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Preferênciais
Operar uma Série 9 é uma experiência única. Os operadores podem
personalizar totalmente seu ambiente de trabalho e preferências
operacionais para atender às suas necessidades individuais.
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Ampla Cabine com Excelente Visibilidade

Imagens meramente ilustrativas

A cabine recém-projetada foi concebida para ter mais
espaço, um campo de visão mais amplo e melhor
conforto para o operador. Foi dada atenção especial
para tornar o interior mais claro, amplo e conveniente, e
com grande visibilidade do entorno e da operação em
questão. A combinação equilibrada de todos estes
aspectos permite uma operação mais tranquila e segura.
.

Conforto ao operador
Nas cabines dos equipamentos da Série 9, as regulagens no assento,
console dos joysticks e apoios de braços podem ser facilmente ajustadas
conforme suas preferências pessoais. Os ajustes de assento e apoios de
braços podem ser realizados em conjunto ou separadamente. Há
também outros itens de conveniência que contribuem com o conforto
operacional, como o sistema de ar condicionado automático e o sistema
de som.
.
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Redução do estresse
O trabalho pesado é estressante. Seu ambiente de trabalho deve ser livre
de estresse. A Série 9 da Hyundai proporciona as melhores instalações
da cabine, com amplo espaço interno e um assento confortável ao
operador, além de usufruir de um potente sistema de ar condicionado
que possibilita a escolha da temperatura mais confortável à operação.
Um sistema de áudio avançado com som AM / FM estéreo, com MP3 e
USB é perfeito para ouvir suas músicas favoritas.
.

Painel de fácil utilização
O moderno painel com monitor colorido de 7 polegadas e chave seletora permite ao operador selecionar facilmente suas preferências. Seleção
de modos de potência e trabalho, autodiagnostico, câmera traseira, listas
de checagem de manutenção, partida da máquina e funções de vídeo
foram integradas no painel para tornar a máquina mais versátil e o
operador mais produtivo.
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Potência Assistida por Computador
Para a obtenção do melhor aproveitamento e gerenciamento do equipamento na execução das
operações desejadas, é utilizado o avançado sistema CAPO - Computer Aided Power Optimization
(ou Otimização de Potência com Auxílio Computadorizado) - o qual atua na interface entre o sistema hidráulico e mecânico / motor diesel, além de outros sistemas. Através de diversos sensores
distribuídos pelo equipamento, cada operador pode ajustar suas configurações de preferência –
prioridades de movimentos para lança ou giro, modos de potência, utilização de acessórios –
ao toque de um botão. O sistema CAPO ainda fornece informações completas para diagnósticos como temperaturas do óleo hidráulico e água do motor, além do nível de combustível.
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Sistema hidráulico aperfeiçoado
Para atingir o melhor desempenho, a Hyundai redesenhou seu
sistema hidráulico proporcionando ao operador, comandos
precisos e controles aprimorados. Melhorias no controle do
sistema hidráulico reduzem o fluxo quando estes não estão sendo utilizados para minimizar o consumo de combustível.
Melhorias nas válvulas de controles hidráulicos foram
desenvolvidas para fornecer maior precisão e menor esforço
operacional para cada função prevista.
Válvulas hidráulicas aprimoradas, bombas de pistão de fluxo
variável de alta precisão, maior sensibilidade de controle e
funções de deslocamento melhorados, tornam os operadores de
equipamentos das escavadeiras da Série 9 muito mais eficientes
Recursos recentemente aprimorados como a regeneração de
energia nos movimentos de braço e lança, a melhoria nos sistemas
de controle hidráulicos e a inovadora seleção automática de
prioridade de movimento entre lança e sistema de giro, garantem desempenho ideal em qualquer aplicação.
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Priorização Automática entre Lança
e Giro
Esta inteligente função ajusta continuamente e automaticamente
o equilíbrio hidráulico ideal entre os movimentos de lança e giro do
equipamento. O avançado Sistema CAPO monitora o sistema
hidráulico e ajusta seus parâmetros de modo à maximizar a
performance e produtividade .
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Material Rodante
As resistentes guias de esteiras mantêm o conjunto rodante
em seu devido lugar, e seus ajustes e tensionamentos podem ser realizados facilmente através dos cilindros de graxa
e molas de absorção de impactos.
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Resistência Estrutural
A estrutura da cabine da série 9 foi desenvolvida com perfis
mais robustos e estreitos, para maior segurança e maior
visibilidade operacional. Os chassis superior e inferior são
compostos por aços e soldas de alta resistência formando
uma estrutura de alta estabilidade e durabilidade.
A integridade estrutural foi testada através da análise FEM
(Método de Elementos Finitos) em testes de durabilidade de
longa duração.
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Motor Cummins QSB6.7
O motor Cummins QSB6.7 combina controles de eletrônica
avançada e um sistema de a todiagnostico com desempenho
confiável. A combinação de uma alta pressão comum e um
avançado sistema de combustão nos cilindros, resulta em
maior potência, melhor resposta transiente e redução no
consumo de combustível. O Motor Cummins QSB6.7 está em
conformidade com as normas atuais referentes à emissões,
incluindo EPA TIER III (MAR I) e EU Stage III-A.
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Economia de Combustível
As escavadeiras da série 9 foram projetadas para
apresentar extrema eficiência no consumo de
combustível. Inovações como o sistema de auto
desaceleração em 2 estágios e o novo modo de
economia ajudam a economizar combustível e reduzir
os impactos sobre o meio ambiente.
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Facilidade na Manutenção
Acesso facilitado aos principais componentes
de verificação e manutenção periódicas, como
filtros, graxeiras, fusíveis e componentes
elétricos, através de amplas portas de acesso
e ao nível do solo, tornam a execução dos
serviços mais convenientes nos equipamentos
da série 9.
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Hi-Mate (Sistema de Gerenciamento
Remoto)

O Sistema de Gerenciamento Remoto da Hyundai, o Hi-Mate,
oferece aos operadores e à equipe de mecânicos acesso a dados
vitais de serviços e manutenção, a partir de qualquer computador
ou smartphone com acesso à internet. Os usuários podem obter a
localização exata de sua máquina usando mapas digitais, além da
possibilidade de delimitar fronteiras virtuais de sua área ou região
de trabalho, direcionando os atendimentos de forma objetiva.
O Sistema Hi-Mate contribui com a redução do desperdício de
tempo e dinheiro aos usuários e prestadores de serviços, através
da geração de informações para planejamento das manutenções e
reduzindo os tempos de parada.

Maior vida útil dos componentes
As escavadeiras da série 9 foram projetadas com componentes de elevada vida útil e baixa frequência de
manutenção, como buchas das articulações – lubrificações
a cada 250 horas - e espaçadores de polímero (mais resistentes ao desgaste e de menor ruído operacional), assim
como os filtros e óleo hidráulicos de maior vida útil (1000h
e 5000h*, respectivamente), sistemas de refrigeração mais
eficientes e sistemas de preaquecimento integrados estendendo os intervalos de manutenção e reduzindo os tempos
de parada.

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE
Cabine padrão ISO
Cabine de aço para todas as condições climáticas com visibilidade de 360º
Janelas de vidro de segurança
Limpador de para-brisa
Janela dianteira sanfonada deslizante
Janela lateral deslizante (LH)
Porta travável
Caixa térmica
Rádio e Tocador USB
Teto da cabine com cobertura de aço
Soquete de 12V e Soquete de 24V (conversor 24V DC para 12V DC)

Lança 5,68m
Braço 2,92m
- Bomba de abastecimento de combustível: 35l/min
- Alarme de deslocamento
- Aquecedor de ar de admissão
- Sistema de gerenciamento remoto (Hi-Mate)
- Aquecedor de combustível
- Alavanca de controle tipo joystick

Sistema de otimização da potência com auxílio computacional (Novo CAPO)
3 modos de potência, 2 modos de trabalho, Modo de usuário
Auto desaceleração e um sistema de desaceleração de toque único
Sistema de auto aquecimento
Sistema automático de prevenção de sobreaquecimento
Climatização automática
Condicionador e aquecedor de ar
Sistema de autodiagnóstico
Monitoramento centralizado
Monitor de LCD
Velocidade do motor ou hodômetro
Relógio
Sensores
Medidor do nível do combustível
Medidor da temperatura do líquido de arrefecimento do motor
Alertas
Sobrecarga
Erro de comunicação
Bateria fraca
Indicadores
Potência máx.
Velocidade baixa/velocidade alta
Controle automático de rotação do motor

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS
Lâmpada para farol - Farol parte superior da Cabine
Kit de tubulação de ação única (martelo hidráulico etc.)
Kit de tubulação de dupla ação (escavadeira com garra etc.)
Engate rápido
Lança
8,2 m, longo alcance
Braços
Curto 2.4m
Longo 3.9m
Longo Alcance 6.3m
Cabine
Proteção contra objetos em queda (FOPS/FOG) montada na cabine
Estrutura de proteção contra objetos em queda (ROPS)
Proteção contra chuva para janela dianteira da cabine
Para-sol
Sapatas da esteira
Sapata com três garras (600 mm, 28”)
Sapata com três garras (800 mm, 32”)
Sapata com garra dupla (600mm)
Proteção completa para esteira

Câmera traseira

Proteção inferior adicional para o chassi inferior

Travas da porta e cabine, chave única

Sistema de preaquecimento, líquido de arrefecimento

Dois espelhos retrovisores traseiros exteriores

Kit de ferramentas

Tela removível para limpeza

Assento

Freio de giro automático
Reservatório removível
Sistema de suporte da lança
Sistema de suporte do braço
Sapata da esteira (700 mm, 24”)

Com suspensão mecânica com aquecedor
Hi-mate (Sistema de Gerenciamento Remoto)
Lâmpada de trabalho traseira
Sinalizador luminoso na cabine
Extintor de Incêndio sob consulta

Acumulador hidráulico
Transdutor elétrico
Estrutura inferior sob a cobertura (normal)
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