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Polarprod ab     

Presenterar: ER-RRun416T   

  

   

Absolut det bästa från fabriken någonsin !    

 Maskinen har allt som man kan önska sig vare sig om man skall ha en maskin till 

gårdsbruk eller för mer proff-jobb.    

 Kraftigt uppbyggd, rejäla hydraul kolvar med väl anpassade lastararmar och 

anslutningar. Allt mycket väl dimensionerat. Med det även lång räckvidd för 

lastning på flak. Parallellföring hela vägen upp till 310 cm    

 Svivel midja (Parallellänk) vilket får maskin att röra sig smidigt över ojämnheter 

samt sparsamt slitage på leder. Även godshanteringen utsetts för mindre rörelser. 

Hytten har också klart större mått och ger en skön känsla av rymlighet.  

En rustik maskin som imponerar på alla som sett och provkört den.    

Kommande storsäljare!    ;   

Se   detaljbilder  och 

specifikationer nedanför  
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Kraftiga hydraulcylindrar  

  

     
Lastardämpare är standard  

  

  
Midjan, svivel-länkad  

  

  

  
El-ventil för redskapsfästet  
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Lucka för åtkomst av hyttens detaljer, torkare mm  

  

  

  
  

Motor-utrymmet med batterier lätt åtkomligt samt skyddsplåtar till motor  

  

  
Motorutrymmet från sidan med ett av batterierna  

.  

  

  

  
Motorhuv, mycket välisolerad samt med gasdämpare  
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Hytt som är frikostig med utrymme samt en ny typ av stol som ger en mycket bekväm 
körkänsla.   
Förbättrad hytt upphängning samt svivel midjan skapar tillsammans körglädje och komfort.  

(OBS, dieselvärmare kan erhållas för 4500kr + moms)  

  

 

Backkamera, Elektrisk Joystick  

  

 
Maskinen är även utrustad med Drag samt fästpunkter  

  

  
  

  Sammanfattning, detta är en maskin ni skall titta på innan ni köper något annat, ni 

kommer aldrig finna något bättre för pengarna!!  
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Specifikationer  
  

 

Performance   

rated loading (kg)   1600   

overall weight (kg)   4400   

rated bucket capacity (CBM)   0.73   

maximum tractive force (kN）   33   

maximum breakout force (kN）   28   

maximum grade ability（°）   20   

maximum dump height（mm）   2453   

maximum dump reach（mm）   891   

overall dimension (L×W×H) （mm）   5267*1850*2535   

minimum turning radius（outside of wheels）  

（mm）   4451   

Oscillation angle   8°   

Engine   

model   XINCHIA 498BT1   

type   lnline water cooled, four stroke   

No. of cylinder-bore/stroke （mm）    4 – 98 X1 05  

displacement （L）   3.168  

rated power（kW）   36,8  

idel speed (r/min)   850-900  

rated speed (r/min)   2400  

maximum torque N.m @speed  r/min   210@1500-1680  

min fuel-consume ratio   ≤238g/kw.h   

Transmission 

system  

torque converter   265   

gearbox mode   
Power shift  normally   engaged 

straight gear   

gear shift   
Electric,    
2forward shift  2 reverse shift   

maximum speed   19km/h   

Drive axles   main reducing mode   Bevel gear grade l reduction   
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