
SY215C

NIEWIARYGODNIE MOCNA. NIEZWYKLE WSZECHSTRONNA.

PRECYZJA 
I MOC

KOPARKA GĄSIENICOWA

SY215C
Silnik
CUMMINS QSB6.7
Moc znamionowa
129 kW / 2 200 obr. / min
Pojemność łyżki
0.93 m3

Masa operacyjna
23 550 kg
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Jakość zmien ia  świa t

SY215C
GŁÓWNE PARAMETRY

Maks. siła kopania łyżki
143 kN (ISO)
Maks. siła kopania ramienia
115 kN (ISO)
Prędkość obrotowa
11 obr./min
Maks. prędkość jazdy
5.4 km/h

Do podejmowania wyzwań potrzebny 
jest godny zaufania partner.
Jakość oparta jest na doświadczeniu i nowych pomysłach. Dlatego w 
SANY łączymy te dwa kluczowe czynniki. Dzieje się tak, ponieważ 
jesteśmy jednym z największych światowych producentów koparek. 
Wyprodukowaliśmy ponad 450 000 koparek na całym świecie. Oznacza 
to, że można polegać na  wysokiej jakości naszych maszyn. Na badania 
i rozwój przeznaczamy imponujące nakłady: 5 - 7%  rocznego obrotu. 
Dzięki temu dajemy Państwu nie tylko nasze słowo, ale także 
pięcioletnią gwarancję, która zapewnia o solidności i sile naszych 
produktów.

450  000
KOPAREK SPRZEDANYCH
NA ŚWIECIE

5–7 % OBROTU FIRMY
NA BADANIA I ROZWÓJ

PIĘCIOLETNIA
GWARANCJA 



SY215C

Dzięki koparce gąsienicowej SANY SY215C zrobisz więcej. Niezależnie od rodzaju wykonywanego 
zadania zawsze precyzyjnie wykorzystuje swoją moc. Dzieje się tak, ponieważ każdy z podzespołów 
został specjalnie zaprojektowany i sprawdzony w trudnych warunkach na placach budowy. 
Koparka ta, to prawdziwie wszechstronna maszyna gotowa do wykonywania każdego zadania, od 
szybkiego załadunku po precyzyjne kopanie i skomplikowane prace wyburzeniowe.
SANY SY215C w szczególności wyróżnia się możliwością precyzyjnego i łatwego kontrolowania 
ogromnej mocy i siły, co zapewnia maksymalną wydajność oraz szybki zwrot inwestycji.

WSZECHSTRONNA 
MASZYNA
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PODZESPOŁY
Wysoka jakość i sprawdzone podzespoły – 
chłodzony wodą silnik wysokoprężny Cummins 
z technologią Common Rail i systemem AdBlue 
gwarantuje niezawodne działanie nawet 
w trudnych warunkach pracy. Całości dopełnia 
precyzyjnie dostrojony układ hydrauliczny 
Kawasaki.

JAKOŚĆ
Trwała i wytrzymała – koparka SY215C może 
być używana w trudnych i wymagających 
warunkach, co oznacza, że musi być naprawdę 
wytrzymała. Dzięki wzmocnionemu, niezwykle 
wytrzymałemu podwoziu i wyjątkowo dokładnym 
spoiną, jest to idealna koparka do codziennej 
ciężkiej pracy na placach budowy.

EKONOMIA
Moc i wydajność – inteligentny hydrauliczny 
układ sterowania dostosowuje moc pompy 
do dostępnej mocy silnika. Oznacza to 
większą wydajność i mniejsze zużycie 
paliwa, a tym samym doskonałą 
opłacalność.

BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo jest najważniejsze – 
ekonomiczna praca jest możliwa tylko wtedy, 
gdy pracuje się bezpiecznie. Dlatego zawarty 
w standardzie bogaty pakiet bezpieczeństwa 
obejmuje między innymi oświetlenie robocze 
LED, obrotową lampę ostrzegawczą, zawory 
bezpieczeństwa z sygnalizacją przeciążenia 
oraz awaryjny wyłącznik silnika.

DOŚWIADCZENIA 
UŻYTKOWNIKA 
Wygodne miejsce pracy – kabina SY215C nie 
pozostawia nic do życzenia. Wszystkie elementy 
sterujące są łatwo dostępne z pneumatycznego 
fotela, podpierającego plecy operatora. Przestrzeń 
serwisowa jest łatwo dostępna dzięki dużym i 
wygodnie umiejscowionym drzwiczkom 
serwisowym oraz przejrzystemu rozmieszczeniu 
najważniejszych komponentów.

WYMIARY
Zwinna moc – SY215C dzięki swojemu systemowi 
działa szybko i z dużą mocą. Duża masa koparki 
wynosząca ponad 23 tony w połączeniu 
z solidnym i mocnym podwoziem HD gwarantuje 
stabilną, komfortową i bezpieczną pracę.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY
EKONOMIA

EKONOMICZNA W UŻYCIU, 
WYDAJNA W PRACY

Wysoce wydajny silnik z technologią Common Rail gwarantuje doskonałe osiągi. Cztery różne tryby działania w zależności od 
warunków pracy, precyzyjnie dostosowują silnik i moc hydrauliczną do  wymagań w danej sytuacji. Poprawia to reakcję 
koparki, optymalizuje zużycie paliwa i zmniejsza poziom emisji, spełniając normy emisji Stage V. 
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SY215C

IT IS AS LOW IN CONSUMPTION AS
IT IS POWERFUL IN PERFORMANCE Niezależnie od tego, czy chodzi kopanie, ładowanie, 

wyburzanie, transportowanie, kucie lub wykonywanie innych 
zadań, SANY SY215C radzi sobie z szerokim zakresem zadań 
bez kompromisów – i bez długich przezbrojeń lub czasu 
oczekiwania. Zainstalowana fabrycznie linia szybkozłączy 
pozwala szybko i sprawnie montować oraz demontować 
dodatkowe akcesoria, a różne tryby pracy optymalizują 
wydajność maszyny.

EKONOMIA

Opłacalność dzięki 
maksymalnej elastyczności

Aby zmaksymalizować wydajność w pracy, istnieje możliwość zapisania 
w pamięci komputera maszyny programów pracy, określając wymagane 
ciśnienia robocze i przepływ oleju dla pracy z różnymi narzędziami. 
Wystarczy wpisać nazwę osprzętu na dużym, 10-calowym wyświetlaczu 
dotykowym o wysokiej rozdzielczości i przypisać żądaną wartość do 
narzędzia. Dzięki temu wymiana osprzętu w miejscu pracy jest szybka 
i nieskomplikowana, co pozwala znacznie skrócić czas i koszty. Ponadto 
duży wyświetlacz dotykowy z przejrzystym menu umożliwia intuicyjną 
nawigację i monitorowanie wszystkich ważnych parametrów.

EKONOMIA

WSZYSTKO W 
ZASIĘGU 
WZROKU

EKONOMIA

Rozbudowane standardy
Linia szybkozłączy hydraulicznych jest wbudowana fabrycznie jako 
element standardowego wyposażenia maszyny, a system 
zaprojektowany jest tak, aby ułatwić operatorowi wygodną obsługę 
z poziomu kabiny. Co więcej, w najnowszej wersji SY215C dodano 
nową funkcję, która sprawia, że wymiana narzędzi jest jeszcze 
łatwiejsza i szybsza. Podczas przełączania z hydrauliki młota na 
hydraulikę nożyc, ustawienia zaworu przełączane są naciśnięciem 
jednego przycisku na wyświetlaczu. Dzięki temu najczęściej 
używane narzędzia, które zostały zaprogramowane w pamięci 
maszyny, można komfortowo przełączyć bez wychodzenia z kabiny.
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Absolutna niezawodność –
dla spokoju ducha!
Pięcioletnia gwarancja SANY daje Ci pewność, że możesz 
w pełni liczyć na swój sprzęt.



KOMFORT PRACY

NOWA STREFA 
KOMFORTU 
Bezpieczeństwo, wygoda, ergonomia… ta kabina ma wszystko, czego 
potrzebujesz, aby twoja codzienna praca była prostsza i bezpieczniejsza. 
Aby operatorzy mogli w pełni skoncentrować się na swojej pracy, muszą 
przede wszystkim wygodnie siedzieć. Indywidualnie regulowany fotel 
z zawieszeniem pneumatycznym zapewnia wygodne miejsce pracy, 
z którego wszystkie elementy sterujące są łatwo dostępne. 

Dla zapewnienia jeszcze większego komfortu, standardowe wyposażenie 
obejmuje 10-calowy wyświetlacz dotykowy o wysokiej rozdzielczości. 
Wyświetla ostre obrazy z obu kamer i posiada intuicyjny interfejs, który 
umożliwia łatwą kontrolę wszelkich istotnych parametrów maszyny w wielu 
językach.

Naturalnie, konsole sterujące poruszają się w górę i w dół wraz z fotelem, 
zapewniając w ten sposób najlepszą możliwą ochronę operatora nawet 
w przypadku uderzeń. Ponadto, płaska konstrukcja pokrywy silnika umożliwia 
widok na tylny obszar roboczy. Maszyna posiada także automatyczną 
klimatyzację zapewniającą przyjemną temperaturę nawet latem, wydajne 
ogrzewanie i radio z dodatkowym portem USB oraz duże schowki na 
wszystko, czego operator potrzebuje pod ręką.

+ Duży ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości

+ 2 kamery

+ Regulowany, amortyzowany fotel

+ Szybka, wytrzymała hydraulika

+ Wytrzymałe podwozie HD

+ Certyfikaty bezpieczeństwa

Dodatkowe korzyści, 
które oferuje SANY:

JAKOŚĆ

Poprawiona wydajność dzięki 
zoptymalizowanej hydraulice
Układ hydrauliczny sterowany położeniem dostosowuje wymagane ciśnienie 
i ilość oleju zgodnie z wymaganiami. Wydajne, zmienne pompy tłokowe 
osiągają natężenie przepływu 2 x 241 l/min, dzięki czemu osiągają bardzo 
wysoki poziom wydajności przy niskich obrotach silnika.
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WYDAJNOŚĆ, OPŁACALNOŚĆ I KOMFORT PRACY



SY215C

DOŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

Minimalizacja czasu konserwacji
i maksymalizacja czasu pracy

Wszystkie części podlegające konserwacji i serwisowaniu są łatwo 
dostępne. Oznacza to, że wszelkie czynności konserwacyjne 
i serwisowe mogą być przeprowadzane wydajnie i bezpiecznie, 
redukując bezproduktywne przestoje i zwiększając wydajność maszyny.

Codzienne rutynowe kontrole są szybkie, proste i bezpiecznie dzięki 
zamontowanym licznie poręczom, czy antypoślizgowym stopniom. 
Ponadto, wiele czynności serwisowych, takich jak np. czyszczenie filtra 
powietrza, można wykonać już z ziemi.

BEZPIECZEŃSTWO
Najlepsza widoczność nawet 
w złych warunkach oświetleniowych

Precyzja i szybka praca wymaga dobrej widoczności. 
W najgorszych warunkach SY215C sama zapewni wystarczające 
oświetlenie. Obszar roboczy jest oświetlony dwoma światłami LED 
umiejscowionymi na dachu, dwoma światłami LED na wysięgniku, 
jednym w górnej części konstrukcji i jednym skierowanym do tyłu. 
Wysokiej jakości reflektory LED wyróżniają się nie tylko wyjątkowo 
dobrym oświetleniem, ale także niskim zużyciem energii 
i wyjątkową trwałością, a przy tym praktycznie nie wymagają 
konserwacji. W celu zwiększenia bezpieczeństwa SY215C 
wyposażyliśmy również w dwie kamery, które pokazują wszystkie 
słabo widoczne obszary maszyny. Jednym dotknięciem ekranu 
decydujesz czy chcesz wyświetlić obraz z jednej kamery czy 
z obu jednocześnie.

JAKOŚĆ

SOLIDNOŚĆ W KAŻDYM SZCZEGÓLE
Mamy świadomość, że codzienna praca bywa wymagająca i ciężka. 
Właśnie dlatego wszystkie koparki firmy SANY są projektowane tak, 
aby były solidne i wytrzymałe. Na przykład wszystkie spawy są 
wykonywane z najwyższą precyzją przez roboty, co zapewnia 
stabilność i niezawodność.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SILNIK
Model CUMMINS QSB6.7
Typ Chłodzony wodą, 6-cylindrowy z Common 

Rail i Adblue
Poziom emisji Stage V
Moc znamionowa 129 kW / 2 200 obr./min
Maks. moment obrotowy 881 Nm / 1300 obr./min
Pojemność 6 700 cm3

Akumulatory 2 × 12 V / 120 Ah

UKŁAD HYDRAULICZNY
Pompa główna 2 x pompa o zmiennym tłoku z 

elektronicznym sterowaniem dodatnim
Maks. przepływ oleju 2 × 241 l/min

Silnik jazdy Silnik tłokowy osiowy o zmiennym wydatku
Silnik obrotu Silnik tłokowy osiowy z reduktorem planetarnym 

i automatycznym hamulcem postojowym
Maks. przepływ oleju (AUX1) 400 l/min

CIŚNIENIE UKŁADU HYDRAULICZNEGO
Obwód główny 343 bar

Zwiększenie mocy 373 bar

Obwód obrotu 275 bar

Obwód jazdy 343 bar

Ciśnienie pilota 39 bar

WYDAJNOŚĆ
Prędkość obrotowa 11 rpm

Maks. prędkość jazdy Szybko 5.4 km/h, wolno3.3 km/h

Maks. siła podczas jazdy 191 kN

Możliwość pokonywania wzniesień 35°

Pojemność łyżki 0.93 m³

Nacisk na podłoże 0.47 kg/cm²

Siła kopania łyżki ISO 143 kN

Siła kopania ramienia ISO 115 kN

POJEMNOŚCI
Zbiornik paliwa 370 l

Płyn chłodzący 27.6 l

Olej silnikowy 27 l

Napęd (na stronę) 5.5 l

Adblue 45 l

Zbiornik oleju hydraulicznego 200 l

MASA OPERACYJNA
SY215C 23 550 kg

PODWOZIE I NADWOZIE 
Długość wysięgnika 5 700 mm

Długość ramienia 2 925 mm

Dolne rolki 9

Górne rolki 2
Urządzenie obrotowe Reduktor planetarny napędzany silnikiem 

tłokowym osiowym, automatyczny hamulec 
obrotu zwalniany hydraulicznie

WORKING AREA
A Max. digging reach 9 745 mm

B Max. digging depth 6 450 mm

C Max. digging Height 9 470 mm

D Max. dumping height 6 735 mm

E Min. dumping height 2 470 mm

F Max. vertical digging depth 6 225 mm

G Overall height over arm by
min. swing radius 7 600 mm

H Min. swing radius 3 662 mm

UDŹWIG*

Wysokość
punktu
obciążenia

Promień
Maks. zasięg 

kopania
3.0 m 4.5 m 6.0 m 7.5 mt Pojemność

mm

7.5 m kg 4 232 4 232 3 449 3 449 6 200

6.0 m kg 5 360 5 150 5 290 5 130 7 300

4.5 m kg 5 900 5 973 5 380 5 010 5 290 4 610 7 980

3.0 m kg 7 499 7 499 6 570 6 530 5 690 4 830 5 380 4 180 8 330

1.5 m kg 8 954 8 197 7 360 6 330 6 170 4 540 5 630 3 880 8 400

Linia
podłoża kg 7 389 7 389 9 726 7 832 7 123  5 265 5 689 3 890 3 409 3 409 8 200

- 1.5 m kg 11 637 11 637 9 745 7 710 7 221 5 161 5 589 3 851 3 967 3 730 7 700

- 3.0 m kg 12 677 12 677 9 026 7 778 6 691 5 160 5 161 4 407 6 840

- 4.5 m kg 9 843 9 843 7 102 7 102 5 483 5 483 5 450

* przy szerokości nakładek gąsienic 600 mm
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SY215C

WYMIARY
A   Długość transportowa 9 635 mm

B   Szerokość transportowa* 2 980 mm

C   Nadwozie 2 753 mm

D   Wysokość nad kabiną / ROPS 3 255 mm

E   Wysokość wysięgnika - transport 3 090 mm

F   Całkowita długość gąsienicy 5 173 mm

G   Długość ogona 2 950 mm

H   Rozstaw gąsienic  2 380 mm

I    Wysokość gąsienic 923 mm
J   Szerokość nakładek na gąsienice 600 mm 

700 mm 
800 mm

K  Min. prześwit do podłoża 468 mm

L   Prześwit przeciwwagi 1 090 mm

M   Wysokość pokrywy silnika 2 630 mm

N   Promień obrotu ogona 2 890 mm

O   Odległość środka rolek 3 640 mm

OPERATING MASS
SY215C 23 550 kg

OBSZAR ROBOCZY
A   Maks. zasięg kopania 9 745 mm

B   Maks. głębokość kopania 6 450 mm

C   Maks. wysokość kopania 9 470 mm

D   Maks. wysokość zrzutu 6 735 mm

E   Min. wysokość zrzutu 2 470 mm

F   Maks. pionowa głębokość kopania 6 225 mm

G   Całkowita wysokość nad ramieniem  
wyrażona przez min. promień obrotu 7 600 mm

H   Min. promień obrotu   3 662 mm 

LIFTING CAPACITIES*

* przy szerokości nakładek gąsienic 600 mm
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Wszechstronna moc
Dzięki SANY SY215C nie musisz martwić się o dodatkowe 
opcje wyposażenia. Wszystko, czego potrzebujesz do 
łatwej i komfortowej pracy, jest zawarte w standardzie.

WYPOSAŻENIE SY215C

KOMFORT / KABINA OPERATORA
Nagrzewnica •
Klimatyzacja automatyczna C/H* •
Radio i nagłośnienie •
Regulowane podłokietniki •
Gniazda 12V •
Port USB (do odtwarzania muzyki) •
Pneumatycznie amortyzowany, regulowany fotel •
Podgrzewanie fotela •
Wycieraczka •
AUX 1 w joysticku •
AUX 2 w joysticku •
Otwierany dach •
Wbudowana chłodziarka •
Ekran dotykowy 10" o wysokiej rozdzielczości •

OSPRZĘT ROBOCZY
Zawory utrzymujące obciążenie wysięgnika i ramienia ze 
wskaźnikiem przeciążenia •
Obwód dwustronnego działania do szybkozłącza hydraulicznego •
Proporcjonalna linia młota i nożyc w joysticku •
Proporcjonalna linia obrotu w joysticku •
Regulacja przepływu dla osprzętu •
Regulacja docisku osprzętu •

SILNIK
Automatyczny bieg jałowy •
Pompa paliwowa •
SCR (selektywna redukcja katalityczna) •
DPF •
DOC •

OŚWIETLENIE
Światła - przód (LED) •
Światła - wysięgnik (LED) •
Światła - platforma (LED) •
Światła - tył (LED) •

Dostawa części –
szybko i niezawodnie

Kupując koparkę gąsienicową SANY zainwestowałeś w przyszłość. 
Szybka dostępność części zamiennych to gwarancja minimalnych 
przestojów i awarii.

UKŁAD HYDRAULICZNY
Hamulec obrotu •
2 prędkości jazdy •
Przewody dla dodatkowej funkcji hydraulicznej AUX 1 •
Przewody dla dodatkowej funkcji hydraulicznej AUX 2 •
Hydrauliczne joysticki kierujące ciśnieniem wstępnym •

Bezpieczeństwo
Główny wyłącznik prądu •
Alarm informujący o jeździe maszyny •
Światło ostrzegawcze (LED) •
Tylna kamera •
Kamera po prawej stronie •
Poręcze •
Zamykane maski •
Zamykany korek wlewu paliwa •

PODWOZIE
Stalowe gąsienice 600 •
Otwory / pętle do mocowania •

Wyposażenie standardowe •       Opcja dodatkowa  •
* Klimatyzator zawiera fluorowane gazy cieplarniane: Typ czynnika chłodniczego: HFC-134a, współczynnik ocieplenia globalnego: 1 430, ilość: 0,9 kg, CO2e: 1,29 t
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SERWIS SANY

NIEMCY
Kolonia

SERWIS, NA  KTÓRYM 
MOŻESZ POLEGAĆ

Szczegółowe informacje 
techniczne czarno na białym
Do wszystkich koparek SANY dostępne są podręczniki i 
dokumenty, które mogą pomóc w obsłudze, konserwacji, 
serwisowaniu i naprawach. Obejmują one instrukcje obsługi 
i konserwacji oraz specyfikacje techniczne.

SANY - elastycznie, szybko i 
zawsze do Twojej dyspozycji
Szybka pomoc, indywidualne doradztwo 
i niezawodne dostawy oryginalnych części 
– to właśnie rozumiemy przez usługę premium.

Podobnie jak w przypadku naszych koparek, wymagamy również 
wysokiej jakości i niezawodności odnośnie do naszych usług 
serwisowych. To podkreśla wydajność naszego sprzętu w zakresie 
jego trwałości i doskonałego stosunku ceny do wydajności.  

W końcu konserwacja ma kluczowe znaczenie dla wydajności, 
opłacalności i bezpieczeństwa. Twój dealer SANY 
z przyjemnością pomoże Ci z każdym problemem, aby Twoja 
maszyna działała wydajnie przez długi czas.

Dodatkowe korzyści, 
które oferuje SANY:

SAFETY
Battery master switch •
Travel Alarm •
Warning beacon •
Rear camera •
Camera on right side •
Handrails •
Lockable hoods •
Lockablge fuel cap •
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+ Szybka dostawa dzięki centralnemu
magazynowi części zamiennych

+ Ponad 15 000 części zamiennych, aby Twoja
maszyna była zawsze gotowa do pracy

+ Fachowa wiedza doradców technicznych
i serwisantów

+ Dzięki programowi szkoleniowemu SANY,
nasi dealerzy stale podnoszą swoje
kompetencje, aby działać szybko i sprawnie.



NAJWAŻNIEJSZE CECHY
 SY215C

WSZECHSTRONNA 
MOC I ZASTOSOWANIE

SANY SY215C to potężna, wszechstronna maszyna, która łączy w sobie 
elastyczność i moc. Dzięki swojej uniwersalności może wykonywać różne 
zadania w każdych, nawet najtrudniejszych warunkach, a jej solidna konstrukcja 
i bogate wyposażenie gwarantują, że jest  bezpieczeństwo i wygodę w każdej 
sytuacji.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY TECHNICZNE
Silnik CUMMINS QSB6.7

Moc znamionowa 129 kW / 2 200 obr. / min
Maks. moment obrotowy 881 Nm / 1 300 obr. / min
Maks. prędkość jazdy 5.4 km/h 

Prędkość obrotu 11 obr. / min
Pompa główna 2 x pompa o zmiennym tłoku z 

elektroniczną kontrolą dodatnią
Maks. przepływ oleju 2 × 241 l/min
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WYGODNE 
STANOWISKO PRACY

BEZPIECZEŃSTWO 
TO PRIORYTET
Przemyślana konstrukcja kabiny zapewnia 
wszechstronny widok na obszar roboczy, a 
dwie kamery zapewniają dobry widok. 
Rozbudowany system oświetlenia LED 
wspomaga operatora podczas długich dni 
pracy. Ponadto, podczas wykonywania prac 
konserwacyjnych chronią nas dodatkowe 
elementy, takie jak poręcze i antypoślizgowe 
powierzchnie.

TRWAŁA I SOLIDNA
SY215C poddawana jest wielu próbom 
podczas ciężkiej pracy na placu budowy, ale 
jest na to dobrze przygotowana. Zastosowane 
wysokiej jakości materiały i drobiazgowa 
obróbka dają pewność długiej żywotności 
maszyny - na wyróżnienie zasługuje 
wzmacniane podwozie o wysokiej 
wytrzymałości i precyzyjne spawy 
wykonywane przez roboty. 

ZWINNA MOC
SY215C została zaprojektowana tak, by 
działać szybko i wydajnie. Ta koparka ma 
ogromne rezerwy mocy przy ponad 23 
tonach. Maszyna jest zamontowana na 
stabilnym podwoziu HD, dzięki czemu można 
ją w pełni wykorzystywać bez obaw o 
stabilność.

WYDAJNOŚĆ I MOC
Inteligentny hydrauliczny układ sterowania 
dostosowuje moc pompy do dostępnej mocy 
silnika. Zmniejsza to zużycie paliwa, zużycie 
silnika i emisję spalin. Ponadto niskie 
wymagania konserwacyjne koparki i długie 
odstępy między konserwacją obniżają koszty 
eksploatacji i zwiększają opłacalność.

Wiemy, jak ważne jest ergonomiczne 
stanowisko pracy, gdzie nawet po kilku 
godzinach nadal można skoncentrować się 
na wykonywanych zadaniach. Właśnie na 
tym skupiliśmy się projektując SY215C. 
Fotel i wszelkie elementy sterujące zostały 
zaprojektowane i wykonane z myślą o 
praktycznych wymaganiach. 
Wprowadziliśmy nowe rozwiązania 
technologiczne, m.in. możliwość pełnej 
konfiguracji ustawień maszyny za pomocą 
10-calowego ekranu dotykowego o wysokiej
rozdzielczości, który jest łatwy i intuicyjny w
obsłudze.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
- SPRAWDZONA I PRZETESTOWANA
Maksymalnym moment obrotowy 881 Nm przy 1300 obr./min, 
bardzo mocny sześciocylindrowy silnik Cummins Stage V, to 
podzespoły najwyższej jakości, które zapewniają niesamowitą 
wydajność.

W ramach naszego ciągłego procesu doskonalenia, zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania specyfikacji i konstrukcji bez wcześniejszego powiadomienia. Rysunki mogą 
zawierać dodatkowe opcje. 




