
MASZYNY BUDOWLANE

KOPARKA GĄSIENICOWA

SY305C
Silnik
CUMMINS QSL9-C280
Moc znamionowa
209 kW / 2 100 rpm 
Pojemność łyżki GP
1.7 m3

Masa operacyjna
32 265 kg 

Silna i
potężna

SY305C

Niezwykle produktywna. Ekstremalny komfort.



SY305C

Koparka gąsienicowa SANY SY305C nie idzie na żadne kompromisy. Działa wydajnie wszędzie tam, 
gdzie wymagana jest maksymalna wydajność niezbędna do prac ziemnych i inżynierii lądowej. Wysokiej
jakości technologia i solidne komponenty użyte w koparce są podstawą niezawodnej i szybkiej pracy,
co oznacza, że współpracujące inne maszyny czy pojazdy będą pracować w sposób ciągły. Zapobiega to przestojom, a także
zmniejsza czas konserwacji i serwisowania. Możesz zatem zakończyć wszystkie prace na budowie na czas i zgodnie 
z założonym budżetem. Maksymalna produktywność jest również wynikiem wysokiego stopienia elastyczności. Dzieje się 
tak nie tylko dzięki rozbudowanemu wyposażeniu standardowemu – z dwoma kamerami, dwoma dodatkowymi
obwodami proporcjonalnymi sterowania joysticków i wspomaganiu pracy szybkozłącza – ale 
także łatwej możliwości zmiany używanych narzędzi roboczych i związanych z nimi ustawień hydraulicznych.

ZAŁADUJ WIĘCEJ PRZY
MNIEJSZYM WYSIŁKU

SY305C
GŁÓWNE PARAMETRY
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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 320 000
koparek w ciągu ostatnich 10 lat. Oznacza to, że można polegać
na wysokiej jakości naszych maszyn. Na badania i rozwój
przeznaczamy imponujące nakłady: 5 do 7% rocznego obrotu.
Dzięki temu dajemy Państwu nie tylko nasze słowo, ale także
pięcioletnią gwarancję, która zapewnia o solidności i sile
naszych produktów.

Do zadań, stanowiących wyzwanie potrzebują
Państwo partnera najwyższej klasy

320 000
SPRZEDANYCH KOPAREK
W CIĄGU 10 LAT

5–7 %
OBROTU FIRMY IDZIE 
NA BADANIA I ROZWÓJ

PIĘCIOLETNIA
GWARANCJA*
Jakość, która zmienia
świat
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NAJWAŻNIEJSZE ZALETY SY305C

NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ PRZY 
MAKSYMALNEJ OPŁACALNOŚCI
Jednostka napędowa dostarcza niezbędną siłę do osiągnięcia maksimum mocy bez żadnych trudności. Ponadto,
jednostka nie tylko spełnia surowe wymagania norm emisji Stage V, ale jest również szczególnie paliwo-
oszczędna i cicha. Powodem tego jest fakt, że elektronicznie sterowany wentylator sprzęgła jest tylko włączany 
w razie potrzeby i dlatego działa dokładnie zgodnie z wymaganiami.

Wszystko pod kontrolą.
Dzięki monitorowi 10" wysokiej rozdzielczości
operator ma wszystko w zasięgu ręki, nawet
jeśli używa rękawiczek. Nawigacja po menu
komputera jest prosta, czytelna i intuicyjna.

ODCZUCIA UŻYTKOWIKA

Trwała jakość.
Koparki SANY produkowane są ze 
szczególną dbałością, aby ich jakość trwała
jak najdłużej. Oznacza to niezlwykle wysoką
jakość wszystkich elementów, ale i precyzję
montażu, a w tym szwów spawalniczych.

JAKOŚĆ
Maksymalna wydajność.
W SANY SY305C możesz wybrać tryb pracy
i narzędzi dostosowany optymalnie do zadań
jakie przed Tobą stoją. Ponadto, bogate 
standardowe wyposażenie koparki czyni
z niej niedoścignionego zwyciężcę na rynku
w kategorii cena / jakość.

EKONOMIA
Dwie kamery są lepsze niż jedna.
Tylna i boczna kamera oznaczają, że 
operator widzi więcej. Ponadto, obrazy z obu
kamer może oglądać indywidualnie lub
w układzie obu na raz.

BEZPIECZEŃSTWO

Moc w każdej sytuacji. 
Potężny silnik Cummins nie tylko wyróżnia 
się zwoimi kompaktowymi wymiarami, ale
przede wszystkim zapewnia dużą wydajność

KOMPONENY

Solidne fundamenty.
Pomimo, iż koparka należy do jednej z
najcięższych w swojej klasie to zapewnia
bardzo dobrą widoczność do tyłu dzięki 
nisko zabudowanemu tyłowi maszyny. 

WYMIARY

EKONOMIA

Pięcioletnia gwarancja SANY zapewnia
całkowity spokój umysłu. Możecie polegać
w pełni na waszej maszynie.

Absolutnie godna zaufania!

Szybka wymiana osprzętu
W standardzie otrzymujesz fabryczne przygotowanie i ułatwienia do obsługi
szybkozłącza oraz dodatkowych narzędzi. Wszystko po to, aby wymiana osprzętów
odbywała sie łatwo i szybko. Przykładowo, gdy chcesz zmienić ustawienia
z młota na nożyce, zawór przestawi się po naciśnięciu przycisku na monitorze
komputera.

EKONOMIA

Wszystko z zasięgu wzroku.
Aby pracować wydajnie możesz, na przykład, zmienić
ciśnienie robocze i przepływa oleju zaprogramowanych
osprzętów. Komputer koparki z wyświetlaczem o wysokiej
rozdzielczości zapamięta 5 narzędzi w każdej kategorii.
Dzięki temu przełączanie osprzętów jest szybkie i łatwe.
Wszystkie najważniejsze parametry maszyny są dostępne,
a menu ułożone jest przejżyście i intuicyjnie.

EKONOMIA

Jeśli zacznie się ściemniać, maszyna ma osiem punktów
roboczych LED,a światła zapewniające najlepsze możliwe
oświetlenie. Kamery tylne i boczne przesyłają obraz ota-
-czającego obszaru do monitora wysokiej rozdzielczości
 w standardzie. Gwarantuje to, że operator zawsze ma
najlepszy możliwy widok na obszar pracy i drogę przejazdu.

Kolejnym elementem poprawy bezpieczeństwa jest główne
poszycie platformy roboczej. Ma powierzchnię
antypoślizgową i antypoślizgowe poręcze, które zapewniają
pewny chwyt nawet w mokrych warunkach.

Dobre oświetlenie dla dobrej widoczności
BEZPIECZEŃSTWO
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INNOWACJE, KTÓRE
WYZNACZAJĄ JAKOŚĆ

WIARYGODNE
I EFEKTYWNE

Od pierwszej chwili, kiedy operator usiądzie w nowej SANY SY305C, wie
że ma doczynienia z najwyższą jakością. Otaczająca go kabina dostarcza
najlepszych wrażeń. Weżmy przykładowo 10 calowy dotykowy, kolorowy
wyświetlacz. Nie tylko pokazuje wszystkie istotne parametry, ale również
obraz z dwu kamer. Ekran może również być używany do różnych operacji,
a wszystko to dostępne jest za pomocą dotyku jednym palcem.
 
Co więcej, pozycję fotela operatora można w pełni regulować, a zintegrowane
ogrzewanie zwiększa odczuwalny komfort. Siedzenie jest bardzo wygodne
i ergonomiczne.

Silnik Cummins to nie tylko najwyższa niezawodność ale również
innowacyjny system emisji spalin spełniający normę Stage V. Aby
spełnić tę najwyższą aktualną normę zastosowano kombinację 
technologii DPF oraz SCR. Fakt, że spaliny nie są poddawane re-
-cyrkulacji znacząco podniósł wydajność, której efektem jest
maksymalna produktywność przy minimalnym zużyciu paliwa.
Co więcej, budowa silnika pozostaje bardzo kompaktowa przez co
dodatkowe schładzanie nie jest już potrzebne. Właśnie dzięki takim
rozwiązaniom uzyskano doskonałą widocznośc do tyłu dzięki
mniejszej niż u konkurencji wysokości tylniej części koparki.

DOŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKÓW

KOMPONENTY

SY305C

+ 10" wyswietlacz dotykowy wysokiej rozdzielczości

+ 2 kamery

+ Fotel z regulacja paneli joysticków

+ 5 różnych narzędzi można zaprogramować dla każdej
kategorii (nazwa, przepływ, ciśnienie)

+ 2 proporcjonalne linie w standardzie

+ Wygodne przełączanie hydrauliki nożyce / młot

Główne cechy jakie SANY daje
Tobie w standardowym wyposażeniu

KOMPONENTY

Właściwe ciśnienie w maszynie
System hydrauliki Kawasaki generuje wysoką wydajność jakiej
możesz ufać. Zarówno AUX1 jak i AUX2 proporcjonalne w stan-
-dardzie można indywidualnie regulować i programować, następnie
zapamiętać pod ikonami na wyświetlaczu w komputerze, dzięki 
czemu będą zawsze łatwo dostępne.

Trwała i prosta w utrzymaniu
Wszystkie części  SANY SY305C zostały
zaprojektowane tak, aby interwały serwisowe były
jak najdłuższe, a takie elementy jak fitry zostały
umieszczone poza komorą silnika. Codzienna
kontrola koparki została również uproszczona,
a wiele parametrów można sprawdzić z poziomu
podłoża.

DOŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKÓW

DOŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKÓW

Komfortowe warunki pracy
Wygłuszenie od hałasu i izolacja od kurzu zostały
polepszone wprowadzając atmosferę większego
komfortu zmniejszając zmęczenie operatora.
Chłodzony schowek, w którym umieścisz napoje
czy jedzenie zapewni idealną temperaturę, tak jak
i automatyczna klimatyzacja w dużej, przestronnej
kabinie.

WYDAJNOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ ORAZ ODCZUCIA
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SY305C

OBSZAR ROBOCZY
A  Maks. zasięg koparnia 10 870 mm

B  Maks. głębokość kopania 6 815 mm

C  Maks. wysokość kopania 10 497 mm

D  Maks. wysokość wysypu 7 359 mm

E  Min. wysokość wysypu 2 450 mm

F  Maks. pionowa głębokość kopania 5 800 mm

G  Całkowita wysokość nad ramieniem
     przy minimalnym promieniu skrętu 8 405 mm

H Min. promień skrętu 4 000 mm

WYMIARY (TRANSPORT)
A Transportowa długość 10 667 mm

B Transportowa szerokość * 2 990 mm
** 3 190 mm

C Górna struktura 2 986 mm

D  Wysokośc nad kabiną/ROPS 3 280 mm

E  Wysokość boom – transport 3 470 mm

F  Całkowita długość podwozia 4 840 mm

G Długość zwisu koparki 3 315 mm

H  Szerokość środka gąsienic * 2 390 mm
** 2 590 mm

I  Wysokość gąsienicy 1 025 mm

J  Szerokość klepek 600 mm
700 mm
800 mm

K  Minimalny prześwit 470 mm

L  Prześwit przeciwwagi 1 045 mm

M  Wysokość tyłu przeciwwagi 2 640 mm

N  Dystans od środka koła i gwiazdy 3 916 mm

SILNIK
Model CUMMINS QSL9-C280

Typ Chłodzony wodą, 6 cylindrowy
commonrail z technologią Ad Blue

Esmisja spalin norma Stage V
Moc 209 kW / 2 100 rpm

Maks. moment obr. 1 472 Nm / 1 400 rpm

Pojemność silnika 8 900 ccm

Baterie (Akumulator) 2 × 12 V / 120 Ah

SYSTEM HYDRAULICZNY
Główna pompa 2 x zmienne pompy wielotłoczkowe

kontrolowane elektronicznie
Maks. przepływ oleju 2 x 280 l/min

Motor jazdy Oś. pompa wielotł. o zmiennym wydatku
Silnik obrotu Osiowy wielotłoczkowy

Maks. przepływ oleju (AUX1) 500 l/min

USTAWIENIA HYDRAULIKI
Ciśnienie robocze 343 bar

Ciśnienie podczas dopalacza 373 bar

Ciśnienie w obrocie 275 bar

Ciśnienie jazdy 343 bar

Ciśnienie pilotki sterowania 39 bar

WYDAJNOŚĆ
Prędkość obrotu 9 rpm

Maks. prędkość jazdy szybka 5.2 km/h, wolna 3.4 km/h
Maks. siła trakcji 245 kN

Zdolność pokonania terenu 35°

Łyżka GP podstawowa 1.7 m³

Nacisk na grunt 0.6 kg/cm²

Siła odspajania łyżki ISO 204 kN

Siła kopania ramienia ISO 153 kN

POJENOŚCI PŁYNÓW
Fuel tank 430 l

Engine coolant 36 l

Engine oil 21 l

Drive (per side) 10,5 l

Adblue 85 l

Hydraulic oil tank 300 l

WAGA OPERACYJNA
SY305C 32 265 kg

GÓRNA I DOLNA STRUKTURA
Długość boom 6 150 mm

Długość ramienia 3 200 mm

Ilość dolnych rolek 9

Ilość górnych rolek 2

Wieniec obrotu Reduktor planetarny napędzany silnikiem
wielotłoczkowym, z automatycznie zwalnianym
hydraulicznym hamulecem obortu

TABELA UDŹWIGÓW*

Wysokość
punktu
załadunku

Promień Maks. zasięg kopania

3.0 m 4.5 m 6.0 m 7.5 m 

mm

7.5 m kg 5 796 5 796 6 954

6.0 m kg 7 440 5 592 5 512 5 308 7 927

4.5 m kg 8 777 8 777 7 857 5 460 5 478 4 682 8 525

3.0 m kg 13 301 10 813 10 078 7 211 8 500 5 270 5 635 4 368 8 825

1.5 m kg 15 494 10 106 11 268 6 853 7 696 5 081 5 736 4 271 8 860

Ground kg 16 368 9 767 11 989 6 615 7 544 4 941 5 894 4 373 8 631

- 1.5 m kg 12 939 12 939 16 113 9 688 10 261 6 514 7 479 4 882 6 396 4 727 8 118

- 3.0 m kg 20 377 20 377 14 864 9 777 11 298 6 547 8 597 4 940 7 514 5 520 7 257

- 4.5 m kg 16 297 16 297 12 257 10 032 9 079 6 748 8 765 7 468 5 892

5 7965 7965 796

mmmmmm

5 7965 7965 796 5 7965 7965 796 6 9546 9546 954

  * przy szerokośći klepek 600 mm
** szerokie podwozie przy klepkach 600 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

  * przy szerokości podwozia 3200 mm
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Oczekuj więcej od 
swojego sprzętu

SY305C

KOMFORT OPERATORA - KABINA
Ogrzewanie •
Automatyczna klimatyzacja •
Radio i głośniki •
Podłokietniki (regulowane) •
Fotel pneumatyczny •
Podgrzewany fotel •
Wycieraczka •
Spryskiwacz przedniej szyby •
AUX 1 na Joysticku •
AUX 2 na Joysticku •
Regulacja kolumny joysticków niezależnie od regulacji fotela •
Świetlik na suficie z możliwością zasłonięcia •
10" dotykowy kolorowy ekran •

SILNIK
Auto idle (Automatyczny tryb jałowy) •
DPF •
SCR •

SYSTEM HYDRAULIKI
Hamulec obrotu •
2 prędkości jazdy •
Instalacja hydrauliczna na ramieniu AUX 1 •
Instalacja hydrauliczna na ramieniu AUX 2 •
Filtr w pompie paliwa z automatycznym odcięciem •
Joytsticki proporcjopnalne •
Przełącznik funkcji hydraulicznych z poziomu monitora ekranu •

OŚWIETLENIE ROBOCZE
Światła - front (LED) •
Światła - boom (LED) •
Światła - przód (LED) •
Światła - tył (LED) •

BEZPIECZEŃSTWO
Główny wyłącznik baterii (akumulatora) •
Beeper jazdy •
Lampa ostrzegawcza (kogut) •
Kamera z tyłu •
Kamera z boku •
Poręcze bezpieczeństwa •
Zamykany wlew paliwa •

Standard •       Opcja •

WORKING EQUIPMENT
W koparce na ramieniu znajduje się czujnik przeciążenia •
Double acting wspiera pracę szybkozłączy hydraulicznych •
Proporcjonalne linie hydrauliczne sterowane z joysticka •
Możliwość regulacji przepływu oleju w narzędziach •

PODWOZIE
Gąsienice stalowe •
Mocowania do kotwiczenia w transporcie koparki •
HD Line •

SPRZĘT SERWIS SANY

Zakupując koparkę SANY dokonałeś inwestycji w przyszłość.
Szybka dostawa części, to Twoja gwarancja niezawodnej pracy
i minimalnych postojów na placu budowy.

Dostawa części -
szybko i wiarygodnie

GERMANY
Cologne

SERWIS NA
KTÓRYM MOŻESZ POLEGAĆ

Wraz z maszyną dostajesz dokumentację
DTR do swmojej koparki oraz książkę
części zamiennych. Wszystko po to abyś
wiedział jak najwięcej o swojej maszynie.

Szczegółowa informacja
czarno na białym

Szybka reakcja, porady szyte na miarę twoich potrzeb
i wiarygodna dostawa oryginalnych części to jakość usług
z kórych nigdy nie zrezygnujemy.

SANY – elastycznie, szybko
i zawsze do twoich usług

Produkując nasze koparki myślimy również o tym jak zapewnić najlepszy serwis dla oferowanych przez nas maszyn.
Współczynnik ceny do jakości naszych produktów jest niezrównany. Dla maksymalnej satysfakcji naszych klietów dbamy, aby
użytkowanie koparek SANY było najprzyjemniejsze dla swoich właścicieli oraz najtańsze.  Twój dealer SANY z chęcią
udzieli Ci wyczerpujących informacji o usługach serwisowych i wsparciu, abyś był zadowolony ze swojej maszyny przez
długi czas. 

+ Szybka dostawa części z magazynów
 w całej Europie

Wartość dodana SANY

1110

+ Ekspercka wiedza o maszynach 
dostępna dla Ciebie

+ Dzięki specjalnym programom szkoleniowym
Twój Dealer SANY ma zawsze aktualną
wiedzę.

Możliwość regulacji ciśnienia oleju w narzędziach •



CECHY SY305C

KOPARKA
WYPOSAŻONA
ALL INCLUSIVE
Wraz ze swoim pełnym wyposażeniem koparka SY305C
oferuje idealny współczyniik cena / jakość. Wszystko 
czego możesz potrzebować  oferujemy w bogatym wyposażeniu
fabrycznym, abyś mógł skupić się juz tylko na pracy,

Marco Schneider – Ostdeutsche Baustoffe GmbH

" Wydajność i paramatry
o jakich marzyłem! Polecam! " 

Podsumowanie cech technicznych
SIlnik CUMMINS QSL9-C280

Moc   209 kW / 2 100 rpm

Maks. moment obrotowy  1 472 Nm / 1 400 rpm

Maks. prędkość jazdy 5.2 km/h 

Prędkość obrotu   9 rpm

Główna pompa (wydatek)   2 x zmienne pompy wielotłoczkowe
regulowane elektronicznie

Maks. przepływ oleju    2 x 280 l/min

SANY EUROPE GmbH
Sany Allee 1
D-50181 Bedburg 
fon +49 2272 90531 100
fax +49 2272 90531 109
info@sanyeurope.com
www.sanyeurope.com HE
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Koparka SANY SY305C jest bardzo
stabilna i posiada wspaniały rozdział
mocy, która jest dystrybuowana
zawsze w sposób optymalny.

Solidne podstawy

Gdy tylko zajmiesz miejsce w SY305C 
to wszystko będzie w zasięgu ręki.
Komforotwy fotel można regulować
na wiele sposobów otrzymując naj-
wyższej klasy ergonomię oraz
bezpieczeństwo operatora.

Wszystko pod kontrolą

Możesz polegać na fantastycznej
jakości 6 cylindrowego Cumminsa.
Jego moc dostarczy najwyższe
osiągi i zapewni minimalne zużycie
paliwa.

Zawsze pełna moc!

Dwie kamery w standardowym
wyposażeniu dają wyśmienitą
widoczność pola roboczego,
Operator ma zawsze widoczność
dzięki niskiemu profilowi tyłu
maszyny.

. 

Dwie kamery to lepsza
widoczność

Obie dodatkowe linie są kontrolowane
proporcjonalnie. Dodatkowo litry na minute
oraz ciśnienie są indywidualnie progra-
-mowalne do pewnych zadań lub narzędzi
osprzętu. W ten sposób łatwo możesz
przełączać się pomiędzy zaprogramo-
-wanymi narzędziamy pracy jednym
palcem dłoni.

Maksymalna wydajność
albo maksymalna moc.


