
 
 
 
 
 

MX14 - MX16 - MX18  
Základní výbava 

 
 STROJ  

1. Kompaktní bagr se stavitelným výložníkem V5.35  

2. Délka násady lopaty: L2.0 / L2.5 / L3.0 (volba)  

3. dieselový motor stupeň 3B s "DOC" katalyzátorem  

4. 4x10.00-20 dvoumontáž - pneu Mitas            

5. Posuvný štít s paralelním vedením (volba)  

6. Podpěry (volba)  

7. Frikční uzávěra diferenciálu 45% ve hnací nápravě  

8. Olejová lázeň - lamel. brzdy v náboji ve hnací nápravě  

9. Hydrostatický pohon, 2 stupň. převodovka  

   

 HYDRAULIKA  

10. Elektronické ovládání napájení čerpadla, režim ECO  

11. Hydrostatické otáčení se zpětným získáváním energie  

12. Hadice pojistného ventilu pro Z2, Z3 a Z4  

13. Aretace výkyvu přední nápravy  

14. 2-okrh brzdový systém s automatickou brzdou rypadla  

15. Hladicí pozice radlice pro válce Z3, jen u MX18  

16. Vyrovnání tlaku pro funkci rypadla  

17. 10 různých nastavení pro volbu hydrauliky  

18. Hydrostatický pohon ventilátoru chladiče  

   

 OBSLUHA  

19. Boční zrcátko el. stavitelné a vyhřívané  

20. Membránová klávesnice podsvícená  

21. Joystick s proporcionální rolí a 4 tlačítky  

22. Nezávislé nožní ovládání jízdní a podpěrné hydrauliky  

23. Automatické řazení převodovky  

24. Plouživý chod pro 1. a 2. stupeň převodovky  

25. Přepínač pro režím "ulice" a "práce"  

26. Tempomat (cruise control)  

27. Aut. hlavní a kabinové světlo  

28. Elektrický ruční plyn s automatickou funkcí  

29. Akustický jízdní alarm  

30. Motor-Speed-Up und režim ECO  

31. Mode-Control s 33%, 66%  jízdní rychlosti  

32. Automatická funkce pro regulaci výkyvu a brzdy rypadla 

33. Funce ztlumení pro rádio v opěrce rukou.   

34. Automatika volnoběhu po 5 sekundách  

35. Alarm přetížení pro F a AQ práce  

 

 KABINA 

36. ROPS- certifikace 

37. Zatahovací přední okna - boční dveře s posuvným oknem. 
                        38.      Hydraulické tlumiče pro odpružení kabiny 



39. Velká venkovní sluneční clona 

40. Aut. Klimatizace se 7 ks vzduch. Tryskami 

41. Radio s CD, MP3 

42. Sluneční clona na čelní sklo a střešní okno 

43. Komfortní sedadlo s vyhříváním, podpěrou šíje, vpředu ovládané 

44. Pás sedadla řidiče 

45. 12V a 24V zástrčka v kabině 

46. Ovládací desplej 4,3” barevný 

47. Šuplík pod sedadlem, odkládací prostor za sedadlem 

48. maják - 2 ks 

49. Držák na lahev a šálek - 2 ks 

50. Červené a bílé osvětlení kabiny. 

51. Stěrače s intervalovým ovládáním + ostřikovače 

52. 
 
Nožní sloupek řízení s kombinovaným kontaktem a klíčem zapalování 

  

 OSTATNÍ 

53. Elektrické otevírání motorového prostoru 

54. Kastle pro nářadí v podvozku, 2 ks 

55. 5l nádoba pro kapalinu do ostřikovače - možnost sledování hladiny 

56. Monitorování čidla opěrných noh pro jízdu po silnici 

  

57. Zpětná kamera integrovaná v závaží 

58. Pracovní osvětlení 6 ks 

59. Ruční svítilna, nářadí 

  

 POUZE PRO NĚMECKO 

60. Německý výrobní štíttek 

61. Unterlegkeil mit Lochgriff 

62. 20 km štítek 

63. Poziční světlo pro násadu lopaty 

64. Technický průkaz 
 


