
Řada ZAXIS-5

HYDRAULICKÉ RYPADLO
Kód modelu : ZX19-5A

Jmenovitý výkon motoru : 10,6 kW (14,2 hp)
Provozní hmotnost : 1 920 kg
Objem lopaty podle ISO (vrchovatá) : 0,044 m³
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Vyšší odolnost
Nová konstrukce radlice a velký 
ochranný kryt válce radlice zlepšily 
odolnost rypadla ZAXIS 19.

Vyšší efektivita
Vylepšení kabiny spolu s přepracovaným ramenem 
a výložníkem přispívají ke zvýšení efektivity na staveništi.

4-5 Výkon
Minirypadla Hitachi jsou známá svou 
robustností, odolností a vysokou 
produktivitou při nízkých provozních 
nákladech

6–7 Komfort
Kabina nových minirypadel Hitachi je 
prostorná a pohodlná; nyní má ještě 
větší prostor pro nohy, lepší výhled 
a jednodušší ovládání

8–9 Údržba
Díky celé řadě vhodných vlastností 
a přístupných funkcí je pravidelné 
údržba a čištění nového rypadla 
ZAXIS 19 rychlá a jednoduchá

10–13 Specifikace

OBSAH

PŘEHLED



3

1 540 mm

Výjimečná konstrukce kabiny
Velká kabina se vyznačuje čtvercovou konstrukcí s širokým dveřním 
otvorem a přepracovaným interiérem, který poskytuje pohodlnější 
pracovní prostředí. Nová kabina nabízí také vylepšený výhled zajišťující 
vyšší bezpečnost.

Rychlý a snadný přístup při údržbě
Kryty motoru a chladiče umožňují snadný přístup 
při provádění údržby a komponenty jsou příhodně 
umístěny tak, aby umožňovaly rychlé každodenní 
pravidelné kontroly.

Zmenšený minimální čelní poloměr 
otáčení
Zlepšená efektivita práce při výstavbě komunikací 
a výkopech inženýrských sítí ve stísněných prostorách, 
jako jsou městské oblasti.

Nové rypadlo Hitachi ZAXIS 19 bylo vyvinuto v Japonsku a splňuje nejvyšší standardy v oblasti výkonu, pohodlí a snadnosti údržby. 
Řada vylepšení nové velké čtvercové kabiny má dopad nejen na pohodlí a bezpečnost, ale také na efektivitu a produktivitu. Nový 
model, vyvinutý v souladu s pověstnou spolehlivosti výrobků společnosti Hitachi, přináší zvýšenou odolnost. Kromě toho program 
poprodejní podpory Hitachi Support Chain zajišťuje, že vám ZAXIS 19 pomůže dokončit vaše projekty včas, bez překročení 
rozpočtu a s vysokým standardem.
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Nová řada minirypadel ZAXIS byla navržena s cílem dosáhnout maximálního výkonu v řadě projektů. Rypadlo ZAXIS 19, vhodné pro 
výkopy inženýrských sítí, přípravu základů, terénní úpravy, demolice a stavební práce. ZAXIS 19 je mimořádně univerzální. To spolu 
s pohodlím a bezpečností zajištěnými novou větší kabinou přináší vysokou úroveň efektivity. Stroj se také vyznačuje vysokou celkovou 
odolností, novou přepracovanou radlicí a dodatečnou ochranou dalších komponentů. 

VÝKON
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Klíčové vlastnosti

Výjimečná odolnost
Konstruktéři společnosti Hitachi vybavili novou řadu minirypadel 
několika novými a vylepšenými funkcemi, které zvyšují jejich 
spolehlivost a odolnost. Díky tomu se můžete spolehnout, že 
ZAXIS 19 odvede svou práci včas a bez překročení rozpočtu, 
a to na různých typech stavenišť. Jedním z cílů jeho konstrukce 
bylo dosáhnout vysoké míry dostupnosti a produktivity a nižších 
celkových nákladů na vlastnictví stroje.

Nová konstrukce radlice poskytuje minirypadlu ZAXIS 19 vyšší 
odolnost oproti předchozím modelům. S výjimkou břitu je celá radlice 
vyrobena z vysokopevnostní oceli. Další funkcí zvyšující odolnost je 
velký ochranný kryt, určený k ochraně hydraulického válce radlice 
před možným poškozením.

Hydraulická hadice na předním příslušenství byla u rypadla ZAXIS 19 
umístěna uvnitř výložníku. To dále zvyšuje ochranu hadice, protože 
brání jejímu styku s materiály nebo sutí na staveništi.

 ■ Nová konstrukce radlice

 ■ Velký ochranný kryt hydraulického válce radlice

 ■ Dvourychlostní pojezdový systém s automatickým řazením

VÝKON
Odolná konstrukce zajišťující 
vysokou efektivitu na staveništi

Vynikající efektivita
Dnešní trh v oblasti stavebního průmyslu vyžaduje stroje, které jsou 
schopny poskytovat vysokou úroveň produktivity se zachováním 
vynikající účinnosti využití paliva. Řada minirypadel ZAXIS byla 
vyvinuta tak, aby nejen splňovala tyto požadavky, ale také nabídla 
vyšší univerzálnost a praktickou a pohodlnou obsluhu.

Přístup do kabiny i její opuštění je u ZAXIS 19 mnohem snazší díky 
rozšířenému dveřnímu prostoru (o 120 mm širšímu než u předchozího 
modelu). Samotná kabina je také větší. Výsledná vylepšení v oblasti 
pohodlí a bezpečnosti, mezi něž patří například širší panoramatický 
výhled, přispívají k vyšší efektivitě na staveništi. Příkladem může být 
velké pravé okno, které lze posunout dále dozadu a tím zlepšit výhled 
na terén pod strojem. 

Válec výložníku byl přesunut za výložník, kde je lépe chráněn před 
možným poškozením. To vede u rypadla ZAXIS 19 k menšímu 
minimálnímu čelnímu poloměru otáčení a následkem toho k efektivnější 
práci v těsných prostorách. Změněný úhel radlice umožňuje hrabat 
s vyšší přesností a odebírat z terénu tenčí vrstvy zeminy. 

Nový sklopný pedál pojezdu představuje uživatelsky přívětivou funkci, 
která může být použita namísto ruční páky a která zvyšuje rychlost 
obsluhy. Kromě toho je ZAXIS 19 vybaven dvěma světlomety na 
kabině a může díky tomu zahájit práci ráno dříve nebo ji skončit 
v noci později.

 ■ Rozšířený dveřní prostor

 ■ Velké pravé okno

 ■ Sklopný pedál pojezdu
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Konstrukce 19 ZAXIS, vyvinutá odborně vyspělými konstruktéry společnosti Hitachi, zajišťuje prvotřídní pracovní prostředí pro 
obsluhu. Nová čtvercová konstrukce kabiny využívá každý centimetr místa ke zvětšení vnitřního prostoru a zlepšení pohodlí. 
Praktické a pohodlné vnitřní uspořádání a ovládací prvky byly vyvinuty tak, aby zaručovaly snadnou obsluhu a zlepšovaly efektivitu. 
Dalším přínosným prvkem je také vynikající panoramatický výhled, který přispívá k větší bezpečnosti na rušných staveništích.

KOMFORT
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Klíčové vlastnosti

 ■ Nový LCD monitor

 ■ Sklopné pedály pojezdu a nastavitelná loketní opěrka

 ■ Joystick s doplňkovými funkcemi

 ■ Lepší výhled

 ■ Snadný vstup

 ■ Jednoduchý přístup k informacím

 ■ Velký prostor pro nohy

Vše na dosah ruky
V novém minirypadle ZAXIS máte vše pevně ve svých rukou, neboť 
společnost Hitachi vybavila svůj stroj řadou uživatelsky přívětivých 
funkcí. Mezi ně patří nově rozvržená vnitřní dispozice usnadňující 
přístup ke spínačům a ovládacím prvkům.

Nový velký LCD monitor je umístěn v pohodlném dosahu na pravé 
straně. Na monitoru lze jedním pohledem zjistit všechny důležité 
technické údaje včetně stavu a nastavení stroje.

Také joystick s doplňkovými funkcemi (AFL) může být užitečný 
v případě, že se ZAXIS 19 používá s příslušenstvím kladiva. 
Je opatřen proporcionálním spínačem umožňujícím práce při 
pokládání potrubí a usnadňuje hladké manévrování stroje.

Potěšení z každého dne
Mnoho novinek začleněných do rypadla ZAXIS 19 je zaměřeno na 
vytvoření příjemného pracovního prostředí, protože spokojená obsluha 
je také produktivnější. Kromě bezpečnosti práce je rovněž důležitým 
faktorem zabezpečení, proto je pro ZAXIS 19 k dispozici volitelný systém 
ochrany před krádeží. Ten vyžaduje zadání čtyřmístného číselného kódu, 
kterým se musí odemknout systém ještě před spuštěním motoru.

Z pohodlí kabiny 
Pokud se rozhodnete strávit většinu dne v kabině minirypadla Hitachi 
ZAXIS, můžete očekávat pocit pohodlí během celé pracovní doby. 
Minirypadlo ZAXIS 19 bylo zkonstruováno s ohledem na komfort 
obsluhy, které řada funkcí v kabině zaručuje, že se na konci dne bude 
cítit méně unavená. 

Přední okno se snadno a pohodlně otevírá a kabina poskytuje více 
prostoru mezi vámi a sklem. Délka a šířka podlahové plochy v kabině 
jsou větší, což má také za následek větší prostor pro nohy. Umístění 
výdechu vyhřívání vzduchu pod sedadlem nyní zajišťuje větší pohodlí. 
Konstrukce kabiny nyní rovněž začlenila držák nápojů, který usnadňuje 
přístup k občerstvení během směny.

Lepší výhled
Přebudovaná čtvercová kabina umožňuje panoramatický výhled. 
Ten je důležitý zejména na rušných staveništích a při práci ve 
stísněných prostorách, kde snižuje riziko poškození stroje, narušení 
bezpečnosti či dokonce ohrožení zdraví.

Výhled dále zlepšuje nové spodní okno na pravé straně. Použití plochých 
namísto zakřivených skleněných tabulí také znamená jejich snazší 
opravy. 

KOMFORT Přepracovaná kabina nabízí 
výjimečný komfort 
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Praktická a pohodlná konstrukce nových minirypadel ZAXIS začleňuje řadu funkcí pro pohodlnou údržbu. Tyto funkce 
umožňují rychle a snadno provést čištění a běžnou údržbu a díky tomu se vrátit ke své práci co nejdříve. Pravidelné kontroly 
a údržba přináší vašemu podnikání četné výhody, kromě jiných například vysokou úroveň dostupnosti a optimální výkon, 
nižší provozní náklady a vyšší ziskovost. 

ÚDRŽBA
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Klíčové vlastnosti

Snadné čištění 
Pravidelné čištění pomáhá udržet stroj v prvotřídním technickém stavu 
a v důsledku tím minimalizuje prostoje. Nová řada minirypadel ZAXIS 
začleňuje celou řadu nových funkcí, díky kterým je čištění mnohem 
snadnější než u starších modelů.

Jedním z příkladů je zadní radlice, jejíž konstrukce zavedla otvory 
minimalizující hromadění nečistot a urychlující jejich odstraňování. 
Podlahové rohože uvnitř kabiny lze snadno vyjmout a vyčistit.

Jednou z dalších změn rypadla ZAXIS 19-5 je montáž tabulí plochého 
skla v okně kabiny. Tyto tabule je snazší získat a jsou méně nákladné 
než zakřivené sklo, takže majiteli snižují náklady na opravy a výměnu. 

Podpora Hitachi Support Chain 
Pro ještě vyšší ochranu vaší investice do nového minirypadla ZAXIS 
vám program poprodejní podpory Hitachi Support Chain nabízí 
servisní plán na míru. Ten může zahrnovat službu Global e-Service, 
technickou podporu, smlouvu na rozšířenou záruku a servis a také 
díly a repasované komponenty. Každý z těchto článků řetězu podpory 
Hitachi můžete získat u svého místního dealera. Další podrobnosti 
získáte u svého místního dealera.

Snadný přístup
Minirypadlo ZAXIS 19 se vyznačuje řadou pohodlných funkcí, které 
umožňují rychlé a snadné provedení údržby a úklidu. Jeho dlouhé 
servisní intervaly znamenají snížení provozních nákladů a mnoho 
bezproblémových dní na staveništi.

Kryty chladiče, motoru i palivové nádrže minirypadla byly navrženy 
tak, aby usnadňovaly přístup. Kryt palivové nádrže byl přemístěn, 
takže nyní umožňuje pohodlné otevírání. Navíc začleňuje také kryt 
držáku a velké sítko. Otevírání krytu motoru svislým posunutím je 
ideální v těsných prostorách. Kryt chladiče se otevírá do velké šířky 
jediným dotykem, což usnadňuje čištění a pohodlný přístup ke 
kontrole baterie.

Součásti vyžadující denní kontrolu, včetně filtrů a měrky oleje, 
jsou umístěny pohodlně blízko sebe za snadno přístupnými kryty. 
Rozvržení ostatních součástí, jako například tlumiče výfuku, 
pilotního filtru, čerpadel a palivových nádrží, bylo rovněž změněno 
za účelem usnadnění dostupnosti. Chladič motoru a chladič oleje 
jsou umístěny paralelně a umožňují efektivní čištění.

 ■ Snadné doplňování paliva

 ■ Snadno otevíratelné kryty

ÚDRŽBA Konstrukce s ohledem 
na pohodlí
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PODVOZEK

Pásy
Podvozek pásového typu. Svařený rám pásu s použitím vybraných materiálů.
Boční rám prodloužený o rozpěru válce.

Počet rolen / kladek a pásů na každé straně
Spodní rolny  ................. 3

Pojezdové zařízení
Každý pás je poháněn 2rychlostním axiálním pístovým motorem.
Parkovací brzda je kotoučového typu, ovládaná pružinou a uvolňovaná 
tlakem hydraulického oleje.
Automatická převodovka: vysoká-nízká rychlost.

Rychlosti pojezdu  ......... Vysoká: 0 až 4,2 km/h

Nízká: 0 až 2,4 km/h

Max. trakční síla  ............. 11,4 kN

Stoupavost ................... 47% (25 stupňů) plynule

HLADINA HLUKU

Hladina hluku v kabině podle ISO 6396  .................................... LpA 78 dB(A)
Vnější hladina hluku stroje podle ISO 6395 a směrnice 
Evropské unie 2000/14/ES  .......................................................LwA 93 dB(A)

OBJEM PROVOZNÍCH KAPALIN

Palivová nádrž  ..................................................................................... 22,0 L
Chladicí kapalina motoru  ....................................................................... 3,5 L
Motorový olej .......................................................................................... 3,1 L
Pojezdové zařízení (každá strana) ......................................................... 0,25 L
Hydraulická soustava ............................................................................ 26,0 L
Nádrž hydraulického oleje ..................................................................... 14,0 L

HMOTNOSTI A MĚRNÝ TLAK STROJE

Pracovní hmotnost a měrný tlak stroje

Včetně výložníku 1,70 m a lopaty 0,044 m3 (ISO vrchovatá). 

Typ pásu Šířka pásu Délka ramene kg  kPa (kgf/cm2)

Gumový pás 230 mm 1,08 m 1 920 kg 30,6 (0,31)

*  (Provozní hmotnost s lopatou 0,044 m3, plně vybaveno, + obsluha 75 kg podle 
ISO 6016).

VYLAMOVACÍ SÍLA LOPATY A NÁSADY

Délka ramene 1,08 m

Vylamovací síla lopaty ISO 16,0 kN

Vylamovací síla lopaty SAE 12,6 kN

Rypná síla ramene ISO 8,4 kN

Rypná síla ramene SAE 7,8 kN

MOTOR
Model  ............................ 3TNV70

Typ  ................................ Vodou chlazený čtyřdobý vznětový motor s vířivou 
spalovací komorou a přímým vstřikováním

Počet válců  ................... 3

Jmenovitý výkon 

ISO 9249, čistý  ........... 10,6 kW při 2 400 min-1

EHS 80/1269, čistý ...... 10,6 kW při 2 400 min-1

SAE J1349, čistý  ......... 10,6 kW při 2 400 min-1

Max. točivý moment  ...... 48,8 Nm při 1 800 min-1

Zdvihový objem  ............. 0,854 L

Vrtání a zdvih  ................. 70 mm x 74 mm

Akumulátory  .................. 1 × 12 V / 36 Ah

HYDRAULICKÁ SOUSTAVA

Hydraulická čerpadla
Hlavní čerpadla  ............. 2 axiální pístová čerpadla s proměnným průtokem

1 čerpadlo zubového typu
Maximální průtok oleje  ....... 2 x 19,2 L/min

1 x 10,8 L/min
Pilotní čerpadlo  .............  1 čerpadlo zubového typu

Maximální průtok oleje  ..... 6,5 L/min

 
Hydraulické motory

Pojezd  ........................... 2 axiální pístové motory s proměnným 
průtokem 

Otoč  .............................. Motor s jedním převodovým stupněm

Nastavení pojistných ventilů
Okruh pracovního 
příslušenství  .................. 20,6 MPa 
Okruh otoče  .................. 13,7 MPa

Okruh pojezdu  .............. 20,6 MPa

Okruh servořízení  .......... 3,9 MPa

Hydraulické válce

Počet Vrtání Průměr pístu Zdvih

Výložník 1 65 mm 35 mm 490 mm

Rameno 1 60 mm 35 mm 368 mm

Lopata 1 55 mm 30 mm 311 mm

Radlice 1 70 mm 40 mm  94 mm

Otoč výložníku 1 60 mm 30 mm 298 mm

Rozpěra 1 50 mm 30 mm 312 mm

NÁSTAVBA

Otočné zařízení
Okruh otoče je jednořadý. Brzda otoče je kotoučového typu, ovládaná 
pružinou/uvolňovaná tlakem hydraulického oleje.

Rychlost otoče  ............. 9,4 min-1

Krouticí moment  
otoče  ........................... 1,4 kNm

Kabina obsluhy
Nezávislá prostorná kabina, 1 016 mm na šířku a 1 610 mm na výšku, 
odpovídající standardům ISO*. Prosklení na všech 4 stranách s tvrzenými 
skly pro dobrý výhled. Čelní sklo (horní část) lze otevřít. 
* International Organization for Standardization

TECHNICKÉ ÚDAJE
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Jednotka: mm

ZX19-5A

Rameno 1,08 m

KABINA

 A Max. rýpací dosah 3 900

 A’ Max. rýpací dosah (v opěrné rovině) 3 840

 B Max. hloubkový dosah 2 380

 C Max. výškový dosah 3 430

 D Max. vyklápěcí výška 2 380

 D’ Min. vyklápěcí výška 630

 E Min. poloměr otáčení 1 540

 F Max. hloubka rýpání do svislé stěny 2 090

 G Čelní výška při min. poloměru otáčení 2 470

 H Min. vzdálenost rýpání 1 160

 I Pracovní poloměr při min. poloměru otáčení (max. úhel výložník-otoč) 1 250

 J Nejvyšší poloha spodní hrany radlice od referenční roviny 230

 K Nejnižší poloha spodní hrany radlice od referenční roviny 260

 L/L’ Vzdálenost přesazení 330 / 520

Max. úhel výložník-otoč (stupně) 70 / 50

Tento obrázek znázorňuje stroj s ramenem 1,08 m, lopatou 0,044 m3 a pryžovým pásem 230 mm.

PRACOVNÍ DOSAHY

TECHNICKÉ ÚDAJE

metry

metry

Referenční rovina

110 mm
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Tento obrázek znázorňuje stroj s ramenem 1,08 m, lopatou 0,044 m3 a pryžovým pásem 230 mm.

ROZMĚRY

Jednotka: mm

ZX19-5A

KABINA

 A Rozvor podvozku 1 210

 B Délka podvozku 1 570

 C Světlá výška pod protizávažím 450

 D Poloměr otáčení zadní strany nástavby 1 140

 D’ Délka zadní strany nástavby 1 140

 E Celková šířka nástavby 1 020

 F Celková výška kabiny 2 380

 G Min. světlá výška 165

 H Rozchod mezi středy pásů (roztažený / zatažený) 750 / 1 050

 I Šířka pásu 230

 J Šířka podvozku (radlice) (roztažený / zatažený) 980 / 1 280

 K Celková šířka (roztažený / zatažený) 1 020 / 1 280

 L Celková délka 3 790

 M Celková výška výložníku 1 290

 N Výška pásu 360

 O Výška krytu motorového prostoru 1 170

 P Vodorovná vzdálenost k radlici 1 090

 Q Výška radlice 220

TECHNICKÉ ÚDAJE
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 : Standardní vybavení  : Volitelné vybavení

Standardní a volitelná výbava se může lišit podle země určení. Podrobnosti získáte u svého dodavatele Hitachi.
* Společnost Hitachi Construction Machinery nezodpovídá za krádeže, neboť veškeré systémy mohou jejich riziko pouze minimalizovat.

KABINA

Radiopřijímač AM/FM

Protiskluzové stupačky

Loketní opěrky

Joystick s doplňkovými funkcemi (AFL)

Kapsa na konzole (radiopřijímač AM/FM 
nepřipojen) 

Odmrazovač skla

Držák nápojových pohárků

Elektrická houkačka

Podlahová rohož

Přední okno s posilovačem a plynovým 
tlumičem

Vyhřívání

Zpětná zrcátka (pravé a levé)

Kabina s ochrannou konstrukcí ROPS/OPG

Bezpečnostní pás

Záložní napájení 12 V

Odpružená sedačka s naklápěním

Spínač a svazek kabelů pro světelný maják 

Schránka na nářadí

Pedál pojezdu

Ostřikovač skla

Stěrač čelního skla

MOTOR
Filtr motorového oleje kazetového 
typu

Elektrické podávací palivové  
čerpadlo

Hlavní palivový filtr

Rezervní nádrž chladiče

Odlučovač vody z paliva

HYDRAULICKÁ 
SOUSTAVA

Plně průtočný filtr hlavního hydr. okruhu

Hydraulické ovládací páky pilotního 
typu

Pilotní páka blokování ovládání pák 
se systémem startování motoru na 
neutrál

Pilotní filtr

Filtr sání

Brzda otoče

Brzda pojezdu

Dvourychlostní pojezdový systém 
s automatickým řazením

Ventil pro přídavné potrubí

PODVOZEK

Zatažitelný podvozek

Gumové pásy 230 mm

OSVĚTLENÍ
2 pracovní světla na kabině  
a 1 světlo na výložníku

VYBAVENÍ

ZX19-5A, radlice nad zemí  Čelní zatížení      Boční nebo 360° zatížení   Jednotka: 1 000 kg

Podmínky
Výška zdvihu 

břemene

Poloměr vyložení
Při max. dosahu

1,0 m 2,0 m 3,0 m

    metry

Výložník 1,70 m 
Rameno 1,08 m 
Gumový pás

1,0 m *0,581 0,475 0,389 0,270 0,335 0,233 3,33

0 (úroveň země) 0,440 0,300 0,378 0,259 0,333 0,230 3,29

-1,0 m *1,317 1,079 *0,354 0,278 *0,355 0,278 2,83

ZX19-5A, radlice n zemi  Čelní zatížení      Boční nebo 360° zatížení   Jednotka: 1 000 kg

Podmínky
Výška zdvihu 

břemene

Poloměr vyložení
Při max. dosahu

1,0 m 2,0 m 3,0 m

    metry

Výložník 1,70 m 
Rameno 1,08 m 
Gumový pás

1,0 m *0,581 0,475 *0,419 0,270 *0,380 0,233 3,33

0 (úroveň země) *0,497 0,300 *0,429 0,259 *0,362 0,230 3,29

-1,0 m *1,317 1,079 *0,354 0,278 *0,355 0,278 2,83

A:  Poloměr vyložení při 
zdvihu břemene

B:  Výška zdvihu břemene

C: Nosnost

Poznámky:  1. Uvedené hodnoty vycházejí z normy ISO 10567.
  2.  Jmenovitá nosnost nepřekračuje 75% statického klopného momentu stroje na pevném, 

rovném podkladu, nebo 87% kapacity hydraulické soustavy.
  3. Bod zatížení je v ose spojovacího čepu lopaty a ramene.
  4. * Udává nosnost omezenou kapacitou hydraulické soustavy.
  5. 0 m = referenční rovina.
  Nosnost zjistíte odečtením hmotnosti lopaty a rychloupínače od nosnosti bez lopaty. 

NOSNOSTI

NÁSTAVBA

Protizávaží

Řídicí akumulátor

PŘEDNÍ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rameno 1,08 m

Výložník 1,70 m

Přídavné potrubí

HN pouzdra

RŮZNÉ

Systém ochrany před krádeží*
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POZNÁMKY
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Hitachi Construction Machinery
www.hcme.com

Před nasazením stroje s komunikačním systémem v jiné zemi než v zemi 
určení bude pravděpodobně nezbytné provést určité úpravy, aby splňoval 
místní předpisy (včetně bezpečnostních předpisů) a zákony. Proto stroj 
neexportujte mimo zemi určení, dokud nezajistíte, že splňuje všechny místní 
předpisy a zákony. Všechny otázky týkající se skutečnosti, zda stroj splňuje 
příslušné požadavky, směrujte na svého prodejce Hitachi.

Vytištěno v Evropě

Obrázky a fotografie ukazují standardní model stroje, který může nebo také nemusí obsahovat 
volitelné vybavení stroje, příslušenství a veškerou standardní výbavu. Některé barvy a vlastnosti 
se mohou lišit. Před tím, než začnete stroj používat, podrobně si prostudujte návod k obsluze, 
ve kterém najdete pokyny pro správný způsob používání stroje.

KS-CS382EU

Tyto specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. 

Ekologická vize společnosti Hitachi pro rok 2025

Společnost Hitachi Group stanovila svou vizí ochrany životního prostředí pro 

rok 2025 směr k dalšímu snížení svých ročních emisí CO2. Jejím prvořadým 

zájmem je pozice globálního výrobce při současném snižování dopadu 

na životní prostředí během životního cyklu všech jejích výrobků. Dále je její 

prioritou budování trvale udržitelného společenství formou plnění tří cílů – 

zabránění globálnímu oteplování, recyklace zdrojů a stabilizace ekosystémů.

Hitachi Construction Machinery disponuje vynikající technolo-

gickou odborností a řadí se mezi spolehlivé partnery s nej-

modernějšími řešeními a službami pro zajištění obchodního 

úspěchu u zákazníků z celého světa.

Snižování dopadu na životní prostředí s novým strojem ZAXIS
Hitachi vstoupilo do boje za snížení emisí CO2, jakož i do boje proti 

změnám klimatu, a tedy na zelenou cestu v souladu s LCA*. Nový 

stroj ZAXIS využívá řadu technických vymožeností, včetně nového 

ECO režimu a izochronního řízení. Hitachi se již dlouhou dobu snaží 

o rozsáhlou recyklaci dílů svých strojů, například hliníkových dílů 

chladičů vody a oleje. Plasty jsou speciálně označeny k recyklaci. 
* Life Cycle Assessment - Hodnocení - ISO 14040


