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XCMG IN EUROPAINTRODUCTIE VAN XCMG
 

            

XCMG was opgericht in 1943 en is een multinational met het meest uitgebreide assortiment aan concurrerende, invloedrijke 
producten in de bouwmachinesector. Ons bedrijf dekt acht essentiële sectoren: bouwmachines, zware vrachtwagens, 
mijnbouwmachines, sanitaire machines, machineonderdelen, bouw, financiën en de ICT-industrie.
XCMG heeft een wereldwijd R&D-netwerk opgezet met in totaal zes centra in China, de VS, Duitsland, Brazilië en India, met het 
Chinese nationale technologiecentrum als het hart. Naast verschillende productiecentra in China, de VS, Duitsland, Nederland, 
Polen, Oostenrijk, Brazilië, India en Oezbekistan, beschikken we over twee complete machinemerken (XCMG en Schwing) en 
verschillende onderdeelmerken, waaronder FT en AMCA. De kracht van dit wereldwijde R&D-netwerk en de fabricage-activitei-
ten maakten van XCMG dé toonaangevende wereldwijde fabrikant van bouwmachines die het nu is.
Al meer dan 30 jaar zaait XCMG de zaden van overzeese ontwikkeling als de Nr. 1 exporteur in de Chinese bouwmachinesector. 
We hebben tegenwoordig 42 filialen en kantoren, 315 distributeurs en 526 aannemers in 188 landen en regio's over de hele 
wereld en we groeien nog altijd snel.

Sinds onze oprichting in 2012 bouwt XCMG geleidelijk aan een compleet netwerk op met: R&D-afdeling, lokale distributie, 
integraal ketenbeheer en een geïntegreerd klantendienst- en trainingscentrum. Tegenwoordig heeft XCMG, met 4 vestigingen, 
178 multinationale werknemers in Europa, waarvan er meer dan 50% R&D-ingenieurs zijn:
ERC: XCMG European Research Center GmbH   EPC: XCMG European Purchasing Center GmbH
ESS: XCMG European Sales and Services GmbH
Ons lokale professionele R&D-team en hypermodern innovatieplatform garanderen dat onze producten zorgvuldig tot in het 
kleinste detail worden vervaardigd volgens de diverse behoeften van Europese klanten.

Overzeese dealers

Overzeese centra voor service & 
reserveonderdelen

Overzeese kantoren

Overzeese dochterondernemingen

Overzees R&D-centrum

Overzeese productiebasissen
& KD-fabrieken
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990 mm

1240mm

Grote ruimte voor de operator met ergonomische lay-out van alle bedieningen
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Operatorstation

Pedaal voor giekverstelling

AUX1-pedaal

Veiligheidshendel

Bedieningshendel voor dozerblad

Gashendel

LCD-kleurenmonitor

Joystick

Rijbedieningshendels

Claxon
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 Een compact model met hoge prestaties

Nul-zwenkstraal

Intrekbaar onderstel

Giekverstelling

Verstelbare spoorbreedte
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Hoge prestaties in een compact formaat Operationeel comfort

Deze minigraafmachine is klaar voor de zware klussen van vandaag. De XE15E met OPG/TOPS/ROPS-kap of cabine (ISO 3471) 
biedt uitstekend zicht, stabiliteit, comfort en veiligheid. Voor zware klussen in krappe bochten die precisiecontrole en ultramo-
derne prestaties vereisen. Onze XE15E staat klaar voor gebruik en biedt de volgende geavanceerde functies: Nul-zwenkstraal, 
hydraulisch intrekbaar onderstel, giekverstelling, korte en lange arm en een krachtige graafkracht. Voeg daar een hoge 
betrouwbaarheid, lage bedrijfskosten en superieure efficiëntie aan toe en u hebt de ideale mini voor een breed scala aan 
moderne klussen.

De XE15E biedt een uitstekende en compromisloze omgeving voor de operator - die, samen met uitstekend zicht, ongeëven-
aard bestuurderscomfort en veiligheid verstrekt. Deze machine is rondom de operator gebouwd - het biedt optimale ergono-
mie voor operators van elke formaat. Toegang tot de stoel is gemakkelijk dankzij de grote instap.

Dankzij de nul-zwenkstraal wordt zelfs de 
kleinste ruimte een efficiënte werkplek. De 
staart blijft altijd binnen de breedte van de 
rupsbanden (wanneer deze is uitgeschoven) 
en laat u de cabine over de volledige draaicir-
kel van 360 graden draaien, met volledig 
vertrouwen en veiligheid. Als uitgangspunt 
voor de ontwikkeling van onze zero-tail XE15E 
was een sterk uitgebalanceerde mix van 
snelle en soepele bediening onze belangrijk-
ste doelstelling. Het resultaat komt volledig 
tot zijn recht in stadsomgevingen, 
landschapsarchitectuur en klein sloopwerk 
binnen en buiten gebouwen.

Dankzij het standaard hydraulisch intrekbare 
onderstel is het passeren van nauwe deuro-
peningen en poorten heel gemakkelijk. Het 
onderstel garandeert de operator een betere 
stabiliteit in combinatie met verbeterde hef- 
en laadprestaties.

De linker en rechter giekverstelhoek is geschikt voor 
complexe werkomstandigheden, zoals het graven van 
parallelle muren of werken in nauwe ruimtes.

De extra pijpleiding biedt zowel enkele als tweeweg 
hydraulische bediening, voor eenvoudige controle over 
aanbouwdelen.

Dubbelwerkende AUX1-pijpleiding 
voor aanbouwdelen als standaard



Eenvoudige onderhoudstoegang

Eenvoudige toegang voor onderhoud

 Motor

XE15E

Merk/model

Brandstof/koeling

Aantal cilinders

Zuigerverplaatsing

Uitgangsvermogen

Maximumkoppel

Boring × slag

Dynamo

Kubota/D782/EU Stage V

Diesel/vloeistof, geforceerde circulatie
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778 cm³

9,8 kW (13,1 hp) / 2300 tpm
(ISO 14396)

44,5 Nm/1800 tpm

67 mm×73,6 mm

12 V/40 A

 

 Zwenkmechanisme

 
Zwenksysteem

XE15E

60°

Giekverstelling, rechts

Giekverstelling, links

50°

Zwenksnelheid 9,5 tpm

 Aandrijving

 
Snelheid & tractie

XE15E

Rijsnelheid (laag - hoog) 1,8-2,9 km/u

Tractieregeling 15,6 kN

Hellingsgedrag 30°

 Onderstel

 Aantal rupsrollen- en platen

XE15E

Onderrollen (per zijde) 3

Rupsplaten Rubber

Totale rupslengte 1590 mm

Plaatbreedte 230 mm

 Graafkrachten (ISO 6015)

XE15E

Graafkracht, standaard arm (ISO 6015) 10 kN

Graafkracht, verlengde arm (ISO 6015) 8 kN

Graafkracht, graafbak (ISO 6015) 16 kN

 Gewicht

XE15E

Bedrijfsgewicht met cabine en graafbak (ISO 6016) 1795 kg

Bodemdruk met rubberen rupskettingen 0,29 kgf/cm²

Transportmassa (zonder aanbouwdeel) 1720 kg

Gwicht van stalen rupskettingen 103 kg

Gwicht van rubberen rupskettingen 62 kg

Extra gewicht voor verlengde arm 12 kg

 Hydraulisch systeem

 Pomp

XE15E

Type Lastafhankelijke axiale zuigerpomp 
met variabel slagvolume

 

Maximaal systeemdebiet 57,5 l/min

Maximaal AUX1-debiet 20 l/min

Standaard AUX1-druk 150 bar

 Maximale systeemdruk

XE15E

Giek 253 bar

Arm / graafbak / rijden 253/253/210 bar

Zwenken 110 bar

 Milieu
De geluidsniveaus voldoen aan de milieuvoorschriften (dynamische waarden).

 Geluidsemissie

XE15E

Geluidsniveau LwA (ISO 6395) 93 dB(A)

 Vloeistofsysteem

XE15E

Koelsysteem (radiateurcapaciteit)

Smeer- en oliefilter motor

Brandstoftank

Hydraulische tank

Hydraulisch systeem

4 L

3,8 L

17 L

18 L

14,2 L

Technische specificaties
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Brandstoffilter
Waterafscheider
Luchtfilter
Motoroliefilter

Controle van motoroliepeil
Koelmiddel
Startmotor
DC-generator

Accu
Hoofdschakelaar
Radiateur & oliekoeler
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Het superieure onderhoudsgemak is echt indrukwekkend. Vanaf het begin hebben we specifiek aandacht besteed aan 
gemakkelijke toegang voor onderhoud: deze machines hebben één toegangspunt voor het dagelijkse onderhoud van alle 
hoofdonderdelen, het controleren van de brandstofmeter en het tanken via de afsluitbare dop.

Dit XCMG-ontwerp maakt onafhankelijke en gecombineerde bediening van alle functies mogelijk 
middels hydraulische aangestuurde hendels

Een axiale zuigermotor met hoog koppel en een planetaire reductietandwiel in een vetbad. De 
draaikrans is een eenrijig afgeschuinde kogellager met inductiegehard intern tandwiel. 
Het inwendig tandwiel en rondsel zijn ondergedompeld in smeermiddel. Een zwenkvergrende-
ling met twee standen borgt de opbouw voor transport. 

Iedere rups wordt door een onafhankelijke axiale zuigermotor met hoog koppel aangedreven via 
planetaire reductietandwielen Twee handige bedieningshendels zorgen voor soepel rijden.

Intrekbaar onderstel. Het heavy-duty rupsonderstel is zeer veerkrachtig met zijn volledig gelaste 
en spanningsvrije structuur.
Door het gebruik van eersteklas materialen is een lange levensduur gegarandeerd: hydraulische 
kettingspanners met schokabsorberende terugtrekveren en levenslang gesmeerde 
rupskettingen en kettingspanwielen.

De XE15E is ontworpen voor lagere onderhoudskosten met langere onderhoudsintervallen - dit betekent dat de machine veel 
langer op locatie te gebruiken is. Bovendien zijn er altijd bekwame XCMG-opgeleide technici beschikbaar om indien nodig 
extra ondersteuning te bieden.



Hefvermogen

: Over voorkant 
: Over zijkant of 360°Radius van hefpunt

Radius van hefpunt

Draai-as

 XE15E
Cabine • standaard arm (950 mm) • uitgetrokken onderstel • zonder graafbak

 Cabine • verlengde arm (1120 mm) • uitgetrokken onderstel • zonder graafbak

Afmetingen
XE15EXE15E

 Werkbereik

Afmetingen & werkbereik

 Standaard en optionele uitrusting
Motor

Hydraulisch systeem

Cabine

 

Standaard: 
Optioneel: 

2 m
1 m
0 m
-1 m

313,2
258,3
256,8
316,9

*296,2
536,2
500,6
497,3

296,7
285,8

256,8
211,2
208,9
255,6 *970,1

*296,2
427,8
394,7
391,6

242,3
231,7

2946
3301
3249
2760*970,1

Hoogte van hefpunt
Heffen op max. radius (Kg) 1,0 m 2,0 m 3,0 m Heffen op max. radius (kg) 1,0 m 2,0 m 3,0 m

Max. radius (mm)
Over voorkant Over zijkant

3 m
2 m
1 m
0 m
-1 m

*290,9
*299,7
*280,4
*261,7
*248,1

*508,4
*586,1
*450,1

*299,9
*329,1
*327,6

*290,9
230,5
192,7
190,5
228 *905,4

424,1
385,5
380,7

246,5
237,6
225,5

2175
3125
3457
3408
2953*905,4

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
a
ß

Totale lengte
Radius van zwenkstraal
Tuimelaarlengte
Spoorlengte
Dozerblad, maximaal bereik op grondniveau
Lengte van onderstel
Hoogte van dozerblad
Totale breedte
Spoorbreedte
Minimale bodemvrijheid
Spoorhoogte
Bodemvrijheid van tegengewicht
Totale hoogte van motorkap
Totale hoogte
Breedte van rupsplaat
Werkbreedte bij maximale rotatie rechts
Werkbreedte bij maximale rotatie links
Maximale giekverstelling naar rechts
Maximale giekverstelling naar links
Maximale giekverstelhoek naar rechts
Maximale giekverstelhoek naar links

3560 mm
620 mm

1270 mm
1590 mm
1055 mm
1880 mm
258 mm

990/1240 mm
706/1010 mm

145 mm
380 mm
455 mm

1135 mm
2348 mm
230 mm

1300 mm
1235 mm
335 mm
500 mm

50
60

A

B

C

D

E

F

G

H
I

Maximale graafhoogte – standaard arm
Maximale graafhoogte - verlengde arm 
Maximale graafhoogte – standaard arm
Maximale graafdiepte - verlengde arm 
Maximale graafdiepte – standaard arm
Maximale kiphoogte - verlengde arm 
Maximale graafdiepte verticale muur – standaard arm
Maximale graafdiepte verticale muur – verlengde arm 
Minimale draaikrans - standaard arm
Minimale draaikrans - verlengde arm
Maximaal graafbereik op grondniveau – standaard arm
Maximaal graafbereik op grondniveau – verlengde arm 
Maximaal graafbereik – standaard arm
Maximaal graafbereik - verlengde arm 
Maximale hefhoogte van dozer
Maximale snijdiepte van dozer

3475 mm
3495 mm
2290 mm
2450 mm
2415 mm
2550 mm
1750 mm
1970 mm
1550 mm
1580 mm
3840 mm
3950 mm
3900 mm
4005 mm
260 mm
180 mm

Kubota-motor D782, EU Stage V 
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Enkele of tweeweg pijpleiding (AUX1)
Veiligheidsvergendelingsklep voor dozerblad

OPG/TOPS/ ROPS (ISO 3471)
Verstelbare stoel met uittrekbare riem
LCD-kleurenmonitor
AUX1-voetbedieningspedaal
Inklapbare & ergonomische pedalen

Overige

 
Standaard arm 950 mm

Verlengde arm 1120 mm
Universele graafbak 0,04 m³
Snelkoppeling, aanbouwdelen zoals hamer, grijper

Onderstel

 






Uitschuifbaar onderstel (990/1240 mm)
Makkelijk uitschuifbaar blad
Sjorbeugel
Rubberen rupskettingen 230 mm
Stalen rupskettingen 230 mm

Veiligheid

 





Waarschuwing voor oververhitting van de motor en beveiligingssysteem tegen herstart
Hydraulische veiligheidsvergrendelingshendel
Werklamp (1 op giek)
Accu-uitschakeling

Hefpunt 1. Het hefvermogen is gebaseerd op de ISO10567-norm.
2. * = Het maximale hefvermogen wordt beperkt door de hydraulische capaciteit van de 
machine.
3. Het hefvermogen is niet groter dan 87% van het hydraulische vermogen of 75% van de kiplast 
met de machine op een vlakke en stevige ondergrond.
4. De operator moet bekend zijn met de bedienings- en onderhoudshandleiding van de machine. 
Alle lokale voorschriften met betrekking tot het veilig bedienen van machines moeten te allen 
tijde worden opgevolgd.
5.De hefdiagrammen hebben alleen betrekking op machines die oorspronkelijk door XCMG zijn 
gefabriceerd: zonder hijskettingen en andere hijsmiddelen.
6. Als de graafmachine wordt gebruikt om materialen op te heffen of te verplaatsen, moet deze 
voldoen aan de lokale voorschriften.

· Deze standaard of optionele uitrusting is mogelijk deels niet beschikbaar voor 
bepaalde markten.
· Afbeeldingen kunnen aanbouwdelen en optionele apparatuur laten zien die niet in uw 
regio verkrijgbaar zijn.
· Materialen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden 
gewijzigd.
· Neem contact op met uw plaatselijke XCMG-dealer voor meer informatie over 
beschikbaarheid of om uw machine aan te passen aan uw wensen.

Hoogte van hefpunt
Heffen op max. radius (Kg) 1,0 m 2,0 m 3,0 m Heffen op max. radius (kg) 1,0 m 2,0 m 3,0 m

Max. radius (mm)
Over voorkant Over zijkant
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Mobiele kranen Graafmachines Hoogwerkers Wielladers Wegenbouwmachines
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Professionele geïntegreerde complete oplossingen

Een volledig aanbod aan diensten staat voor u klaar

XCMG globaal reserveonderdelensysteem

Optimale diensten, XCMG-gegarandeerd

XCMG-goedge-
keurde aanbouw-

delen

Originele onder-
delen

Verlenging van 
garantie

Financiële 
oplossingen

Onderhoudscon-
tract

Telematica

De XCMG-groep heeft een sterke reputatie opgebouwd op basis van de 
kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid van zijn bouwmachines 
XCMG heeft daarnaast geleidelijk een servicenetwerk opgezet om 
voortdurend zijn lokaal geïntegreerde en zeer efficiënte complete 
oplossingen aan alle klanten aan te bieden.

Om zo snel mogelijk op uw wensen in te spelen, zijn XCMG-experts 
onderweg naar uw bouwplaats vanuit een van onze faciliteiten bij u in 
de buurt. Er staat u een volledig scala aan diensten beschikbaar om uw 
totale eigendomskosten te verlagen en uw inkomsten te verhogen.


