
Bedrijfsgewicht: 1.920 kg 
Vermogen: 10,6 kW (14,2 PK)
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KENMERKEN

De cilinder van de hoofdarm bevindt zich  

aan de bovenkant van de arm (niet meer  

te beschadigen door de graafbak)

Extra hydraulisch circuit op de graafarm is 

via een proportionele duimroller bediend

Vlot te openen beschermkappen

Uitzonderlijk grote cabine met brede 

doorgang en een verbeterde zicht- 

baarheid van de bestuurder

De machine is standaard in breedte  

verstelbaar van 980 naar 1300 mm

Standaard voorzien van 3 werklichten,  

spiegels en 12V aansluiting aan de 

bovenkant van de cabine (zwaailamp)



EEN VLOT TE TRANSPORTEREN  
MACHINE MÉT HOGE PRESTATIES

Bij AIRMAN komt het gebruiksgemak 

en het comfort van de bestuurder op 

de eerste plaats. De nieuwe AX19-6 

is bijgevolg volgens de hoogste  

normen voor prestatie, comfort en 

gebruiksgemak ontwikkeld.

De machine kan vlot ingezet worden 

in beperkte ruimten. Doordat de 

boomcilinder zich aan de bovenkant 

van de arm bevindt, is de draaicirkel 

van de nieuwe AX19-6 kleiner. 

Bovendien zorgt het lage bedrijfs-

gewicht (1920 kg) ervoor dat hij vlot 

transporteerbaar is op een aanhang-

wagen.

Er werd bij dit nieuwe model veel 

aandacht besteed aan de grotere 

ruimte van de cabine en de vergrote  

deuropening (120 mm breder dan op 

het vorig model). 

De toegenomen zichtbaarheid rond 

de cabine zorgt bijgevolg voor 

betere prestaties op het terrein!  





GEBRUIKSGEMAK & COMFORTABELE CABINE
Vlot systeem om de voorruit te openen door middel van 2 gasveren

Ventilator luchtverwarming onder de stoel 

Proportionele duimroller in joystick voor de bediening van het 3de hydr. circuit

Bekerhouder

Invouwbare rijpedalen en voldoende beenruimte 

Groot opbergvak achter de stoel

Grote LCD monitor

Elektronisch schakelen naar 2de versnelling 





COMFORTABELE ONDERHOUDSFUNCTIES
Hydraulische slangen zijn goed beschermd 

Het dozerblad is verstelbaar in breedte met 1 hendel

Gemakkelijk te tanken

De radiator en de oliekoeler zijn parallel geplaatst zodat ze  
eenvoudig gereinigd kunnen worden

Alle onderhouds- en reinigingspunten zijn vlot toegankelijk  
doordat de afdekpanelen verticaal omhoog schuiven

Lang service interval



TECHNISCHE SPECIFICATIES



UITRUSTING WERKBEREIK

AX19



AFMETINGEN HEFCAPACITEITEN

AX19

AX19AX19



IMPORT	BELGIË

Devako	Machinery	BVBA	

Torhoutsesteenweg	329,

8210	Veldegem

		+32	(0)	50	/	70	27	12

  	info@devako.be

	www.devako.be

Uw dealer: 

CONTACT


