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Technické údaje
Provozní hmotnost 7165 kg
Výkon motoru 70 kW (93,8 PS)
Hloubka kopání 4471 - 5815 mm

Vlastnosti

• Limity výfukových plynů dle norem Euro 3A či EPA 3

• Interval servisních prohlídek 500 mth

• Synchronizovaná reverzní převodovka se 4 stupni

• Vysoká rychlost jízdy pro rychlý přejezd mezi staveništi

• Snadná obsluha nohou ovládané 100% uzávěrky diferenciálu

• Vysoký brzdný účinek a dlouhá životnost díky použití zapoudřených 
lamelových „mokrých brzd“

• Volitelně 2 nebo 4kolová brzda

• Hydraulika s rozvodem průtoku nezávislým na zatížení (LUDV)

• Snadno čistitelný chladič hydraulického oleje

RYPADLO-NAKLADAČ



Motor

Typ motoru 1104D-44T

Zdvihový objem 4400 cm3

Jmenovitý počet otáček 2200 ot./min

Hrubý výkon při 2200 ot./min cert. jmenovitý výkon podle UN/ECE R120 70 kW (93,8* PS)

Odvozený jmenovitý výkon při 2200 ot./min podle ISO/80/1269/EU 65,7* kW (88,1* PS)

Max. točivý moment při 1400 ot./min 
UN/ECE R120
ISO 80/1269/EC

392 Nm
372* Nm

* Necertifi kovaná jmenovitá hodnota

Technické údaje

Převodová skříň

Obutí Vpředu: Vzadu:

12.5 / 80x18
12,5 x 18

12,5 x 18
16.9 x 30

Rychlosti jízdy Vpřed: Vzad:

1. stupeň 5,8 km/h 6,1 km/h

2. stupeň 9,4 km/h 9,9 km/h

3. stupeň 19,6 km/h 20,6 km/h

4. stupeň 37,0 km/h 38,9 km/h

Výkon nakladače

Standardní lžíce Univerzální lžíce (7 v 1)

Vylamovací síla (hrana lžíce) 46 640 N 44 915 N

Síla k rozrytí zeminy 45 945 N 42 610 N

Zdvihací síla při max. výšce 3 449 kg 3 058 kg

Paletizační vidle

Délka vidlic 1 067 mm

Šířka průřezu 80 mm

Hmotnost nástavby 150 kg

Max. výška zdvihu 3 097 mm

Dosah na zemi 2 697 mm

Dosah při max. výšce 2 232 mm

Užitečné zatížení při těžišti 
zatížení 500 mm

1 000 kg

Nápravy a brzdy

Údaje o nápravách Obutí SAE J43

Vpředu 12,5 x 18 6 207 kg

Vzadu 16.9 x 28 6 155 kg

Hydraulický systém

První čerpadlo při 2200 ot./min 80 l/min.

Druhé čerpadlo při 2200 ot./min 62 l/min.

Provozní tlak při 2200 ot./min 225 bar

Odpojení tlaku při 2200 ot./min 207 bar

Sečtené množství dopravovaného 
materiálu

142 l/min.

Elektrické vybavení

Provozní napětí 12 V

Baterie ve výstupu kabiny, dobře přístupná

Bezúdržbová baterie

Alternátor 100 A

Přípojky chráněné proti vodě a prachu

33 pojistek

25 spínacích relé

Hlavní vypínač baterie

Záďové rypadlo - Přídavné nástroje

Přídavné přístroje Šířka Zdvihový objem Hmotnost

Hloubková lžíce

305 mm
450 mm
600 mm
600 mm
750 mm
900 mm

83 l
124 l
184 l
233 l
248 l
312 l

94 kg
112 kg
134 kg
143 kg
155 kg
177 kg

Svahovací lžíce
1 525 mm
1 830 mm

220 l
300 l

145 kg
176 kg

Obdélníková lžíce 900 mm 125 l 160 kg

Čelní přídavné nástroje

Standardní lžíce Univerzální lžíce (7 v 1)

Šířka 2 311 mm 2 311 mm

Obsah 1,0 m3 1,0 m3

Hmotnost 400 kg 730 kg

Celková hmotnost

Celková hmotnost 7 165 kg

+/-
Univerzální lžíce
Sada vidlic pro univerzální lžíci
Výložník s teleskopickou násadou lžíce
Ochranný oblouk ROPS

+330 kg
+150 kg
+217 kg
-192 kg

Poloměr otočení

Vnější hrana 
pneumatiky

Vnější hrana lžíce

Bez brzdění vnitřních kol 7,7 m 10,7 m

Při brzdění vnitřních kol 6,8 m 10,0 m

V závislosti na velikosti pneumatik

Výkon záďového rypadla

Výložník se standardní 
násadou lžíce

Výložník s teleskopickou násadou lžíce

Stažený Vysunutý

Točivý moment 16 100 Nm 11 875 Nm 16 100 Nm

Vylamovací síla 38 695 N 38 695 N 25 930 N

Síla k rozrytí zeminy 51 585 N 51 585 N 51 585 N

Max. hydraulická zdvihací 
síla (vč. lžíce)

1 384 kg 1 148 kg 812 kg



Pracovní rozsahy
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Plnicí množství

Palivová nádrž 130 l

Chladicí kapalina 16,0 l

Motorový olej (s fi ltrem) 8,5 l

Převodová skříň 15,0 l

Zadní náprava 17,5 l

Přední náprava (všechna kola) 12,5 l

Hydraulický systém 143 l

Rozměry záďového rypadla

Výložník se 
standard-
nínásadou 

lžíce

Výložník s teleskopickou 
násadou lžíce

Stažený Vysunutý

A Hloubka kopání -
Max. podle SAE
61cm nad úrovní terénu SAE

4 471 mm
4 455 mm

4 471 mm
4 455 mm

5 815 mm
5 804 mm

B Dosah na zemi od otočného sloupku 5 730 mm 5 730 mm 7 020 mm

C Min. dosah nakládání 1 996 mm 1 996 mm 2 924 mm

D Maximální výškový dosah 5 659 mm 5 659 mm 6 637 mm

E Výška nakládání SAE
Max. výsypná výška

3 553 mm
3 871 mm

3 553 mm
3 871 mm

4 531 mm
4 849 mm

F Max. svislá hloubka odrytí 2 602 mm 2 602 mm 3 991 mm

G Hloubková lžíce - úhel otáčení
Šířka stranového přesuvu rypadla
Rozchod opěrných nohou
Max.úhel vyrovnání opěr

194°
1 286 mm
2 115 mm

8°

194°
1 286 mm
2 115 mm

8°

194°
1 286 mm
2 115 mm

8°

Rozměry nakládacího zařízení

Standardní 
lžíce

Univerzální 
lžíce 

(7 v 1)

N Výsypná výška při 45°
Výsypná výška (plné vyklopení)

2 708 mm
2 629 mm

2 708 mm
2 629 mm

O Překládací výška 3 310 mm 3 319 mm

P Výška otočného bodu lžíce 3 550 mm 3 550 mm

Q Dosah vpřed do 
otočného bodu lžíce

352 mm 352 mm

R Dosah lžíce na zemi 1 622 mm 1 622 mm

S Max. dosah při max. výšce 1 282 mm 1 282 mm

T Dosah při maximální výšce 
a výsypném úhlu 45°
Dosah při max. výšce -
plné vyklopení

829 mm

645 mm

829 mm

645 mm

U Hloubka shrnování
Úhel zpětného převrácení
Max. výsypný úhel

156 mm
45°
57°

156 mm
45°
57°

V Max. výška 4 230 mm 4 580 mm



Platí od: 1. listopadu 2008. Popisy výrobků a ceny se mohou bez předchozího oznámení nebo závaznosti změnit. Fotografi e anebo výkresy 
obsažené v tomto dokumentu slouží čistě k účelům znázornění. Pokyny k řádnému používání této výstroje si prosím vyhledejte v příslušné provozní 
příručce. Nedodržování provozní příručky při používání našich výrobků nebo jinak nedbalé jednání může mít za následek těžká zranění nebo úmrtí. 
Na tento výrobek se poskytuje výhradně příslušná písemně uvedená standardní záruka. Společnost Terex neposkytuje žádnou záruku navíc, ani 
výslovně, ani mlčky. Označeními uvedených výrobků a výkonů jsou případně názvy značek, značek servisů nebo obchodů společnosti Terex 
anebo jejích dceřiných společností v USA a v jiných zemích. Všechna práva vyhrazena. Terex je registrovaná značka společnosti Terex Corporation 
v USA a v mnoha jiných zemích. Copyright © 2011 Terex Corporation.  TEREX508CZ

Technický popis

Kabina

Nízká hladina hluku uvnitř pouhých 78 dBA. Snadno očistitelné indikační přístroje.

Velkoplošná tónovaná okna nabízejí znamenitý výhled. Odolná, snadno čistitelná gumová rohožka.

Prostorný vnitřek nabízí obsluze na obou pracovních pozicích množství místa. Vnější zrcátko vlevo a vpravo.

Naplocho dopředu se svažující kapota motoru slouží pro lepší výhled dopředu.
Široce otevíratelné dveře, samočisticí schody a velké rukojeti pro pohodlné nastupování 

a vystupování.

Osvětlení a varovné blikací zařízení. Dolů protažené zadní sklo nabízí vynikající výhled při rýpání.

Nastavitelný sloupek volantu. Nastavitelné odpružené sedadlo s bezpečnostním pásem pro maximální komfort obsluhy.

Akustická a optická výstražná zařízení pro parkovací brzdu, teplotu převodového oleje, 

chladicí kapalinu motoru, tlak motorového oleje, fi ltr hydraulického oleje a vzduchový fi ltr.

Optický ukazatel pro zařazený pohon všech kol, výstražné blikací zařízení, refl ektory, 

stav nabití baterie, ukazatel směru jízdy stěrač předního / zadního skla.

Zadní okno zasunuté pod střechu zajišťuje dobrou ventilaci a současně chrání 

před deštěm.
Vybavení ochranné střechy ROPS k dostání.

Ochranné kryty pro pro přístrojové desky u vybavení ochranné střechy ROPS. Okna ve dveřích lze spustit nebo pro maximální ventilaci zcela otevřít.

Cirkulace vzduchu slouží pro rychlé vytopení kabiny ve studených dnech. Nastavitelný záďový pracovní světlomet.

Kabina ověřená podle ROPS a FOPS pro vysoký komfort obsluhy. Vždy dvě trysky odmrazovače vpředu a vzadu.

Velice snadná obsluha díky ergonomickým ovládacím zařízením.
Výkonné topení s 3stupňovým ventilátorem a navíc dvěma tryskami vpředu a třemi tryskami 

vzadu.

Tlačítka zvyšují komfort obsluhy. Klimatizační zařízení k dostání jako zvláštní vybavení.

Velkolepá nabídka odkládacího prostoru.
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Rozměry

7338 v pracovní poloze

6218 v jízdní poloze
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