
HYDRAULISCHE GRAAFMACHINE
Model Code: ZX17U-2

Nominaal motorvermogen: 11.0 kW (14.8 HP) 
Bedrijfsgewicht: 1 750 - 2 020 kg
Graafbak: ISO met kop: 0.02 - 0.05 m3

ZAXIS-2 series
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Zwenkcirkel: 675 mm

Minimum breedte: 980 mm

Rupsband uitbreidbaar tot: 1 280 mm

Kortstaart-zwenkradius: 675 mm 

Minimum breedte: 980 mm 

Krachtige motor

Veelzijdige graafmachine met verstelbare breedte voor 
efficiënt gebruik voor een hele reeks toepassingen —
soepele beweging in beperkte ruimtes en krachtige 
bediening in open ruimtes

Compact ontwerp met korte achterkant
Het compacte ontwerp van de korte achterkant maakt een efficiënte bediening mogelijk, zelfs in 
beperkte ruimtes

Aanpasbare onderwagen
De onderwagen is in- of uitschuifbaar, afhankelijk van de vereisten op de werkplek. De breedte van de 
graafmachine kan bijvoorbeeld worden versmald tot 980 mm bij werkzaamheden in krappe ruimtes of 
voor vervoer op een vrachtwagen en kan worden verbreed tot 1.280 mm indien extra stabiliteit nodig is.
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D-vormig Frame
beschermt de
machine tegen
mechanische
schokken

Sterkte 
Giekcilinder 
beschermkap 
Geribbelde en 
verstevigde 
beschermkap voor 
giekcilinder  biedt 
meer weerstand 
tegen schokken.

Drie-cilinder motor met 
krachtigere en grotere 
afvoercapaciteit
Twee verschillende rijsnelheden: hoog 
(4.3 km/u) en laag (2.4 km/u), dit 
vergemakkelijkt het verplaatsen van de 
machine op de werkplek.
Er wordt gebruikt gemaakt van een 
nieuw patroon voor de rubberen tracks, 
waardoor trillingen van de machine 
onderdrukt worden.

• Nominaal vermogen motor: 11 kW
•  Totale zuigerverplaatsing 854 ml (cc)

Hydraulische Pilot Control hendels
Hydraulische bedieningshendels zorgen 
voor een soepele besturing en 
eenvoudige bediening. 

Twee verschillende rijsnelheden
Er zijn twee verschillende rijsnelheden 
beschikbaar, wat het verplaatsen van de 
machine op de werkplek efficiënter en 
vlotter maakt. 

Extra contragewicht (Optioneel) 
Er is een extra contragewicht 
beschikbaar voor nog meer stabiliteit.

•  Extra contragewicht: 80 kg

Verbeterde rubber track
Het nieuwe patroon van de verbeterde 
rubber track verhoogt de 
duurzaamheid. 

Eén grote pen voor Zwenkinrichting 
Voor de zwenkinrichting wordt gebruikt 
gemaakt van één grote verticale pen 
om speling te verminderen.

Cross-section 
diagram

Het D-vormige 
dwarsprofiel van 
het frame is rond de hele onderkant 
van de basismachine bevestigd. 
Dankzij deze technologie (octrooi 
aangevraagd) wordt de machine 
beveiligd tegen schokken.

HN Bussen
Betrouwbare HN bussen 
met bewezen 
betrouwbaarheid worden 
gebruikt bij alle 
scharnierpunten aan de 
voorkant en het blad. De 
smeerintervallen werden 

verlengd tot 500 uren, met als positief 
gevolg dat de pennen en bussen 
minder schuren en malen. 

HN bus

Olie sijpelt in de gaten
Luchtgaten

Bussen
(gesinterde deeltjes)

Bewgings Principle van HN Bus 

Oliecirculatie

Pen

Krachtige bediening

Uitgebreide duurzaamheidsfuncties

Shock

Shock

Shock
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Slimme ontwerpeigenschappen

Volledig open zijafdekking 

Brandstoftank met 19.5 liter inhoud 

Neutrale startfunctie voor motorstart

Volledig open zijafdekking
Volledig open zijafdekking is voorzien 
voor eenvoudiger onderhoud.

Eenvoudig, tijdbesparend onderhoud

Verticale motorafdekking  
Verticale motorafdekking maakt 
eenvoudig onderhoud mogelijk, zelfs in 
ruimtes met een conische vorm. 
Wanneer het deksel geopend is, 
belemmert het de inspectie of bediening 
niet en biedt het een gemakkelijke 
toegang. (Octrooi aangevraagd)

Te scheiden voorste slang voor 
eenvoudig onderhoud
De voorste slang kan aan de 
achterkant van de giek worden 
gescheiden. Als de slang beschadigd 
is, kan deze gemakkelijker worden 
vervangen.

Brandstoftank met enorme 
capaciteit en brede toevoer
Verlengde bedrijfstijd tussen het tanken.

Externe brandstofmeter
Om het brandstofniveau gemakkelijk 
te kunnen controleren, is aan de 
voorzijde een externe 
brandstofmeter aangebracht.

Slang bakfunctie opgeborgen in de 
arm 
De slang van de bakfunctie bevindt zich 
in de arm om beschadiging te 
voorkomen. 
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Gemakkelijke weergavemonitor

Verbeterde bescherming tegen 
diefstal
Voor een hogere veiligheid is 
optioneel een numeriek 
toetsenvergrendelingssysteem 
beschikbaar.

Vergrendelingshendel maakt het 
starten in neutrale/vergrendelde 
positie mogelijk
Met een vergrendelingshendel kunt u 
alle bewegingen uitschakelen, niet alleen 
voortbewegen en draaien, maar ook 
rijden en zwenken. Het voorkomt ook 
onbedoelde bedieningsfouten.

Opmerking: 
De instelbare hendel van de rups kan niet 
worden vergrendeld

Neutrale motorstart
De neutrale motorstartfunctie zorgt 
ervoor dat de motor alleen kan worden 
gestart wanneer de vergrendelingshendel 
in de vergrendelstand staat.

ROPS/OPG (Top guard) luifel / ROPS 
cabine 
De 3-stijlen luifel en cabine met 
bovenbescherming is ontworpen om 
volledig te voldoen aan de wereldwijde 
veiligheidsnormen. Hij voldoet aan de 
OPG-specificaties en ook aan de 
ROPS-specificaties.

TOPS 2-zuilen luifel optioneel 
verkrijgbaar.

ROPS: Opklapbare beschermingsconstructies 
voorkomen letsel bij kantelongevallen.
OPG (Top guard): Aandrijving Beschermkap beschermt 
tegen vallende voorwerpen
TOPS: Tip-Over Beschermingsstructuur

Diversen

Opbergbak rugleuning

Veiligheidsgordel

Slipvrij loopvlak

Deuropening afsluitsysteem
(Machines uitgerust met cabine) 
Het deursluitsysteem is een instrument 
om te voorkomen dat de machine 
onverwachts bediend wordt zelfs 
wanneer de  bedieningshendels per 
ongeluk in beweging worden gezet door 
er bijvoorbeeld tegen te stoten wanneer 
de cabinedeur open staat.

Gebruikerscomfort / Uitgebreide veiligheidsfuncties

Voldoende werkruimte
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Hulpstukken

BAKKEN

ISO 7451 capaciteit
Breedte

Aantal tanden Gewicht
Voorbouw

Zonder zijkantsnijders Met zijkantsnijders 0.93 m arm 1.13 m arm

0.020 m3 250 mm 300 mm 3 32.0 kg A A

0.035 m3 300 mm 350 mm 3 34.6 kg A A

0.040 m3 350 mm 400 mm 3 36.6 kg A A

0.044 m3 400 mm 450 mm 3 38.6 kg A B

0.050 m3 450 mm 500 mm 3 40.9 kg B C

Opbreekkracht arm 10.3 kN (1 050 kgf) 9.1 kN (930 kgf)

Graafkracht bak 16.0 kN (1 630 kgf) 16.0 kN (1 630 kgf)

A: Algemeen graven          B: Lichte graafwerken          C: Laden

SPECIFICATIES

MOTOR

Model  ........................ Yanmar 3TNV70

Type  .......................... Watergekoelde, 4-cycli, 3-cilinder diesel 
verbrandingsmotor

Nominaal vermogen

ISO 9249, net  ......  11.0 kW (14. Pk) bij 2 400 min-1 (tpm)
Maximaal koppel ....... 50.2 N.m (5.1 kgf·m) at 1 850 min-1 (rpm)
Zuigerverplaatsing ..... 0.854 L (854 cc)
Boring en slag   ......... 70 mm x 74 mm
Accu       .................... 1 x 12 V/36 Ah

HYDRAULISCH SYSTEEM
Het bewezen 3-pomp systeem en arm regeneratief circuit werden 
verbeterd om de gecombineerde activiteiten en fijne bediening nog 
gemakkelijker en vlotter te laten lopen.

Hoofdpompen  .............   2 axiale plunjerpompen met variabele opbrengst
Maximale olieopbrengst 2 x 19.2 L/min

Hulppomp          ............. 1 tandwielpomp
Maximale olieopbrengst 12.5 L/min

Bestuurderspomp   ........ 1 tandwielpomp
Maximale olieopbrengst 6.5 L/min

Instellingen Overdrukventiel
Hoofdpompen circuit  .... 20.6 MPa (210 kgf/cm2)
Hulppomp         .............. 20.6 MPa (210 kgf/cm2)
Bestuurderspomp    .........    3.9 MPa    (40 kgf/cm²) 

Hydraulische Cilinders
Sterke zuigerstangen en leidingen. Cilinder kussen mechanisme 
voorzien in giek om schokken op te vangen.

Afmetingen

Hoeveelheid Boring Stangdiameter Slag

Boom (kap) 1 60 mm 35 mm 435 mm

Boom (cabine) 1 60 mm 35 mm 423 mm

Arm 1 60 mm 35 mm 406 mm

Bak 1 55 mm 30 mm 311 mm

Giekverstelling 1 60 mm 30 mm 391 mm

Blad 1 65 mm 35 mm 94 mm

Bediening
Hydraulische bedieningshendels voor alle handelingen. Mechanische 
koppeling bedieningshendels enkel voor variabele benen.

ZWENKMECHANISME
Hoogkoppelmotor. Het zwenklager is een eenrijig glij-kogellager 
met door inductie gehard inwendig tandwiel. Interne tandwiel en 
het rondseltandwiel ondergedompeld in oliebad.

Zwenksnelheid  .............. 8.9 min-1 (rpm)

ONDERWAGEN

Rupsen
Tractor-achtig onderstel. Gelast frame uit zorgvuldig uitgekozen 
materialen. Zijframe uitgebreid met cilinderspan. 

Aantal rollen aan elke kant
Steunrollen ............... 3

Rijsysteem
Elk rups aangedreven door een axiale hoogkoppel plunjermotor met 
2 snelheden, via planetaire reductietandwielen die  contrarotatie van 
de rupsen toestaan. 

Rijsnelheden
(met rubberen rupsen)

Hoog: 0 to 4.3 km/u 
Laag: 0 to 2.4 km/u

Hellingsvermogen...... 58% (30 graden) continu

GEWICHT EN BODEMDRUK

Uitgerust met 1.13 m arm en 0.044 m3 (ISO 7451 capaciteit) bak 
met kap

Bedrijfsgewicht Bodemdruk

3-voudige kamplaten versie met kap

230 mm rupsbanden 1 860 kg 29 kPa (0.30 kgf/cm2)

230 mm rupsbanden met kammen 1 910 kg 30 kPa (0.31 kgf/cm2)

2-voudige kamplaten versie met kap

230 mm rupsbanden 1 840 kg 29 kPa (0.29 kgf/cm2)

230 mm rupsbanden met kammen 1 890 kg 30 kPa (0.30 kgf/cm2)

Versie met cabine

230 mm rupsbanden 2 060 kg 31 kPa (0.31 kgf/cm2)

230 mm rupsbanden met kammen 2 110 kg 32 kPa (0.32 kgf/cm2)

*  Extra contragewicht is standaard voor de versie met cabine

INHOUDEN

Brandstoftank.............................................................................. 19.5 L
Motorkoelvloeistof......................................................................... 2.7 L
Motorolie ....................................................................................... 3.1 L
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Grondniveau

SPECIFICATIES

AFMETINGEN

WERKBEREIK

Opmerking:
De afbeelding toont de ZX17U-2 uitgerust met 0,93 m arm en 230 mm rubberen tracks.
De 3-stijlen luifel en cabine voldoen aan de ROPS (ISO 3471) en OPG (Top guard) (ISO 10262, Level 1) eisen. 
De 2-delige overkapping voldoet aan de TOPS (ISO 12117).

Eenheid: mm

ZX17U-2

3-zuilen luifel 2-zuilen luifel cabine

A Totale breedte 980 980 1 010

2 400 2 380

C Draaicirkel achteraan  (Optioneel  contragewicht) 675 (755) 675 (755) 755

D Minimum bodemvrijheid 165

E Horizontale afstand van de bladinstallatie 1 180

1 570

G Breedte van de onderwagen (blad) (Uitgeschoven / ingeschoven) 1 280 / 970

H Afstand h.o.h. tussen spanwiel en sprocket 1 210

I Breedte rupsbanden 230

J Maximale transportlengte (vouwbare rolbeugel) 3 590 [3 640]

K Totale hoogte van de giek 1 220 [1 400]

De tussen haakjes getoonde maten zijn van toepassing wanneer de rups en 
het blad worden ingekort. Extra contragewicht is standaard voor de cabine.
De figuur in [ ] toont de ZX17U-2 die is uitgerust met een 1,13 m arm.

Opmerking:
De afbeelding toont de ZX17U-2 uitgerust met een 0,044 m3 bak, 0,93 m arm en 230 mm rupsbanden. 

Eenheid: mm

ZX17U-2

3-zuilen luifel 2-zuilen luifel cabine

A Maximaal graafbereik 3 900 [4 080]

B Maximum graafdiepte 2 170 [2 370]

C Maximum snijhoogte 3 560 [3 660] 3 560 [3 660] 3 410 [3 500]

D Maximum storthoogte 2 530 [2 630] 2 530 [2 630] 2 400 [2 490]

E Minimale draaicirkel (bij maximale zwenking van de giek) 1 610 (1 320) [1 710 (1 390)] 1 610 (1 320) [1 710 (1 390)] 1 730 (1 420) [1 760 (1 440)]

F Hoogste positie van de onderkant van het blad boven de grond 285

G Laagste positie van de onderkant van het blad boven de grond 240

1 830

I / I' Offset afstand (maximale zwenkhoek van de giek) 420/650

De tussen haakjes getoonde maten zijn van toepassing wanneer de rups en het blad worden ingekort. 
De figuur in [ ] toont de ZX17U-2 met 1,13 m arm.

B Totale hoogte

F Lengte onderwagen

G    Maximum graafdiepte verticale wand



Deze specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 
Afbeeldingen en foto's tonen de standaardmodellen en kunnen al dan niet voorzien 
zijn van optionele apparatuur, accessoires en alle standaarduitrusting met enkele 
kleur- en functieverschillen. Lees voor gebruik de gebruikershandleiding voor een 
goede werking en zorg ervoor dat u deze begrijpt.

KS-EN025EUR

Metrische maat

A

B

C

ZX17U-2 BLAD BOVEN DE GROND  Meting via voorkant           Meting via zijkant of 360 graden          Eenheid: 1 000 kg

Condities Hoogte laadpunt
Laadstraal

Bij max. bereik1.0 m 2.0 m 3.0 m

meter

Arm 0.93 m

Rupsbanden 230 mm

2.0 m 0.28 0.27 0.27 0.26 3.07
1.0 m 0.48 0.47 0.27 0.27 0.23 0.23 3.36

0 (Grond) 0.46 0.45 0.26 0.26 0.24 0.23 3.24
-1.0 m *1.30 *1.30 0.46 0.45 0.31 0.30 2.66

ZX17U-2 BLAD OP DE GROND Eenheid: 1 000 kg

Condities
Hoogte laadpunt

Laadstraal 
Bij max. bereik1.0 m 2.0 m 3.0 m

meter

Arm 0.93 m

Rupsbanden 230 mm

2.0 m *0.40 0.27 *0.41 0.26 3.07
1.0 m *0.76 0.47 *0.45 0.27 *0.41 0.23 3.36

0 (Grond) *0.87 0.45 *0.48 0.26 *0.43 0.23 3.24
-1.0 m *1.30 *1.30 *0.67 0.45 *0.42 0.30 2.66

ZX17U-2 BLAD BOVEN DE GROND, LANGE ARM Eenheid: 1 000 kg

Condities
Hoogte laadpunt

Laadstraal 
Bij max. bereik1.0 m 2.0 m 3.0 m

meter

Arm 1.13 m

Rupsbanden 230 mm

2.0 m 0.28 0.27 0.24 0.24 3.27
1.0 m 0.49 0.47 0.27 0.26 0.21 0.21 3.53

0 (Grond) 0.45 0.44 0.26 0.25 0.22 0.21 3.43
-1.0 m *1.08 *1.08 0.45 0.44 0.27 0.27 2.90

ZX17U-2 BLAD OP DE GROND, LANGE ARM Eenheid: 1 000 kg

Condities
Hoogte laadpunt

Laadstraal
Bij max. bereik1.0 m 2.0 m 3.0 m

meter

Arm 1.13 m

Rupsbanden 230 mm

2.0 m *0.36 0.27 *0.37 0.24 3.27
1.0 m *0.69 0.47 *0.43 0.26 *0.38 0.21 3.53

0 (Grond) *0.87 0.44 *0.48 0.25 *0.39 0.21 3.43
-1.0 m *1.08 *1.08 *0.73 0.44 *0.41 0.27 2.90

HEFCAPACITEITEN

Opmerkingen: 1. De metingen zijn gebaseerd op ISO 10567.
2. De hefcapaciteit is niet meer dan 75 % van de kantelbelasting met de machine op 

een stevige, vlakke ondergrond of 87 % volledige hydraulische capaciteit.
3. Het laadpunt is de middellijn van de montagepen van de bakscharnier op de arm.
4.  *Geeft aan dat de belasting wordt beperkt door de hydraulische capaciteit.
5.  0 m = Grond.

A:  Laadstraal

B:  Hoogte laadpunt 

C:  Hefcapaciteit

STANDAARD UITRUSTING
Standaard uitrusting kan per land variëren, dus raadpleeg uw Hitachi-dealer voor meer informatie.

OPTIONELE UITRUSTING
Optionele uitrusting kan per land variëren, dus 
raadpleeg uw Hitachi-dealer voor meer informatie.

MOTOR
• Neutrale motorstartfunctie

HYDRAULISCH SYSTEEM

• Hydraulische bedieningshendels
• Instapbeveiliging van het bedieningsmechanisme
• Twee rijsnelheden
• Leidingen voor hulpstukken

CABINE
• ROPS 3-zuilen luifel
• Veiligheidsgordel
• 12 V stopcontact
• Werklicht
• Verwarming (Enkel bij cabine)

ONDERWAGEN

• 230 mm rupsbanden
• Blad

HULPSTUKKEN
• O-ring pennenafdichtingen voor
schoffelbakken

• HN bus
• 1.82 m boom
• 1.13 m arm

OPERATOR'S ROOM

• TOPS 2-zuilen overkapping
• Cabine
• Radio (Enkel bij cabine)

ONDERWAGEN
• 230 mm onderwagen

*  Extra contragewicht is standaard voor de versie met cabine

VOORBOUW

• 0.93 m arm
• Dieplepelemmers

CONTRAGEWICHT

• Optioneel contragewicht: 80 kg




