
Bedrijfsgewicht: 1.760 – 1.860 kg (AX17U – AX19U) 
Vermogen: 10,6 kW (14,2 PK)
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KENMERKEN

Binnendraaier met extra countergewicht 

(Lichte uitzwaai, betere stabiliteit)

Zeer compact en wendbaar door het ver- 

stelbare rupsonderstel (breedte 0,98m - 1,28m)

De AX17U heeft een armlengte van 0,93m

De AX19U is voorzien van een 1,30m arm

Cilinderbescherming met versterkt  

V-profiel en dubbele boutbevestiging

Vlot te openen beschermkappen

Verbeterd zicht doordat de cabine  

voorzien is van 3 peilers in plaats van 4



EEN COMPACTE MACHINE MÉT HOGE PRESTATIES
De AX19U en de AX17U zijn speciaal ontworpen om in beperkte of omsloten  

ruimtes graafwerken met een hoog productiviteitsniveau uit te voeren.

De onderwagen van beide modellen is verstelbaar van 0,98m en kan worden  

verbreed tot 1,28m. Voor graafwerk van nutsvoorzieningen, funderingen, 

terreinaanpassingen of sloopwerken binnen gebouwen is deze graafmachine 

dus maximaal inzetbaar. 

Ook zijn de machines heel vlot transporteerbaar op een aanhangwagen. Ten 

opzichte van de voorgaande Airman modellen zijn de  productiviteitsniveaus  

verbeterd door een efficiënt hydraulisch systeem.

In vergelijking met andere minigraafmachines zetten de nieuwe machines  

AX17U en 19U een nieuwe standaard neer inzake productiviteit!



KORTE ZWENKCIRKEL

VERSTERKTE CILINDERBESCHERMING 12-VOLT AANSLUITING

ONDERHOUDSGEMAK
Alle onderhoud- en reinigingspunten zijn vlot  

toegankelijk doordat de afdekpanelen verticaal  

omhoog schuiven. Ook in nauwe ruimtes is het 

dus gemakkelijk om de dagelijks te inspecteren 

onderdelen te onderhouden. 

Brandstof tanken kan ook heel eenvoudig doordat  

de tankdop anders vormgegeven is en er meer ruimte 

rondom de brandstoftankopening vrijgelaten is.  



GEBRUIKSGEMAK & COMFORT
Brede, verstelbare en geveerde stoel met hoge rugleuning

Lager geluidsniveau 

Handige groepering van de hendels en schakelaars

Lichte bedieningshendels

Armsteunen ter hoogte van de joysticks

Meer dan voldoende beenruimte

Documenthouder achter de stoel

Bekerhouder





TECHNISCHE SPECIFICATIES

AX17U
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AX19U
AX19U



UITRUSTING

AX17UAX17U

AX19U

AX19U



WERKBEREIK AX17U WERKBEREIK AX19U

AX19UAX17U



AFMETINGEN AX17U AFMETINGEN AX19U

AX19UAX17U



HEFCAPACITEITEN
AX17U

AX17U

AX19U

AX19U



IMPORT	BELGIË

Devako	Machinery	BVBA	

Torhoutsesteenweg	329,

8210	Veldegem

		+32	(0)	50	/	70	27	12

  	info@devako.be

	www.devako.be

UW DEALER: 

CONTACT


