




KAM OSTATNÍ
NEDOSÁHNOU
PIVOT: NEJVŠESTRANNĚJŠÍ

Kloubové velkokapacitní vozidlo s teleskopickým výložníkem, které dokáže 
uspokojit všechny požadavky. Velká obratnost, přesné pohyby, vynikající výhled, 
maximální výkon na kola a na výložník, absolutní komfort: to jsou jen některé z věcí, 
které jsou na Pivotu důležité. Ekologické a vysoce výkonné motory nové generace 
s plně elektronickým řízením dodávají veškerý požadovaný výkon při nejnižší 
spotřebě paliva ve své kategorii.



ŘADA COMPACT

ŘADA HEAVY

T40

T70

T50

T80 T90

T60

Výška 4 m
Nosnost 1800 kg 
Výkon 49 HP
Hmosnost 4950 kg

Výška 5 m
Nosnost 3000 kg 
Výkon 112 HP
Hmosnost 7150 kg

Výška 4,7 m
Nosnost 2250 kg 
Výkon 73 HP
Hmosnost 6020 kg

Výška 5,2 m
Nosnost 3500 kg 
Výkon 129 hp
Hmosnost 8000 kg

Výška 5,7 m
Nosnost 4100 kg 
Výkon 138 hp
Hmosnost 9800 kg

Výška 4,7 m
Nosnost 2250 kg 
Výkon 73 HP
Hmosnost 6020 kg

NAKLÁDACÍ VÝŠKA

NAKLÁDACÍ VÝŠKA

MAXIMÁLNÍ NOSNOST

MAXIMÁLNÍ NOSNOST1800-2250 kg

3000-4100 kg

4-4,7 m

5-5,7 m



KOMPAKTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÝKONNÉ
Široká škála jednoúčelových zařízení a vysoce kvalitní komponenty zajišťují vysoký výkon 
za všech pracovních podmínek.

OHROMNÝ VÝKON PRO OHROMNÉ VÝSLEDKY
Šest modelů, všechny vybavené intuitivními a pokročilými technologiemi a velkým ovládacím 
displejem, který poskytuje veškeré provozní informace v reálném čase.  

Hydrostatická převodovka, dvojitý středový kloub s celkovým úhlem řízení 80°, zadní 
výkyvná náprava s celkovým zdvihem 25°, velký výstupní úhel (> 30°) a zařízení pro omezení 
zdvihového momentu činí z Pivotu extrémně ovladatelné, spolehlivé a bezpečné vozidlo.

SPOLEHLIVÉ A VÝKONNÉ

KONCEPT



RYCHLOST
Až 40 km/h s velkou trakční silou. Velké zrychlení a snadná, naprosto 
bezpečná jízda.

INCHING PEDÁL
Základní ovládací prvek, když je třeba snížit rychlost vpřed nebo 
zastavit, a když je pro použití zařízení zapotřebí maximální 
hydraulický výkon. Provozní brzda s posilovačem zajišťuje 
bezpečné a úměrné brzdění, s menším tlakem na pedál.

PLNÁ KONTROLA TRAKCE
Inovativní elektronický systém řízení motoru/převodovky 
umožňuje proporcionální řízení rychlosti ve všech pracovních 
podmínkách.

VÝVOJ



UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ RÁM ISO 24410
K dispozici jako volitelné příslušenství, v mechanické či hydraulické verzi, 
umožnuje plně využívat zařízení normálně používaná pro smykové 
nakladače (pouze modely T40 T50 T60).

VÝSTUPNÍ ÚHEL >30°
Díky velkému výstupnímu úhlu >30° je Pivot nezastavitelný, ať už na 
nerovném povrchu nebo při přesunu zeminy: žádné překážky neexistují.    





ABSOLUTNÍ KOMFORT
Díky inteligentně navrženému rozvržení ovládání je ovládání stroje jednoduché, intuitivní a pohodlné. 
Přístup k místu řidiče bude snazší a bezpečnější díky dvěma velkým dveřím s otevíráním o 
180°. Uvnitř kabiny je vše navrženo pro usnadnění práce obsluhy.
Bezkonkurenční technologie s novým palubním počítačem. Na displeji jsou jasně a v reálném 
čase zobrazeny všechny informace potřebné k ovládání vozidla.
Odhlučnění, nastavitelná výška i dosah volantu, úložné prostory a různá příslušenství jako 
rádio, sluneční clona a ergonomické sedadlo s pneumatickým odpružením, umožňují práci v 
úplném pohodlí. Oddělení výzkumu a vývoje firmy Dieci navrhlo nejnižší kabinu ve své kategorii 
se zvýšeným sedadlem řidiče, čímž se dosahuje dokonalého výhledu a kompaktnosti.
Poloautomatický klimatizační systém se 7 výdechy, střešním oknem a úplným nebo 
částečným otevřením 2 dveří pro lepší cirkulaci vzduchu při práci.
Zakřivené přední sklo, stěrač, který čistí jeho horní část, velká okna a zvýšená poloha při 
řízení poskytují jedinečný 360° výhled i se zvednutým ramenem.

KOMFORT

360° VÝHLED

PALUBNÍ POČÍTAČ

KLIMATIZACE



ŘÍZENÍ JEDNOU RUKOU
Nový joystick 4v1, který je standardně ve všech modelech, umožňuje integrované 
ovládání stroje. Integrovaná regulace směru jízdy umožňuje rychlé přecházení 
mezi směrem vpřed a vzad.
Kompenzovaný regulační ventil sdílení toku umožňuje současný provoz 
všech pohonů.

SNADNÉ VYKLÁDÁNÍ
Exkluzivní a kompaktní kinematický mechanismus otáčení speciálně 
navržený pro zvýšení provozního úhlu zvláště oceníte, když se lžíce pohybuje 
k zemi a když se vykládá v maximální výšce.

OBRATNOST
Vysoce účinný systém řízení přináší snadný pocit z jízdy i za podmínek 
nejvyššího zatížení. Řízení se realizuje prostřednictvím 2 hydraulických 
válců, které zajišťují stejné a kompaktní manévrování v obou směrech.

PŘÍJEMNÁ JÍZDA
Sofistikovaný systém vzduchového odpružení, vyvinutý konstruktéry 
firmy Dieci, nainstalovaný na výložníku (volitelně), drasticky snižuje 
vibrace při pohybu po nerovném terénu.

OVLÁDÁNÍ



STOPY KOL = PRŮCHODNOST
Systém s centrálním kloubem byl vynalézavě a inteligentně navržen 
inženýry firmy Dieci tak, aby umožňoval vynikající kontrolu při 
manévrování. Celkové rozměry vozidla jsou vždy určeny předními 
nebo zadními koly, takže si operátor může být jist, že zadní strana při 
manévrování nenarazí.

ŠIROKÝ POLOMĚR OTÁČENÍ

SNADNÉ VYKLÁDÁNÍ

PŘÍJEMNÁ JÍZDA

NOVÝ JOYSTICK



DPF A SCR S ADBLUE
Firma Dieci se rozhodla pro plně elektronické řízení 
vstřikování, tlaku turba, momentu, otáček, motorové brzdy, 
bezpečnostní pojistky startéru, monitoringu a diagnostiky. 
Technologie DPF a SCR s AdBlue pro čištění výfukových 
plynů dále dovolují, aby Pivot splňoval předpisy pro ochranu 
životního prostředí.
Vyšší výkonnost této inovativní generace motoru znamená 
nižší spotřebu paliva, nižší kontaminaci motorového oleje  
a delší intervaly údržby.



ZELENÉ JÁDRO
Motory Turbo Aftercooler Common Rail Diesel s plně 
elektronickým řízením.
Výrazně nižší spotřeba paliva a delší servisní intervaly. 
Díky aplikaci nejnovějších předpisů byly emise sníženy až 
o 90 % díky redukci pevných částic a o 50 % méně oxidů 
dusíku.

SCR

DPF

-20 % SPOTŘEBY PALIVA

NOVÉ MOTORY



SYSTÉM PIVOT
DVOJITÝ KLOUB
Inženýři firmy Dieci dosáhli výjimečných výsledků s dvojitým 
centrálním kloubem s úhlem řízení 80°. Dva klouby 
poskytují výjimečnou stabilitu a pevnost i v extrémních 
situacích, aniž by došlo k deformaci. Kardanový hřídel 
a vedení jsou uvnitř kloubu chráněny před náhodnými 
nárazy. Rovné dno umožňuje bezpečnou práci na 
jakémkoli podkladu.
Všechny čepy a pouzdra v kloubech Pivot jsou mazány 
tukem s velmi vysokým odporem a použitá těsnění 
mají vysokou životnost.

STŘEDOVÝ VÝLOŽNÍK

DVOJITÝ KLOUB

ZADNÍ VÝKYVNÁ NÁPRAVA



ZADNÍ VÝKYVNÁ NÁPRAVA
Tento systém se dokonalé přizpůsobuje všem typům povrchů a vždy 
zaručuje podporu ve čtyřech bodech a udržuje stejnou příčnou stabilitu 
jako na rovném povrchu.
Zadní výkyvná náprava s výstupním úhlem >30°, středové umístění výložníku 
a řada snímačů stability dovolují operátorovi naprosto bezpečně provádět 
extrémní manévry.





HYDRAULICKÝ SYSTÉM
Nové hydraulické čerpadlo s průtokem od 65 do 114 l/min zaručuje vyšší 
rychlost manévrování, zkracuje provozní dobu až o 20 %.

PALUBNÍ POČÍTAČ
Pokročilé vybavení s velkým displejem a intuitivním rozhraním založeným 
na ikonách poskytuje komplexní a podrobné informace. Neustálé 
monitorování provozních podmínek a hloubková diagnostika pomocí 
dat v reálném čase.

KAMERA
Kamery (volitelné) s detailním zobrazením na displeji pro usnadnění 
operací nakládání a pohybů: maximální kontrola.

RYCHLÉ ODTLAKOVÁNÍ
Systém pro odtlakování hydraulických konektorů, který umožňuje 
jednoduché a snadné připojení zařízení.

TECHNOLOGIE

KAMERA

RYCHLÉ ODTLAKOVÁNÍ

PALUBNÍ POČÍTAČ

65-115  l/min



VÁLEC VE VÝLOŽNÍKU
Výložník, který je vůči stroji umístěn středově a vysouvací válec, 
který je umístěn uvnitř, zaručují lepší viditelnost bez nebezpečí 
náhodného nárazu.

VYBAVENÍ VODOROVNĚ
Kompenzační systém automaticky udržuje zařízení rovnoběžně 
se zemí během zvedání a spouštění výložníku.

VNITŘNÍ SÍLA



SNADNÁ ÚDRŽBA
Všechny dostupné prostory jsou dobře využity pro umístění nádrží paliva 
a AdBlue na bezpečných a přístupných místech. Běžné operace při 
údržbě motoru jsou usnadněny skrytým otevřením kapoty.

1000 HODIN
Výměna motorového oleje po 500 hodinách. Zásahy údržby pro všechny 
součásti, jako jsou filtry a pohyblivé součásti, se plánují každých 1000 hodin.
Delší pracovní cykly, méně přerušení, vyšší produktivita.

ÚDRŽBA



ROPS-FOPS
Kabina schválená ROPS-FOPS navržená s bezpečnostní kabinou, která 
zabraňuje deformaci v případě převrácení vozidla nebo v případě, že na 
kabinu spadne velká zátěž.

SYSTÉM PROTI PŘEVRÁCENÍ
Každý stroj firmy Dieci je vybaven regulátorem, který v reálném čase analyzuje 
stabilitu vozidla a zabraňuje jakýmkoli pohybům zhoršujícím situaci při dosažení 
nastavených bezpečnostních limitů.
Hydraulická brzda s posilovačem jako standard u všech modelů pro snadné 
zastavení v nejextrémnějších podmínkách.
Joystick je vybaven kapacitním snímačem mrtvého muže, který spolu s čidlem 
přítomnosti operátora v sedadle zabraňuje náhodnému spuštění.

ROBUSTNÍ PODVOZEK
Podvozek, který i působí silným vizuálním dojmem, nezaměnitelně charakterizuje 
Pivot. Předimenzovaná konstrukce zaručuje tuhost a celkovou bezpečnost i za 
nejnáročnějších podmínek. Vozidlo je zcela bez vibrací a průhybů.

BEZPEČNOST



Servis Dieci je naše technická podpora 
přítomná po celém světě prostřednictvím 
rozsáhlé sítě prodejců a autorizovaných 
servisních středisek.
Naš im zákazníkům pomáhaj í  př ímo 
specializovaní technici a každá žádost je 
uspokojena ve velmi krátkém čase: díky 
automatizovaným skladům, dokáže služba 
Dieci Service během několika hodin zajistit 
pomoc a náhradní díly po celém světě.
Navštivte www.dieci.com a vyhledejte 
svého nejbližšího prodejce.

DIECI SERVICE

ZEMĚ

POBOČKY

PRODEJCI



HYDRAULICKÝ SYSTÉM

PŘEVODOVKA

ROZMĚRY
Model stroje T40 T50 T60
A 300 mm (11,8 in) 365 mm (14,4 in) 365 mm (14,4 in)
B 1485 mm (58,5 in) 1750 mm (68,9 in) 1750 mm (68,9 in)
C 2150 mm (84,6 in) 2200 mm (86,6 in) 2200 mm (86,6 in)
C1 5650 mm (222,4 in) 6015 mm (236,8 in) 6015 mm (236,8 in)
D 1485 mm (58,5 in) 1450 mm (57,1 in) 1450 mm (57,1 in)
E 990 mm (39 in) 1190 mm (46,9 in) 1190 mm (46,9 in)
F 4045 mm (159,3 in) 4210 mm (165,7 in) 4210 mm (165,7 in)
F1 4370 mm (172 in) 4670 mm (183,9 in) 4670 mm (183,9 in)
G 5035 mm (198,2 in) 5400 mm (212,6 in) 5400 mm (212,6 in)
G1 3460 mm (136,2 in) 4155 mm (163,6 in) 4155 mm (163,6 in)
H 2420 mm (95,3 in) 2490 mm (98 in) 2490 mm (98 in)
H1 2100 mm (82,7 in) 2365 mm (93,1 in) 2365 mm (93,1 in)
I1 1700 mm (66,9 in) 2000 mm (78,7 in) 2000 mm (78,7 in)
L 1350 mm (53,1 in) 1430 mm (56,3 in) 1430 mm (56,3 in)

P 2120 mm (83,5 in) 2060 mm (81,1 in) 2060 mm (81,1 in)
Q 3830 mm (150,8 in) 4010 mm (157,9 in) 4010 mm (157,9 in)
S 1670 mm (65,7 in) 1699 mm (66,9 in) 1699 mm (66,9 in)
T 69 mm (2,7 in) 93 mm (3,7 in) 93 mm (3,7 in)

M 1753 mm (69 in) 1880 mm (74 in) 1880 mm (74 in)

Z 1962 mm (77,2 in) 1962 mm (77,2 in) 1962 mm (77,2 in)
K01 30° 31° 31°
K02 40° 40° 40°
K04 40° 40° 40°
K05 40° 40° 40°

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Model stroje T40 T50 T60
Provozní výška
se standardní lžící
a rychlospojkou

4950 kg (10913 lb) 6020 kg (13272 lb) 6020 kg (13272 lb)

Objem standardní lžíce 0,75 m³ (26 ft³) 0,85 m³ (30 ft³) 0,85 m³ (30 ft³)
Trhací síla 4075 daN (9161

lbf)
4800 daN (10791
lbf)

4800 daN (10791
lbf)

Tažná síla 3400 daN (7644
lbf)

4600 daN (10341
lbf)

5700 daN (12814
lbf)

Svahová dostupnost 60% 70% 80%
Maximální rychlost
(největší schválen
průměr kol)

bez kloubu

22 km/h (13,7
mph)

30 km/h (18,6
mph)

40 km/h (24,9
mph)

Zátěž pro převrácení při
staženém výložníku

3600 kg (7937 lb) 4050 kg (8929 lb) 4050 kg (8929 lb)

3200 kg (7055 lb) 3575 kg (7882 lb) 3575 kg (7882 lb)

2100 kg (4630 lb) 2350 kg (5181 lb) 2350 kg (5181 lb)

1850 kg (4079 lb) 2050 kg (4519 lb) 2050 kg (4519 lb)

1800 kg (3968 lb) 2250 kg (4960 lb) 2250 kg (4960 lb)

1350 kg (2976 lb) 1700 kg (3748 lb) 1700 kg (3748 lb)

1250 kg (2756 lb) 1400 kg (3086 lb) 1400 kg (3086 lb)

950 kg (2094 lb) 1050 kg (2315 lb) 1050 kg (2315 lb)

Model stroje T40 T50 T60
Značka Kubota Kubota Kubota
Jmenovitý výkon 36,5 kW (49 HP) 54,6 kW (73 HP) 54,6 kW (73 HP)
při ot./min 2700 ot./min 2600 ot./min 2600 ot./min
Objem 2615 cm³ (160 in³) 3331 cm³ (203 in³) 3331 cm³ (203 in³)
Emisní normy Stupeň IIIA/

Stupeň 3
EC Směrnice
2000/14 - Stupeň V/
Stupeň 4f

EC Směrnice
2000/14 - Stupeň V/
Stupeň 4f

Čištění
výfukových plynů

- Filtr pevných
částic

Filtr pevných
částic

Nasávání Přirozené Turbokompresor Turbokompresor

MOTOR

Model stroje T40 T50 T60
Typ převodovky Hydrostatická

s čerpadlem
s proměnným 
výtlakem

Hydraulický
motor

Hydrostatický
s průběžnou
automatickou
regulací

Převodovka Jenorychlostní,
pro spouštění
hřídele

Pomalá jízda S hydraulickým
pedálem pro
řízený pohyb 
vpřed

Model stroje T40 T50 T60
Hydraulické
čerpadlo

Zubové čerpadlo
pro posilovač

Výkon hydrauliky 65 L/min (17,2
gal/min)

101 L/min (26,7
gal/min)

101 L/min (26,7
gal/min)

Max. provozní
tlak

25,0 MPa (3626
psi)

23,0 MPa (3336
psi)

23,0 MPa (3336
psi)

s kloubem

Zátěž pro převrácení při
staženém výložníku,

Zátěž pro převrácení při
vysunutém výložníku

s kloubem

Zátěž pro převrácení
při staženém výložníku,

stažený výložník

Provozní zatížení
EN474.3 (80 %)

stažený výložník

Provozní zatížení
EN474.3 (60 %)

vytažený výložník

Provozní zatížení
EN474.3 (80 %)

vytažený výložník

Provozní zatížení
EN474.3 (60 %)

Hydrostatická
s čerpadlem
s proměnným 
výtlakem

Hydrostatická
s čerpadlem
s proměnným 
výtlakem

Hydrostatický
s průběžnou
automatickou
regulací

Hydrostatický
s průběžnou
automatickou
regulací

Jenorychlostní,
pro spouštění
hřídele

Dvourychlostní,
řízená 
servopohonem

S hydraulickým
pedálem pro
řízený pohyb 
vpřed

S hydraulickým
pedálem pro
řízený pohyb 
vpřed

Zubové čerpadlo
pro posilovač

Zubové čerpadlo
pro posilovač

TECHNICKÉ ÚDAJE ŘADA COMPACT

Stroje uvedené v tomto katalogu mohou být v závislosti na verzi vybaveny standardními přídavnými zařízeními nebo výbavou na vyžádání nebo podle dostupnosti. Firma Dieci Srl si vyhrazuje právo kdykoliv bez 
upozornění změnit uvedené a zobrazené specifikace. Nesmluvní dokument. Nevyčerpávající seznam specifikací. Fotografie a grafy obsažené v této brožuře jsou poskytovány pro konzultaci a pro informační účely.
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HYDRAULICKÝ SYSTÉM

PŘEVODOVKA

ROZMĚRY
Model stroje T40 T50 T60
A 300 mm (11,8 in) 365 mm (14,4 in) 365 mm (14,4 in)
B 1485 mm (58,5 in) 1750 mm (68,9 in) 1750 mm (68,9 in)
C 2150 mm (84,6 in) 2200 mm (86,6 in) 2200 mm (86,6 in)
C1 5650 mm (222,4 in) 6015 mm (236,8 in) 6015 mm (236,8 in)
D 1485 mm (58,5 in) 1450 mm (57,1 in) 1450 mm (57,1 in)
E 990 mm (39 in) 1190 mm (46,9 in) 1190 mm (46,9 in)
F 4045 mm (159,3 in) 4210 mm (165,7 in) 4210 mm (165,7 in)
F1 4370 mm (172 in) 4670 mm (183,9 in) 4670 mm (183,9 in)
G 5035 mm (198,2 in) 5400 mm (212,6 in) 5400 mm (212,6 in)
G1 3460 mm (136,2 in) 4155 mm (163,6 in) 4155 mm (163,6 in)
H 2420 mm (95,3 in) 2490 mm (98 in) 2490 mm (98 in)
H1 2100 mm (82,7 in) 2365 mm (93,1 in) 2365 mm (93,1 in)
I1 1700 mm (66,9 in) 2000 mm (78,7 in) 2000 mm (78,7 in)
L 1350 mm (53,1 in) 1430 mm (56,3 in) 1430 mm (56,3 in)

P 2120 mm (83,5 in) 2060 mm (81,1 in) 2060 mm (81,1 in)
Q 3830 mm (150,8 in) 4010 mm (157,9 in) 4010 mm (157,9 in)
S 1670 mm (65,7 in) 1699 mm (66,9 in) 1699 mm (66,9 in)
T 69 mm (2,7 in) 93 mm (3,7 in) 93 mm (3,7 in)

M 1753 mm (69 in) 1880 mm (74 in) 1880 mm (74 in)

Z 1962 mm (77,2 in) 1962 mm (77,2 in) 1962 mm (77,2 in)
K01 30° 31° 31°
K02 40° 40° 40°
K04 40° 40° 40°
K05 40° 40° 40°

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Model stroje T40 T50 T60
Provozní výška
se standardní lžící
a rychlospojkou

4950 kg (10913 lb) 6020 kg (13272 lb) 6020 kg (13272 lb)

Objem standardní lžíce 0,75 m³ (26 ft³) 0,85 m³ (30 ft³) 0,85 m³ (30 ft³)
Trhací síla 4075 daN (9161

lbf)
4800 daN (10791
lbf)

4800 daN (10791
lbf)

Tažná síla 3400 daN (7644
lbf)

4600 daN (10341
lbf)

5700 daN (12814
lbf)

Svahová dostupnost 60% 70% 80%
Maximální rychlost
(největší schválen
průměr kol)

bez kloubu

22 km/h (13,7
mph)

30 km/h (18,6
mph)

40 km/h (24,9
mph)

Zátěž pro převrácení při
staženém výložníku

3600 kg (7937 lb) 4050 kg (8929 lb) 4050 kg (8929 lb)

3200 kg (7055 lb) 3575 kg (7882 lb) 3575 kg (7882 lb)

2100 kg (4630 lb) 2350 kg (5181 lb) 2350 kg (5181 lb)

1850 kg (4079 lb) 2050 kg (4519 lb) 2050 kg (4519 lb)

1800 kg (3968 lb) 2250 kg (4960 lb) 2250 kg (4960 lb)

1350 kg (2976 lb) 1700 kg (3748 lb) 1700 kg (3748 lb)

1250 kg (2756 lb) 1400 kg (3086 lb) 1400 kg (3086 lb)

950 kg (2094 lb) 1050 kg (2315 lb) 1050 kg (2315 lb)

Model stroje T40 T50 T60
Značka Kubota Kubota Kubota
Jmenovitý výkon 36,5 kW (49 HP) 54,6 kW (73 HP) 54,6 kW (73 HP)
při ot./min 2700 ot./min 2600 ot./min 2600 ot./min
Objem 2615 cm³ (160 in³) 3331 cm³ (203 in³) 3331 cm³ (203 in³)
Emisní normy Stupeň IIIA/

Stupeň 3
EC Směrnice
2000/14 - Stupeň V/
Stupeň 4f

EC Směrnice
2000/14 - Stupeň V/
Stupeň 4f

Čištění
výfukových plynů

- Filtr pevných
částic

Filtr pevných
částic

Nasávání Přirozené Turbokompresor Turbokompresor

MOTOR

Model stroje T40 T50 T60
Typ převodovky Hydrostatická

s čerpadlem
s proměnným 
výtlakem

Hydraulický
motor

Hydrostatický
s průběžnou
automatickou
regulací

Převodovka Jenorychlostní,
pro spouštění
hřídele

Pomalá jízda S hydraulickým
pedálem pro
řízený pohyb 
vpřed

Model stroje T40 T50 T60
Hydraulické
čerpadlo

Zubové čerpadlo
pro posilovač

Výkon hydrauliky 65 L/min (17,2
gal/min)

101 L/min (26,7
gal/min)

101 L/min (26,7
gal/min)

Max. provozní
tlak

25,0 MPa (3626
psi)

23,0 MPa (3336
psi)

23,0 MPa (3336
psi)

s kloubem

Zátěž pro převrácení při
staženém výložníku,

Zátěž pro převrácení při
vysunutém výložníku

s kloubem

Zátěž pro převrácení
při staženém výložníku,

stažený výložník

Provozní zatížení
EN474.3 (80 %)

stažený výložník

Provozní zatížení
EN474.3 (60 %)

vytažený výložník

Provozní zatížení
EN474.3 (80 %)

vytažený výložník

Provozní zatížení
EN474.3 (60 %)

Hydrostatická
s čerpadlem
s proměnným 
výtlakem

Hydrostatická
s čerpadlem
s proměnným 
výtlakem

Hydrostatický
s průběžnou
automatickou
regulací

Hydrostatický
s průběžnou
automatickou
regulací

Jenorychlostní,
pro spouštění
hřídele

Dvourychlostní,
řízená 
servopohonem

S hydraulickým
pedálem pro
řízený pohyb 
vpřed

S hydraulickým
pedálem pro
řízený pohyb 
vpřed

Zubové čerpadlo
pro posilovač

Zubové čerpadlo
pro posilovač
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T70 T80 T90
A 410 mm (16,1 in) 400 mm (15,7 in) 351 mm (13,8 in)
B 1570 mm (61,8 in) 1670 mm (65,7 in) 1898 mm (74,7 in)
C 2400 mm (94,5 in) 2550 mm (100,4 in) 2800 mm (110,2 in)
C1 6250 mm (246,1 in) 6760 mm (266,1 in) 7423 mm (292,2 in)
D 1550 mm (61 in) 1675 mm (65,9 in) 1739 mm (68,5 in)
E 900 mm (35,4 in) 1030 mm (40,6 in) 1898 mm (74,7 in)
F 4620 mm (181,9 in) 4865 mm (191,5 in) 5207 mm (205 in)
F1 5000 mm (196,9 in) 5300 mm (208,7 in) 5906 mm (232,5 in)
G 5520 mm (217,3 in) 5895 mm (232,1 in) 6440 mm (253,5 in)
G1 4300 mm (169,3 in) 4400 mm (173,2 in) 4839 mm (190,5 in)
H 2690 mm (105,9 in) 2680 mm (105,5 in) 2790 mm (109,8 in)
H1 2300 mm (90,6 in) 2520 mm (99,2 in) 2884 mm (113,5 in)
I1 2100 mm (82,7 in) 2200 mm (86,6 in) 2400 mm (94,5 in)
L 1560 mm (61,4 in) 1790 mm (70,5 in) 1790 mm (70,5 in)

P 2500 mm (98,4 in) 2743 mm (108 in)
Q 4750 mm (187 in) 5193 mm (204,4 in)
S 1937 mm (76,3 in) 1990 mm (78,3 in)
T 201 mm (7,9 in) 192 mm (7,6 in)

M 2250 mm (88,6 in) 2250 mm (88,6 in) 2400 mm (94,5 in)

Z 2106 mm (82,9 in) 2170 mm (85,4 in)
K01 30° 32°
K02 40° 40°
K04 40° 37°
K05 40° 38°

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

PŘEVODOVKA

ROZMĚRY
Model stroje

Model stroje T70 T80 T90
Typ převodovky Hydrostatická

s čerpadlem
s proměnným
výtlakem

Jednorychlostní
hydrostatická
převodovka
s čerpadlem
s proměnným
výtlakem

Hydrostatická
Vario System EVO2
elektronicky
řízená se 2
hydrostatickými
motory s průběžnou
automatickou
regulací

Hydraulický motor Hydrostatická
s průběžnou
automatickou 
regulací

-

Převodovka Dvourychlostní
řízená
servopohonem

Jednorychlostní
pro spouštění
hřídele

-

Pomalá jízda S hydraulickým
pedálem pro
řízený pohym
vpřed

Pomalá jízda
s pedálem pro
řízený pohyb 
vpřed

S elektronickým
pedálem pro
řízený pohyb
vpřed

Model stroje T70 T80 T90
Provozní hmotnost
se standardní lžící
a rychlospojkou

7150 kg (15763 lb) 8000 kg (17637 lb) 9800 kg (21605 lb)

Objem standardní lžíce 1,10 m³ (39 ft³) 1,20 m³ (42 ft³) 1,25 m³ (44 ft³)
Trhací síla 6000 daN (13489

lbf)
6700 daN (15062
lbf)

7470 daN (16793
lbf)

Tažná síla 6000 daN (13489
lbf)

6500 daN (14613
lbf)

8450 daN (18996
lbf)

Svahová dostupnost 70% 60% 80%
Maximální rychlost
(největší schválený
průměr kol)

40 km/h (24,9
mph)

36 km/h (22,4
mph)

40 km/h (24,9
mph)

Zátěž pro převrácení
při staženém výložníku,
bez kloubu

4800 kg (10582 lb) 6100 kg (13448 lb) 6100 kg (13448 lb)

Zátěž pro převrácení
při staženém výložníku,
s kloubem

4250 kg (9370 lb) 5400 kg (11905 lb) 5400 kg (11905 lb)

Zátěž pro převrácení
při vysunutí

2500 kg (5512 lb) 3200 kg (7055 lb) 3250 kg (7165 lb)

Zátěž pro převrácení
při staženém výložníku,
s kloubem

2350 kg (5181 lb) 2800 kg (6173 lb) 2900 kg (6393 lb)

Provozní zatížení
EN474.3 (80 %)
stažený výložník

3000 kg (6614 lb) 3500 kg (7716 lb) 4100 kg (9039 lb)

2300 kg (5071 lb) 2600 kg (5732 lb) 3050 kg (6724 lb)

1650 kg (3638 lb) 1800 kg (3968 lb) 2000 kg (4409 lb)

1300 kg (2866 lb) 1400 kg (3086 lb) 1500 kg (3307 lb)

Model stroje T70 T80 T90
Značka Kubota FPT FPT
Jmenovitý výkon 83,5 kW (112 HP) 96 kW (129 HP) 103 kW (138 HP)
ot./min 2600 ot./min 2200 ot./min 2200 ot./min
Objem 3769 cm³ (230 in³) 4485 cm³ (274 in³) 4485 cm³ (274 in³)
Emisní normy Stage IIIB/Tier 4i Stage IV/Tier 4f Stage IV/Tier 4f
Čištění
výfukových plynů

Particulate filter
(DPF)

DOC+SCR (AdBlue) DOC+SCR (AdBlue)

Nasávání Dochlazovač
turbodmychadla

16-ventilový
turbokompresor
s dochlazovačem

Model stroje T70 T80 T90
Hydraulické
čerpadlo

Zubové čerpadlo
pro posilovač
řízení a pohony

Pístové čerpadlo
s proměnným
výtlakem
pro posilovač
řízení a pohony

Výkon hydrauliky 114 L/min (30,1
gal/min)

114 L/min (30,1
gal/min)

150 L/min (39,6
gal/min)

Maximální
pracovní tlak

25,0 MPa (3626
psi)

25,0 MPa (3626
psi)

26,0 MPa (3771
psi)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE MOTOR

2400 mm (94,5 in)
4450 mm (175,2 in)
1870 mm (73,6 in)
186 mm (7,3 in)
2056 mm (80,9 in)
31°
40°
40°
40°

Provozní zatížení
EN474.3 (60 %)
stažený výložník
Provozní zatížení
EN474.3 (80 %)
vytažený výložník
Provozní zatížení
EN474.3 (60 %)
vytažený výložník

16-ventilový
turbokompresor
s dochlazovačem

Hydrostatická
s průběžnou
automatickou 
regulací

Zubové čerpadlo
pro posilovač
řízení a pohony

TECHNICKÉ ÚDAJE ŘADA HEAVY

Stroje uvedené v tomto katalogu mohou být v závislosti na verzi vybaveny standardními přídavnými zařízeními nebo výbavou na vyžádání nebo podle dostupnosti. Firma Dieci Srl si vyhrazuje právo kdykoliv bez 
upozornění změnit uvedené a zobrazené specifikace. Nesmluvní dokument. Nevyčerpávající seznam specifikací. Fotografie a grafy obsažené v této brožuře jsou poskytovány pro konzultaci a pro informační účely.



T70 T80 T90
A 410 mm (16,1 in) 400 mm (15,7 in) 351 mm (13,8 in)
B 1570 mm (61,8 in) 1670 mm (65,7 in) 1898 mm (74,7 in)
C 2400 mm (94,5 in) 2550 mm (100,4 in) 2800 mm (110,2 in)
C1 6250 mm (246,1 in) 6760 mm (266,1 in) 7423 mm (292,2 in)
D 1550 mm (61 in) 1675 mm (65,9 in) 1739 mm (68,5 in)
E 900 mm (35,4 in) 1030 mm (40,6 in) 1898 mm (74,7 in)
F 4620 mm (181,9 in) 4865 mm (191,5 in) 5207 mm (205 in)
F1 5000 mm (196,9 in) 5300 mm (208,7 in) 5906 mm (232,5 in)
G 5520 mm (217,3 in) 5895 mm (232,1 in) 6440 mm (253,5 in)
G1 4300 mm (169,3 in) 4400 mm (173,2 in) 4839 mm (190,5 in)
H 2690 mm (105,9 in) 2680 mm (105,5 in) 2790 mm (109,8 in)
H1 2300 mm (90,6 in) 2520 mm (99,2 in) 2884 mm (113,5 in)
I1 2100 mm (82,7 in) 2200 mm (86,6 in) 2400 mm (94,5 in)
L 1560 mm (61,4 in) 1790 mm (70,5 in) 1790 mm (70,5 in)

P 2500 mm (98,4 in) 2743 mm (108 in)
Q 4750 mm (187 in) 5193 mm (204,4 in)
S 1937 mm (76,3 in) 1990 mm (78,3 in)
T 201 mm (7,9 in) 192 mm (7,6 in)

M 2250 mm (88,6 in) 2250 mm (88,6 in) 2400 mm (94,5 in)

Z 2106 mm (82,9 in) 2170 mm (85,4 in)
K01 30° 32°
K02 40° 40°
K04 40° 37°
K05 40° 38°

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

PŘEVODOVKA

ROZMĚRY
Model stroje

Model stroje T70 T80 T90
Typ převodovky Hydrostatická

s čerpadlem
s proměnným
výtlakem

Jednorychlostní
hydrostatická
převodovka
s čerpadlem
s proměnným
výtlakem

Hydrostatická
Vario System EVO2
elektronicky
řízená se 2
hydrostatickými
motory s průběžnou
automatickou
regulací

Hydraulický motor Hydrostatická
s průběžnou
automatickou 
regulací

-

Převodovka Dvourychlostní
řízená
servopohonem

Jednorychlostní
pro spouštění
hřídele

-

Pomalá jízda S hydraulickým
pedálem pro
řízený pohym
vpřed

Pomalá jízda
s pedálem pro
řízený pohyb 
vpřed

S elektronickým
pedálem pro
řízený pohyb
vpřed

Model stroje T70 T80 T90
Provozní hmotnost
se standardní lžící
a rychlospojkou

7150 kg (15763 lb) 8000 kg (17637 lb) 9800 kg (21605 lb)

Objem standardní lžíce 1,10 m³ (39 ft³) 1,20 m³ (42 ft³) 1,25 m³ (44 ft³)
Trhací síla 6000 daN (13489

lbf)
6700 daN (15062
lbf)

7470 daN (16793
lbf)

Tažná síla 6000 daN (13489
lbf)

6500 daN (14613
lbf)

8450 daN (18996
lbf)

Svahová dostupnost 70% 60% 80%
Maximální rychlost
(největší schválený
průměr kol)

40 km/h (24,9
mph)

36 km/h (22,4
mph)

40 km/h (24,9
mph)

Zátěž pro převrácení
při staženém výložníku,
bez kloubu

4800 kg (10582 lb) 6100 kg (13448 lb) 6100 kg (13448 lb)

Zátěž pro převrácení
při staženém výložníku,
s kloubem

4250 kg (9370 lb) 5400 kg (11905 lb) 5400 kg (11905 lb)

Zátěž pro převrácení
při vysunutí

2500 kg (5512 lb) 3200 kg (7055 lb) 3250 kg (7165 lb)

Zátěž pro převrácení
při staženém výložníku,
s kloubem

2350 kg (5181 lb) 2800 kg (6173 lb) 2900 kg (6393 lb)

Provozní zatížení
EN474.3 (80 %)
stažený výložník

3000 kg (6614 lb) 3500 kg (7716 lb) 4100 kg (9039 lb)

2300 kg (5071 lb) 2600 kg (5732 lb) 3050 kg (6724 lb)

1650 kg (3638 lb) 1800 kg (3968 lb) 2000 kg (4409 lb)

1300 kg (2866 lb) 1400 kg (3086 lb) 1500 kg (3307 lb)

Model stroje T70 T80 T90
Značka Kubota FPT FPT
Jmenovitý výkon 83,5 kW (112 HP) 96 kW (129 HP) 103 kW (138 HP)
ot./min 2600 ot./min 2200 ot./min 2200 ot./min
Objem 3769 cm³ (230 in³) 4485 cm³ (274 in³) 4485 cm³ (274 in³)
Emisní normy Stage IIIB/Tier 4i Stage IV/Tier 4f Stage IV/Tier 4f
Čištění
výfukových plynů

Particulate filter
(DPF)

DOC+SCR (AdBlue) DOC+SCR (AdBlue)

Nasávání Dochlazovač
turbodmychadla

16-ventilový
turbokompresor
s dochlazovačem

Model stroje T70 T80 T90
Hydraulické
čerpadlo

Zubové čerpadlo
pro posilovač
řízení a pohony

Pístové čerpadlo
s proměnným
výtlakem
pro posilovač
řízení a pohony

Výkon hydrauliky 114 L/min (30,1
gal/min)

114 L/min (30,1
gal/min)

150 L/min (39,6
gal/min)

Maximální
pracovní tlak

25,0 MPa (3626
psi)

25,0 MPa (3626
psi)

26,0 MPa (3771
psi)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE MOTOR

2400 mm (94,5 in)
4450 mm (175,2 in)
1870 mm (73,6 in)
186 mm (7,3 in)
2056 mm (80,9 in)
31°
40°
40°
40°

Provozní zatížení
EN474.3 (60 %)
stažený výložník
Provozní zatížení
EN474.3 (80 %)
vytažený výložník
Provozní zatížení
EN474.3 (60 %)
vytažený výložník

16-ventilový
turbokompresor
s dochlazovačem

Hydrostatická
s průběžnou
automatickou 
regulací

Zubové čerpadlo
pro posilovač
řízení a pohony
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DIECI, SILNÁ SPOLEČNOST
ZKUŠENOSTI PRO INOVACE

Navrhujeme a stavíme pracovní stroje od roku 1962 a dnes jsme 
považováni za jednoho z předních světových hráčů.
Hrdě italské, s hlavním sídlem v Emilia Romagna, více než 135 000 metry 
čtverečními a 400 zaměstnanci, díky 3 evropským pobočkám v Německu, 
Velké Británii a Francii, díky celosvětové sítí s více než 400 prodejci 
působí Dieci ve více než 70 zemích.
Výzkum a vývoj inovativních technologií, školení a péče o zákazníka 
jsou neustále středem naší činnosti: výsledek tohoto trvalého závazku 
je realizován v nabídce, která zahrnuje 159 vyráběných modelů 
zemědělských, stavebních, průmyslových a speciálních vozidel.
V posledních 2 letech jsme inovovali 80 % sortimentu, abychom 
našim zákazníkům nabídli stále pokročilejší, výkonnější, 
spolehlivější a bezpečnější řešení. Dnes představujeme novou 
řadu zemědělských produktů, 4 rodiny a 15 modelů s významnými 
vylepšeními v oblasti pohodlí a designu, abychom přinesli 
užitek tomu nejdůležitějšímu: člověku.

1962

400

19

135.000

159

ZALOŽENO

ZAMĚSTNANCŮ

RODIN

MODELŮ

m²



ZALOŽENO




