podrobnosti: Axiální pístové čerpadlo Bosch Rexroth 
 se systémem snímání zatížení.
 Nezávislá filtrace pojezdu a prac. hydrauliky.
 Kapacita zpětného filtru 360 l/min.

Pojezd
Typ:  Hydrostaticko/mechanický přenos výkonu  
 Bosch Rexroth.
Rychlost: 0–18 km/h.
Pohon: 2WD nebo 6WD. Včetně uzávěrky 
 diferenciálu obou náprav.

Elektrický systém
Proud: 12 V
1× Baterie: 95 Ah
Alternátor: 120 A

IQAN Systém s technologií sběrnice CAN pro řízení a nastavení 
všech funkcí stroje s pomocí dotykové obrazovky. Systém nabízí 
v jednoduchých krocích nastavení jednotlivých funkcí hydraulické
ruky, pojezdu a komfortní výbavy stroje.  Dále nabízí rychlou 
diagnostiku a čtení chybových kódů. Software lze pravidelně 
aktualizovat.

Kabina
Sedadlo: Pneumatické odpružení s individuálním 
 nastavením bederní opěrky a podsedáku.  
Loketní opěrky: Nastavitelné s joysticky.
Topení/ventilace: Plně automatické topení včetně klimatizace
 (ECC).
Bezpečnost: Certifikace ISO (OPS, ROPS, FOPS).
Podrobnosti: Přední a zadní stěrače s ostřikovači.
 Uložení na pryžovích silentblokách.
 Tepelně a zvukově izolovaná.
 Snadné nastupování.

Brzdy
Plně hydraulická vícelamelová brzda v olejové lázni.
Pracovní brzda.
Negativní parkovací brzda a záchranná brzda.
Automatická parkovací brzda.

Hydraulická ruka
Typ: Cranab FC45 včetně drapáku
 na dřevo CR200.
Dosah: 6,1 m
Moment zvedání:  45,6 kNm.
Moment otoče hydraulické ruky: 13 kNm.

Kácecí hlavice
Typ: Log Max 2000T, Hlavice vhodná pro 
 probírkové a výchovné zásahy.
Max průměr kácení: 410 mm.
Váha: 420 kg.
Síla posuvu: 14.6 kN.

Specifikace a vybavení může podléhat změnám.

Technický popis
Malwa 560C

výrobce:Tel.: +420 731 285 937
info@hbms.cz
Pro více informací: www.hbms.cz

HB30 Machine service s.r.o
Blešno 30
503 46, Czech Republic


