
ZW75-6 / ZX65USB-5

Perfecte compacte 
partners

Efficiëntie     Veelzijdigheid     Comfort 



22

Seigo Yamamoto,
Compact Product Manager bij HCME

Hitachi ontwikkelt compact line machines 
die hebben bewezen dat ze aan de vereisten 
van ons werkterrein voldoen
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Compact ontwerp
Dankzij het slimme ontwerp kunnen de 
minigraafmachines en compacte wielladers 
van Hitachi op meer locaties komen dan 
grotere modellen, vooral wanneer er 
weinig ruimte is. De ZX65USB‑5 heeft een 
korte draaicirkel en is daarom ideaal voor 
gebruik in woongebieden, bij wegen‑ en 
utiliteitsbouw. 

Eenvoudig te verplaatsen
Hitachi machines zijn ook op drukke 
werkterreinen eenvoudig te verplaatsen. 
Dat betekent dat ze een hoge productiviteit 
bieden bij graven en het vervoeren van 
materiaal. De ZW75‑6 is geschikt voor 
uiteenlopende werkzaamheden, zoals 
algemene bouwwerkzaamheden, recycling 
en landbouw. Een optionele highliftarm 
verhoogt de loshoogte wanneer dit 
gewenst is.

Minder onderhoud
Diverse eigenschappen van de 
graafmachines en compacte wielladers 
van Hitachi zorgen ervoor dat ze minder 
onderhoud nodig hebben en dat betekent 
minimale stilstand en lagere kosten. 
De (motor)kappen op de ZW75‑6 en 
ZX65USB‑5 kunnen ver open, waardoor 
u snel en eenvoudig bij verschillende 
onderdelen kunt komen.

EIS EFFICIËNTIE
De efficiëntie van uw machines heeft een directe impact op de winstgevendheid van uw bedrijf.  
De graafmachines en compacte wielladers van Hitachi zijn ontworpen en gebouwd met behulp van de 
beste technologie op de markt, waardoor ze betrouwbaar werken, een laag brandstofverbruik bieden 
en eenvoudig zijn te onderhouden. Ze bieden een uitstekende productiviteit en lage eigendomskosten.
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Eenvoudig te verplaatsen
De machines van Hitachi zijn dankzij hun 
compacte afmetingen eenvoudig op een 
aanhanger tussen locaties te verplaatsen. 
Zo heeft de compacte wiellader ZW75‑6 
een hoogte van 2,47 m en kan op diverse 
aanhangers worden vervoerd. Daarnaast 
heeft deze machine een optionele 
rijsnelheid van 30 km/u.

Flexibel en efficiënt 
Zowel de graafmachines als de compacte 
wielladers van Hitachi kunnen snel en 
eenvoudig van diverse uitrustingsstukken 
worden voorzien, waardoor ze bijzonder 
veelzijdig voor gebruik in diverse 
toepassingen zijn. De ZW75‑6 heeft een 
elektrohydraulisch bediende snelwissel, die 
zowel de veiligheid als de efficiëntie van de 
machine verbetert.

Uitzonderlijke precisie
Hitachi machines werken met veel controle 
en precisie, dankzij kenmerken als de 
hoogwaardige hefarm, een automatisch 
stabiliserend, pendelend scharnierpunt 
(ZW75‑6) en het automatische schakelend 
rijsysteem, waardoor de snelheid van de 
ZX65USB‑5 op basis van de rijbelasting 
wordt verlaagd.

EIS VEELZIJDIGHEID
De graafmachines en compacte wielladers van Hitachi zijn ideaal voor gebruik op diverse 
werkterreinen. Ze kunnen aan de slag in de landbouw, bij gemeentewerken, bij wegwerkzaamheden, 
bij sloopwerkzaamheden of in de bosbouw; onze machines werken overal soepel en efficiënt. 
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Bill Drougkas, 
Wheel Loader Product Manager bij HCME

Onze compacte wielladers zijn veelzijdig, 
waardoor ze voor verschillende 
werkzaamheden op het werkterrein 
worden ingezet



ZX65USB-5

ZW75-6
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Martin Vissers, 
Compact Product Specialist HCME

Met onze betrouwbare compacte 
grondverzetmachines zijn wij de 
ideale partner voor uw bedrijf
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DEMAND COMFORT
EIS COMFORT
De machines van Hitachi zijn compact aan de buitenkant, maar ruim aan de binnenkant, want ze 
zijn ontworpen met de machinist in gedachten. Ze hebben een comfortabele werkomgeving, bieden 
uitstekend zicht op het werkterrein en beschikken over diverse gebruikersvriendelijke kenmerken.

Comfortabele werkruimte
Met brede stoelen, voldoende been‑ en 
opbergruimte en air‑conditioning is de 
cabine van een Hitachi machine gericht 
op comfort, zodat de machinist zich na 
een lange werkdag minder moe voelt. 
Bovendien is de cabine veilig en eenvoudig 
toegankelijk via een opstap.

Eenvoudige bediening
De cabine van Hitachi is voorzien van 
ergonomische en gebruikersvriendelijke 
bedieningselementen. Op de 
multifunctionele lcd‑monitor kan de 
machinist alle belangrijke gegevens in één 
oogopslag zien, waaronder de status en 
instellingen van de machine.

Uitstekend zicht
Zicht is essentieel voor veiligheid en 
precisie, vooral op drukke bouwterreinen 
en in kleine ruimtes. De ZX65USB‑5 
heeft een vergrote voorruit en deur, en de 
ZW75‑6 biedt vanuit de cabine uitstekend 
zicht rondom en beter zicht op het 
hefframe. 



8

OPTIES

ZX65USB-5

De rubber pads kunnen waar 
nodig heel eenvoudig afzonderlijk 
worden vervangen.

De ZX65USB‑5 kan met een 
startonderbreker worden 
uitgerust. 

Een rotatiefunctie zorgt voor eenvoudige 
bediening van hydraulisch aangestuurde 
uitrustingsstukken.

Er is een extra 
(afneembaar) 
contragewicht 
van 270 kg 
beschikbaar voor 
de ZX65USB‑5.

Voordelen:  
• Meer flexibiliteit 
• Meer stabiliteit

De ZX65USB‑5 
kan worden 
uitgerust met 
een elektrische 
brandstofvulpomp.

Voordelen:  
•  Voorkomt 

verspilling
•  Gemakkelijk in 

gebruik

Voordelen: 
• Gemakkelijk onderhoud
• Lagere kosten

De hendel voor de extra functie heeft 
een proportionele schakelaar waarmee 
het uitrustingsstuk eenvoudig kan 
worden bediend.

Voordelen: 
• Eenvoudige bediening 
• Uitstekende controle
• Comfort voor de machinist

Voordelen: 
•  Voorkomen van diefstal en 

vandalisme
• Gemoedsrust

Voordelen: 
• Meer flexibiliteit
• Meer veelzijdigheid
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Compacte machines

OPTIES

ZW75-6

De functie Ride Control beperkt 
het trillen bij rijden over oneffen 
terrein.

De optionele rijsnelheid van 30 
km/u is afhankelijk van de lokale 
vereisten.

De slangbreukkleppen voorkomen 
onverwachts zakken van de hefarm bij 
lekkage in de hydraulische slangen.

Met de HDrive 
kan het 
motortoerental 
handmatig 
worden 
aangepast.

Voordelen: 
• Meer  
 precisie en  
 nauwkeurigheid
• Meer  
 veelzijdigheid
• Eenvoudige  
 bediening

Voordelen: 
• Soepele bediening
• Comfort voor de machinist

Voordelen: 
• Gemakkelijk te vervoeren
• Meer veelzijdigheid

Led‑werklampen 
voor en achter.

Voordelen: 
• Lange levensduur
• Beter zicht
• Meer veiligheid
• Duurzaam

Voordelen:  
• Meer veiligheid
• Meer betrouwbaarheid

Met de 
hydraulische 
derde functie 
kunnen hydraulisch 
aangestuurde 
uitrustingsstukken 
eenvoudig worden 
bediend.

Voordelen: 
• Meer   
 veelzijdigheid
• Uitzonderlijke
 prestaties
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Minigraafmachines

ZX10U-2
Nominaal motorvermogen (kW)  
ISO 9249 ............................................ 9,5

Bedrijfsgewicht (kg) ............................ 1.110

Bakinhoud (m3) ISO met kop............... 0,018 – 0,024

ZX17U-5/ZX19U-5
Nominaal motorvermogen (kW)  
ISO 9249 ..............................................10,6

Bedrijfsgewicht (kg) ..............................1.760/1.880

Bakinhoud (m3) ISO met kop.................0,020 – 0,050

ZX19-5
Nominaal motorvermogen (kW)  
ISO 9249 ..............................................10,6

Bedrijfsgewicht (kg) ..............................1.920

Bakinhoud (m3) ISO met kop.................0,020 – 0,050

ZX26U-5
Nominaal motorvermogen (kW)  
ISO 9249 ............................................. 14,5

Bedrijfsgewicht (kg) ............................. 2.720

Bakinhoud (m3) ISO met kop................ 0,070 – 0,080

ZX33U/ZX38U-5
Nominaal motorvermogen (kW)  
ISO 9249 ..............................................21,2

Bedrijfsgewicht (kg) ..............................3.510/3.960*

Bakinhoud (m3) ISO met kop.................0,08 – 0,15

ZX48U/ZX55U-5
Nominaal motorvermogen (kW)  
ISO 9249 .............................................28,2

Bedrijfsgewicht (kg) .............................4.890/5.200*

Bakinhoud (m3) ISO met kop................0,11 – 0,17

* Cabine met lange arm en rubber tracks* Cabine met lange arm en rubber tracks
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Compacte wielladers

ZX65USB-5
Nominaal motorvermogen (kW)  
ISO 9249 ............................................ 34,1

Bedrijfsgewicht (kg) ............................ 6.160*

Bakinhoud (m3) ISO met kop............... 0,22 – 0,24

ZX85US-5
Nominaal motorvermogen (kW)  
ISO 9249 .............................................34,1

Bedrijfsgewicht (kg) .............................8.170*

Bakinhoud (m3) ISO met kop................0,13 – 0,33

ZX85USB-5
Nominaal motorvermogen (kW)  
ISO 9249 .............................................. 34,1

Bedrijfsgewicht (kg) .............................. 8.470*

Bakinhoud (m3) ISO met kop................. 0,13 – 0,33

ZW65-6
Nominaal motorvermogen (kW)  
ISO 14396 ...........................................50

Bedrijfsgewicht (kg) .............................4.710

Bakinhoud (m3) ISO met kop................0,70 – 1,20

ZW75-6
Nominaal motorvermogen (kW)  
ISO 14396 ...........................................50

Bedrijfsgewicht (kg) .............................5.050

Bakinhoud (m3) ISO met kop................0,80 – 1,50

ZW95-6
Nominaal motorvermogen (kW)  
ISO 14396 ...........................................55,4

Bedrijfsgewicht (kg) .............................5.410

Bakinhoud (m3) ISO met kop................1,00 – 1,60

Compacte machines

* Met Monoblock‑boom, lange arm 
en stalen tracks van 450 mm

* Met Monoblock‑boom, lange arm 
en stalen tracks van 450 mm

* Met lange arm en rubber tracks
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Gedrukt in Europa

Hitachi Construction Machinery
www.hitachicm.eu

Wanneer deze machine, in een ander land wordt gebruikt dan dat 
waarvoor deze is bestemd, dan moeten er eventueel wijzigingen worden 
aangebracht zodat de machine aan de lokale wetgevende normen (inclusief 
veiligheidsnormen) en wettelijke voorschriften in dat land voldoet. Exporteer en 
gebruik deze machine niet buiten het land waarvoor hij is bestemd, maar doe 
dat pas wanneer hij volgens de beschreven regelgeving is goedgekeurd. Neem 
contact op met uw Hitachi-dealer bij vragen over naleving van de wetgeving.

Deze specificaties kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. Illustraties en foto's tonen 
de standaardmodellen en kunnen al dan niet optionele uitrusting en accessoires bevatten. Alle 
standaardonderdelen kunnen bovendien een andere kleur en kenmerken hebben.  
Lees voor gebruik de gebruikershandleiding zodat u de machine op de juiste manier bedient.


