
המעמיסים הקומפקטיים של קומטסו  WA100-8  WA80-8 הנם רב תכליתיים 
המיועדים למגוון עבודות בתחום החקלאות, הפיתוח והתשתיות הקלות 

 

WA100-8 מעמיס אופניWA80-8 מעמיס אופני
דגם WA100-8 הוא המעמיס הגדול יותר במשקל של 7.2 

טון , גובה קבינה 2.88 מטר  ומצויד בכף העמסה בנפח 
שבין  1.2 קוב עד 1.6 קוב בהתאם לתחום העבודה הנדרש 

המעמיס מצטיין בגובה העמסה של 3.5 מטר.  

דגם WA80-8 הוא המעמיס הקטן יותר במשקל של 6 טון 
עם גובה קבינה 2.72 מטר מצוייד בכף העמסה בנפח שבין 

1 עד 1.3 קוב בהתאם לתחום העבודה הנדרש , המעמיס 
מצטיין בגובה העמסה של 3.2 מטר. 

מעמיסים קומפקטיים



shulir@feldman.co.ilwww.feldman.co.ilמכירות       04-8471275

WA100-8  מעמיס אופני
KOMATSUמנוע 

HP 93.6כוח סוס

מקורימאוורר הופך כיוון
1.2-1.6נפח כף העמסה )קוב( 

KM 71.7כח כריה

3520גובה העמסת פין הכף 

20 / 70 / 480גלגלים משלין

KOMATSUמנוע גיר סרנים

7.2משקל  טון

WA80-8  מעמיס אופני
KOMATSUמנוע 

HP 70כוח סוס

מקורימאוורר הופך כיוון
1-1.3נפח כף העמסה )קוב( 

KM 57כח כריה

3200גובה העמסת פין הכף 

20 / 70 / 450גלגלים משלין

KOMATSUמנוע גיר סרנים

6משקל  טון

המעמיסים הקומפקטים של קומטסו מצטיינים במבנה גוף קומפקטי 
המאפשר לעבוד במקומות בהן נדרש יכולת תמרון גבוהה  כמו אתרי בנייה, 

סלילת כבישים , רפתות דירי כבשים  במטעים ועוד. 

המעמיסים מצויידים במערכת ריתום מהיר וסלקטור שלישי המאפשרת 
להתחבר  ולהפעיל מגוון רחב של כלי עבודה כמו מזלג משטחים, כף נפתחת, 

מטאטא כביש ,מהפך מיכלים  ועוד. 

המעמיסים מצויידים במערכת ממסרה )גיר( הידרוסטאטית ייחודית של קומטסו 
המאפשרת תנועה גמישה וזריזה, מהירות נסיעה גבוהה עד 40 קמ"ש  תוך 

הפעלת מערכת שיכוך מקורית של קומטסו. שני המעמיסים מצויידים במערכת 
מאוורר הופך כיוון מקורית המאפשרת לעבוד בתנאי סביבה קשים כמו אבק 

ומונעת  סתימת ראדיאטור.  

WA100-8 מעמיס אופניWA80-M מעמיס אופני
דגם WA100-8 הוא המעמיס הגדול יותר 

במשקל של 7.2 טון , גובה קבינה 2.88 
מטר  ומצויד בכף העמסה בנפח שבין  1.2 

קוב עד 1.6 קוב בהתאם לתחום העבודה 
הנדרש המעמיס מצטיין בגובה העמסה של 

3.5 מטר.  

דגם WA80-8 הוא המעמיס הקטן יותר 
במשקל של 6 טון עם גובה קבינה 2.72 מטר 

מצוייד בכף העמסה בנפח שבין 1 עד 1.3 קוב 
בהתאם לתחום העבודה הנדרש , המעמיס 

מצטיין בגובה העמסה של 3.2 מטר. 

מיפרט טכני


