
D65EX/WX/PX-16

Bulldozer

D

65

MOTORVERMOGEN
164 kW / 219 PK @ 1.950 tpm

BEDRIJFSGEWICHT
D65EX-16: 22.890 kg

D65WX-16: 23.660 kg
D65PX-16: 21.860 kg
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Externe kenmerken

De D65-16 is een productieve, betrouwbare en duurzame Komatsu-bulldozer die zowel bij 

opbreek- als bij schaafwerk buitengewoon effi ciënt werkt. De machine beschikt over een groot 

aantal uitstekende kenmerken, zoals een krachtige en zuinige aandrijfl ijn, een nieuw ontworpen 

Sigmadozer®-blad, een nieuw INPAT-dozerblad en een automatische transmissie met vergren-

delbare koppelomvormer. Deze wordt elektronisch bestuurd met de nieuwste Komatsu-tech-

nologie en heeft zijn sporen in de praktijk verdiend. De D65-16 is ontworpen en gebouwd door 

Komatsu om uw concurrentiepositie een fl inke duw te geven en de eigendomskosten te verla-

gen. U zult al snel merken dat deze Komatsu-bulldozer met u door dik en dun gaat.

Geoptimaliseerde 
uitrustingsstukken
• Sigmadozer®-blad

• INPAT-dozerblad

• Meertands parallellogram ripper

• Komatsu-Topcon machinebesturingssystemen

Hoog rendement en laag brandstofverbruik
• Koppelomvormer met automatische vergrendeling

• Automatische transmissie

• Schone en krachtige motor

• Selecteerbare werkmodi

• Nieuwe, verbeterde dozerbladen
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D65-16

MOTORVERMOGEN
164 kW / 219 PK @ 1.950 tpm

BEDRIJFSGEWICHT
D65EX-16: 22.890 kg
D65WX-16: 23.660 kg
D65PX-16: 21.860 kg

Maximaal comfort voor de bestuurder
• Geluidsarme en comfortabele cabine

• Volledig regelbare, geveerde zetel

• Onbelemmerd uitzicht op blad en ripper

• Minder lawaai en trillingen

Technologisch hoogstaande 
bedieningselementen
• Hydrostatisch stuursysteem

• Vooringestelde schakelfunctie

• Gemakkelijk en nauwkeurig

• Remote safety lock hendels

• Grote LCD-kleurenmultimonitor

Robuust en betrouwbaar
• “PLUS”-onderstel met lage aandrijving

• Zelf aanpasbare keerrolondersteuning

• Stevig, robuust ontwerp

• Stabiel in elke confi guratie (EX/WX/PX)

Komatsu-satellietvolgsysteem
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Hoge productiviteit en laag brandstofverbruik

Een schone, krachtige motor

Door de krachtige en zuinige motor, 

die voldoet aan de EU-emissie-

voorschriften fase IIIA en aan EPA 

Tier III, levert de D65-16 uitste-

kende prestaties bij het schaven 

en opbreken. Deze ecot3-motor 

met 164 kW/219 PK biedt optimale 

productiviteit en is tegelijkertijd 

milieuvriendelijk.

Automatische transmissie

De zeer effi ciënte transmissie van 

de D65-16 is standaard zo inge-

steld dat deze automatisch de 

beste versnelling kiest voor alle 

schaaf- en opbreekwerkzaamhe-

den. Daarnaast beschikt de trans-

missie over een vooringestelde 

rijsnelheidsfunctie, waardoor de 

machinist sneller en gemakkelijker 

kan werken. Dankzij Komatsu’s 

ECMV-ventielen (Electronic Control-

led Modulation Valves) verloopt het 

interne schakelen perfect getimed 

en zo soepel mogelijk. Hierdoor 

wordt steeds zo effi ciënt mogelijk 

vermogensoverdracht bekomen.

Koppelomvormer met 
automatische vergrendeling

In combinatie met de automatische 

transmissie is de exclusieve kop-

pelomvormer met automatische 

vergrendeling voor de D65-16 van 

doorslaggevend belang voor het 

bereiken van korte cyclustijden en 

verbetering van de prestaties. De 

koppelomvormer wordt door het 

besturingssysteem voor de aan-

drijfl ijn ingeschakeld als er meer 

koppel nodig is; als er voor het 

werk minder koppel nodig is, wordt 

de koppelomvormer automatisch 

vergrendeld en wordt het volledige 

motorvermogen rechtstreeks aan 

de transmissie doorgegeven. Zo 

gaat er geen onnodig vermogen 

verloren en kan de machine altijd 

maximale effi ciency bereiken. De 

nodige opbreekkracht is altijd be-

schikbaar en het brandstofverbruik 

kan tot 10% lager uitvallen.

Koppelomvormer met automatische 

vergrendeling

Verbeterd Sigmadozer®-blad

Selecteerbare werkmodi

De werkmodus kan op “Power” 

worden gezet voor maximaal 

vermogen of op “Economy” voor 

werken met laag energieverbruik. 

Bovendien kan de machinist kiezen 

tussen de automatische en de 

handmatige werkmodus en het ver-

mogen van de machine zodoende 

exact aanpassen aan de taak.

Tot 10% lager 

brandstofverbruik

Tot 15% hogere 

productie

Hydraulisch aangedreven 
radiator-koelventilator

De draaisnelheid van de koelventi-

lator wordt elektronisch gestuurd en 

precies afgestemd op de tempera-

tuur van de motorkoelvloeistof en 

de hydraulische olie: hoe hoger de 

temperatuur is, des te sneller draait 

de ventilator. Dankzij dit systeem 

verbruikt de machine minder brand-

stof, gaat het geluidsniveau tijdens 

het werk omlaag en is er minder 

vermogen nodig dan bij riemaange-

dreven ventilatoren.
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Nieuwe, verbeterde 
dozerbladen

Komatsu heeft de unieke en 

gepatenteerde vorm van het 

Sigmadozer®-blad nog verder 

verbeterd. Het blad is nu tot 15% 

productiever dan een standaard 

semi-U-blad. Het nieuwe en zeer 

veelzijdige INPAT-blad voldoet aan 

Komatsu’s unieke vereisten wat 

betrouwbaarheid en duurzaamheid 

betreft, en dankzij het formaat en 

de variabele hellings-afstelling is 

de productiviteit bij uiteenlopende 

bodemomstandigheden optimaal.

Courtesy of Machine.Market 

https://machine.market


6

Maximaal comfort voor de bestuurder

Geluidsarme en comfortabele 
cabine

Het bestuurderscomfort is essenti-

eel voor veilig en productief werk. 

De D65-16 is uitgerust met een 

comfortabele cabine waarin de be-

stuurder zich kan concentreren op 

zijn werk. Het zeshoekige ontwerp 

van de cabine en de grote, getinte 

ruiten zorgen voor een uitstekend 

panoramisch zicht. De sterke en 

volledig automatische klimaatrege-

ling zorgt voor overdruk om stof uit 

de cabine te weren. Het interieur is 

voorzien van een speciale geluids-

absorberende bekleding om ervoor 

te zorgen dat de machinist zo min 

mogelijk last van lawaai heeft.

Minder lawaai en trillingen

De cabine van de D65-16 is afge-

dempt met een schokdemper die 

met zijn lange slaglengte een uitste-

kende absorptie van schokken en 

trillingen biedt. De schokdempers 

dempen schokken en trillingen die 

conventionele systemen niet kun-

nen opvangen.

Onbelemmerd uitzicht op blad 
en ripper

Dankzij het nieuwe ontwerp van de 

geïntegreerde ROPS/FOPS-cabine 

en het feit dat de stoel voor de 

machinist optimaal geplaatst is, is 

het zicht rechts en links op het blad 

optimaal, waardoor er gemakkelijk, 

veilig en snel geschaafd en genivel-

leerd kan worden. De veiligheid en 

doeltreffendheid bij het opbreken 

wordt nog meer verhoogd door 

de speciale vorm van de brand-

stoftank, die ervoor zorgt dat de 

machinist vrij zicht heeft op het 

opbreekpunt en de achterkant van 

de bulldozer.

Volledig regelbare zetel 
met mechanische vering en 
besturingsjoysticks

De comfortabele en volledig instel-

bare stoel met vering is berekend 

op zware omstandigheden en vormt 

het centrum van de veilige en com-

fortabele werkplek van de machi-

nist. Bij schaafwerk is de stoel recht 

naar voren gericht om perfect zicht 

aan beide kanten van het blad te 

garanderen. Voor opbreekwerk kan 

de stoel 15° naar rechts gedraaid 

worden, waardoor het zicht naar 

achteren aanzienlijk verbeterd en 

de belasting voor de nek vermin-

derd wordt. Los daarvan kan ook 

de stand van de rijbedieningscon-

sole voor- en achterwaarts en in de 

hoogte worden aangepast aan de 

voorkeuren van de machinist.

Uitstekend uitzicht op beide hoeken van de 

bladen en op de rupsen

Courtesy of Machine.Market 

https://machine.market


7
Courtesy of Machine.Market 

https://machine.market


8

Technologisch hoogstaande bedieningselementen

Gemakkelijk en nauwkeurig

Het ergonomische Palm Command 

Control System (PCCS) garandeert 

een effi ciënte en comfortabele be-

sturing van de machine. De bladbe-

diening met joystick maakt gebruik 

van PPC (Proportional Pressure 

Control - Proportionele drukrege-

ling) voor uiterst nauwkeurig werk, 

voortreffelijke en probleemloze 

nivelleerwerken en een hogere pro-

ductiviteit. Voor het achteruitrijden 

over rotsblokken of andere hobbe-

lige oppervlakten kan de rijsnelheid 

worden verlaagd met de “langzaam 

achteruit”-functie: hierdoor rijdt de 

machine soepeler en met minder 

trillingen en wordt het brandstofver-

bruik verlaagd.

Remote safety lock hendels

Om het werk comfortabeler en 

gemakkelijker voor de machinist te 

maken, zijn er remote safety lock 

hendels gemonteerd om de uitrus-

tingsstukken en rijblokkeringsbal-

ken te activeren en te deactiveren.

Vooringestelde schakelfunctie

De machine is standaard voorzien 

van een vooringestelde schakel-

modus, waardoor er minder vaak 

hoeft te worden geschakeld en de 

machine comfortabel bediend kan 

worden. Met de preset-schakelaar 

kan de machinist een schakelpa-

troon vooruit/achteruit kiezen door 

middel van de UP/DOWN-schake-

laar op de besturingshendel. Zodra 

het schakelpatroon is gekozen, 

hoeft de machinist alleen de rich-

ting vooruit/achteruit te kiezen voor 

correct schakelen.

Hydrostatisch stuursysteem

Het hydrostatische stuursysteem 

(HSS) reageert snel en maakt 

nauwkeuriger bochtenwerk mo-

gelijk. Beide rupsbanden worden 

permanent aangedreven. Daardoor 

kunnen bochten soepel en vloeiend 

worden genomen en kan er zelfs 

op een zachte ondergrond of hel-

ling krachtig en productief worden 

geschaafd.
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Grote LCD-kleurenmultimonitor

Met de grote, gebruikersvriendelijke 

kleurenmonitor en de overzichte-

lijke en gemakkelijk te bedienen 

schakelaars kan de machinist veilig, 

precies en soepel werken. Het TFT 

(Thin Film Transistor) LCD-display 

kan onder verschillende hoeken en 

lichtomstandigheden worden afge-

lezen; de geavanceerde functietoet-

sen zijn geschikt voor multifunctio-

nele activiteiten.
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Robuust en betrouwbaar

Zelf aanpasbare keerrolondersteuning De hydraulische leidingen zijn zoveel 

mogelijk in de structuren geïntegreerd.

“PLUS”-onderstel met lage 
aandrijving

Komatsu’s nieuwe PLUS-onder-

stel (Parallel Link Undercarriage 

System) met lage aandrijving is 

buitengewoon robuust en beschikt 

over uitstekende prestaties en 

stabiliteit bij het nivelleren. Het 

beschikt over PLUS-rupskettingen, 

een uiterst betrouwbaar zwevend 

bussysteem, hoge kettingscha-

kels, superieure oliepakkingen 

en rupskettingbeschermers om 

ervoor te zorgen dat het onderstel 

zo lang mogelijk meegaat. Om het 

onderhoud gemakkelijker te ma-

ken, wordt de centrale pen van de 

balansbalk decentraal gesmeerd. 

De gesegmenteerde kettingwielen 

zijn voorzien van groeven, waardoor 

de afvoer van modder aanzienlijk is 

verbeterd. Ook dat draagt bij tot de 

lange levensduur van het PLUS-on-

derstel.

Stabiel in elke confi guratie 
(EX/WX/PX)

Om onder alle omstandigheden 

voor stabiliteit te zorgen, is de 

D65-16 verkrijgbaar met drie ver-

schillende confi guraties voor het 

PLUS-onderstel. Op rotsachtige 

grond zorgt het EX-onderstel met 

smalle kettingplaten voor een maxi-

maal contactvlak tussen de machi-

ne en de ondergrond. De PX-versie 

heeft de breedste kettingplaten en 

is ideaal op een zachte ondergrond. 

Tot slot is de WX-machine perfect 

voor de meeste werkzaamheden 

met middelbrede kettingplaten en 

dezelfde lengte rupsketting op de 

grond als bij het model EX.

Stevig, robuust ontwerp

Het zeer stijve hoofdchassis met 

rompstructuur verhoogt de duur-

zaamheid en zorgt voor lagere 

belasting op kritieke punten. De 

as is in een rupschassis met grote 

doorsnede gemonteerd, waardoor 

de betrouwbaarheid is verhoogd. 

De hydraulische leidingen zijn stuk 

voor stuk ommanteld en de gelei-

ding binnenin goed beschermd om 

beschadiging tegen te gaan.

Zelf aanpasbare 
keerrolondersteuning

De zelfi nstellende steun voor het 

kettingspanwiel zorgt voor gelijk-

matige spanning op de geleidings-

platen voor het kettingspanwiel. 

Hierdoor blijf het geluidsniveau laag 

en ontstaan er minder trillingen, 

gaat het onderstel langer mee en 

wordt de kwaliteit van het nivelleren 

verhoogd.
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Het nieuwe Komatsu PLUS loopwerk: 

Wanneer de conventionele loopwerken 

versleten zijn, gaan de PLUS 

loopwerken nog zeker voor 

een langere periode mee.
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Geoptimaliseerde uitrustingsstukken

Sigmadozer®-blad (EX/WX)

Het middelste deel van Komatsu’s 

Sigmadozer®-blad werkt als een 

V-vormige bak, die agressief de 

grond indringt. De zijranden van 

het blad zorgen ervoor dat wegrol-

lend materiaal permanent naar het 

midden wordt geduwd. Daarnaast 

is het blad diep gebogen. Dat alles 

zorgt ervoor dat de capaciteit aan-

zienlijk wordt verhoogd, er netter 

wordt gewerkt en het brandstofver-

bruik daalt. De platte rand van het 

blad en de standaard hellingsfunc-

tie dragen ook bij tot piekfi jn nivel-

leerwerk. Met het Sigmadozer®-

blad wordt schaafwerk meer dan 

15% productiever dan met een 

normaal semi-U-blad.

Meertands parallellogram 
ripper (EX/WX) (in optie)

De meertandse parallellogram rip-

per is standaard voorzien met 3 

ripper schachten, maar kan makke-

lijk omgevormd worden tot een en-

keltands of tweetands ripper, afhan-

kelijk van de uit te voeren werken. 

Het sterke parallellogramontwerp 

biedt een rechte schachtbeweging, 

aangepast aan de verschillende 

toepassingen op de werkplaats.

INPAT-dozerblad

Het nieuwe rechte INPAT-dozerblad 

heeft een zeer duurzame boxstruc-

tuur en is uiterst veelzijdig. Het 

is beschikbaar voor alle model-

len (EX/WX/PX) en maakt van de 

D65-16 het perfecte werktuig voor 

de meest uiteenlopende toepassin-

gen. De opvouwbare versie van het 

INPAT-blad voor WX- en PX-machi-

nes zorgt voor een transportbreedte 

onder de drie meter en zodoende 

voor gemakkelijk vervoer tussen 

werklocaties.

Komatsu-Topcon machine -
besturingssystemen (in optie)

De Komatsu-Topcon machinebe-

sturingssystemen zijn de beste 

manier om de dozerbladsturing 

te automatiseren. Afhankelijk van 

het gebruikte besturingssysteem 

kan de bladsturing via indicatie of 

volledig geautomatiseerd verlopen. 

Hierdoor kunnen zelfs onervaren 

bestuurders veel sneller werken 

en kwalitatief werk leveren bij 

nivelleringswerkzaamheden. Alle 

gegevens van de laser- of de GPS-

systemen zijn doorlopend beschik-

baar via een scherm in de cabine 

waarop duidelijk de helling en het 

niveau aangegeven zijn.

Hydraulisch instelbaar kantelen: 870 mmTot 15% hogere productie met verbeterd Sigmadozer®-blad (links), vergeleken met 

conventioneel semi-U-blad (rechts).

Vorm van 

geschoven 

materiaal

Vorm van 

geschoven 

materiaal

Het Sigmadozer®-blad zorgt voor een 

optimale vulling en verdeling.
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Komatsu-satellietvolgsysteem

KOMTRAX™ is een revolutio-

nair volgsysteem voor machines, 

ontworpen om tijd en geld te 

besparen. U kunt uw machine nu 

altijd en overal volgen. Waardevolle 

machinegegevens, die u ontvangt 

via de KOMTRAX™ website, kunt 

u gebruiken om uw onderhouds-

planning en machineprestaties te 

optimaliseren.

KOMTRAX™ kan u helpen bij:

Volledige machinebewaking

Het verzamelen van gedetailleerde 

bedrijfsgegevens om te weten wan-

neer uw machines gebruikt worden 

en hoe productief ze zijn.

Totaal vlootbeheer

Voortdurende registratie van de 

plaats waar uw machines zich 

bevinden en ontmoediging van 

onbevoegd gebruik of diefstal.

Volledige machinestatus

Ontvangen van waarschuwingen, 

alarmboodschappen en voorzorgs-

maatregelen via een website of per 

e-mail, om u te helpen bij de plan-

ning van het onderhoud en met het 

oog op een langere levensduur van 

de machine.

Vraag voor meer informatie over 

KOMTRAX™ uw Komatsu dealer 

naar de meest recente KOMTRAX™ 

brochure.
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KOMTRAX™

Vlootlocatie - In de machinelijst vindt u met-

een al uw machines terug, zelfs die in andere 

landen.

Onderhoudsplanning - Om de productiviteit 

te verhogen en de onderhoudsplanning te 

verbeteren, ontvangt u een bericht wanneer 

onderdelen als fi lters of olie moeten worden 

vervangen.

Machinewerktijd - Met de grafi ek “dagelijks 

werkoverzicht” beschikt u over de exacte 

tijdsgegevens over hoe lang de motor ge-

draaid heeft: wanneer uw machine gestart 

en uitgeschakeld werd, én de hele tijd dat de 

motor gedraaid heeft.

Alarmmeldingen - Een alarm kan worden 

gemeld via de KOMTRAX™ website en via 

e-mail.

Meer veiligheid - Met de functie “motorver-

grendeling” kunt u instellen wanneer een 

machine mag worden gestart. En met “geo-

fence” stuurt KOMTRAX™ u een melding 

telkens als uw machine zich binnen of buiten 

een vooraf bepaald werkgebied beweegt.

Traceren van de machine tijdens transport - 

Als uw machine vervoerd wordt, stuurt 

KOMTRAX™ reisberichten naar de website 

of via e-mail naar u, zodat u kunt nagaan 

waar de machine zich bevindt. U wordt ook 

op de hoogte gebracht als de machine op 

haar bestemming is.
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Gemakkelijk onderhoud

Gecentraliseerde 
onderhoudspunten

Preventief onderhoud is de beste 

manier om een lange levensduur 

van de uitrusting te garanderen. 

Daarom heeft Komatsu de D65-16 

uitgerust met gemakkelijk toe-

gankelijke onderhoudspunten om 

noodzakelijk onderhoud en inspec-

ties snel en gemakkelijk te kunnen 

uitvoeren.

Monitor met autodiagnose-
functie

Overzichtelijke waarschuwings–

functies, aankondigingen voor 

onderhoudsbeurten en de belang-

rijkste werkfuncties worden weer-

gegeven op het nieuwe centrale 

monitorpaneel. In één oogopslag 

kan de machinist de opties kie-

zen waarmee hij het meeste uit de 

D65-16 haalt. Bovendien wordt 

er - indien nodig - op het scherm 

duidelijk aangegeven welke maat-

regelen de machinist of de ser-

vicetechnici moeten nemen, zodat 

deze op de juiste en veilige manier 

kunnen handelen en ervoor kunnen 

zorgen dat de machine niet aan 

dure werkzaamheden of stilstand 

onderworpen wordt.

Modulaire bouw van het 
drijfwerk

De drijfwerkcomponenten zijn in 

een modulair ontwerp verpakt 

waardoor deze geplaatst en verwij-

derd kunnen worden zonder dat er 

olie wegloopt. Onderhoudsbeurten 

zijn minder vervuilend en verlopen 

vlotter en gemakkelijker.

Grote inspectiepanelen rond 
de motor

Daarnaast wordt het motoron-

derhoud en het vervangen van 

fi lters gemakkelijker gemaakt door 

vleugelmotorkappen aan de zijkant, 

die eenvoudig en veilig geopend 

kunnen worden. De openingshoek 

van de kappen is vergroot, zodat de 

toegang nog beter is.

Omkeerbare radiatorventilator

De radiator kan worden gereinigd 

met behulp van de omkeerbare, 

hydraulisch aangedreven koelventi-

lator. De ventilator kan vanuit de ca-

bine eenvoudig worden omgekeerd 

door middel van een schakelaar.
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Specifi caties

MOTOR

Model .......................................................... Komatsu SAA6D114E-3

Type .....................Common rail directe dieselinjectie, watergekoeld, 

4-takt, intercooler turbolader

Motorvermogen

 bij een motortoerental van ..............................................1.950 tpm

 ISO 14396............................................................164 kW / 219 PK

 ISO 9249 (nettovermogen)...................................153 kW / 205 PK

Aantal cilinders .................................................................................6

Boring × slag ...............................................................114 × 135 mm

Cilinderinhoud ........................................................................... 8,27 l

Regelaar ........................................... Bij alle snelheden, elektronisch

Smeersysteem

 Methode............................................ Tandwielpomp, druksmering

 Filter ......................................................................Doorstroomfi lter 

Motoruitstoot................Voldoet volledig aan de Europese Stage IIIA 

uitstootemissienormen

Geluidsniveaus

 LwA Extern geluid..................................... 108 dB(A) (2000/14/EC)

 LpA Geluid bestuurder..................78 dB(A) (ISO 6396 dynamisch)

Trillingsniveaus (EN 12096:1997)*

 Hand/arm................. ≤ 2,5 m/s² (onzekerheidsfaktor K = 1,4 m/s²)

 Lichaam ................... ≤ 0,5 m/s² (onzekerheidsfaktor K = 0,3 m/s²)

* met het oog op een risicoanalyse volgens regulation 2002/44/EC, 

gelieve te verwijzen naar ISO/TR 25398:2006.

MILIEU

BIJVULCAPACITEITEN TIJDENS ONDERHOUD

Brandstoftank............................................................................. 415 l

Radiator........................................................................................ 36 l

Motorolie ...................................................................................... 28 l

Koppelomvormer, transmissie, conisch tandwiel 

en stuursysteem........................................................................... 48 l

Eindaandrijving (aan weerszijden)

 D65EX-16.................................................................................. 24 l

 D65EX-16 INPAT-dozerblad ...................................................... 27 l

 D65WX-16 ................................................................................ 27 l

 D65PX-16 ................................................................................. 27 l

Hydrauliek uitrustingsstukken ...................................................... 55 l

STUURSYSTEEM

Type ............................................... HSS hydrostatisch stuursysteem

Stuurcontrole................................................................PCCS-hendel

Remmen ...............................Natte, meervoudige schijfremmen, met 

pedaalbediening, actief met veerdruk

 en hydraulisch uitgeschakeld

Minimum draaicirkel (keerbeweging)

 D65EX-16 Sigmadozer®-blad ...............................................1,9 m

 D65EX-16 INPAT-dozerblad ...................................................2,0 m

 D65WX-16 Sigmadozer®-blad..............................................2,1 m

 D65WX-16 INPAT-dozerblad..................................................2,0 m

 D65PX-16 Recht tilt blad ......................................................2,2 m

 D65PX-16 INPAT-dozerblad...................................................2,2 m

TORQFLOW TRANSMISSIE

Type ................................................................ Komatsu TORQFLOW

Koppelversterker ................ 3-delige constructie in 1-traps, 2-fasige 

uitvoering, watergekoeld

Transmissie......... Planetaire versnellingsbak, meerplaats koppeling, 

hydraulisch bediend, geforceerde smering

De versnellingsvergrendelingshendel en neutrale veiligheids-

schakelaar verhinderen dat de machine per vergissing zou gestart 

worden.

MAX. RIJSNELHEID

Vooruit Achteruit

1e 3,6 km/h 4,4 km/h

2e 5,5 km/h 6,6 km/h

3eL 7,2 km/h 8,6 km/h

3e 11,2 km/h 13,4 km/h

EINDAANDRIJVING

Type ........................Overbrenging met rechte tandwielen, planetaire 

tandreductiekast, dubbele reductiekast

Tandwielen..................... De uit segmenten opgebouwde tandwielen

 zijn  met bouten bevestigd, zodat ze 

gemakkelijker te vervangen zijn

50

50

40

30

20

10

0

40

30

20

10

0
0

0 1 2 3 4 5 6 7 mph

Travel Speed

D
ra

w
b

a
r 

P
u

ll

2 4 6 8 10 12km/h

US ton  tonkN

400

300

200

100

0

F1

F2

F3
F3L
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gearshift mode
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gearshift mode

D65EX/PX/WX-16
Power Shift

DRAWBAR PULL VS SPEED.

MAXIMUM USABLE PULL

DEPENDS ON TRACTION AND

WEIGHT OF TRACTOR INCLUDING

MOUNTED EQUIPMENT.

D65EX/WX/PX-16

Power Shift
TREKKRACHT vs. RIJSNELHEID 

MAXIMUM NUTTIGE 

TREKKRACHT IS AFHANKELIJK 

VAN DE TRACTIE EN HET 
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Rijsnelheid

Automatische 
schakelmodus

Handmatige 
schakelmodus
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Specifi caties

LOOPWERK

Ophanging............ Balanshefboom van het oscillatietype en draaias

Rupsbandframe.......................... Schaalconstructie in hoogwaardig, 

breukvast staal

Draagrollen en looprollen ................................................ Gesmeerde

Rupsband.............................................................. PLUS-rupsketting

Spanning ............................ Combinatie van veer- en hydrauliekdruk

BEDRIJFSGEWICHT (BENADEREND)

Met inbegrip van dozerblad en ripper (EX/WX), stalen 

cabine, ROPS, hydraulische besturingseenheid, bestuurder, 

standaarduitrusting, smeermiddelen, koelvloeistof en volle 

brandstoftank.

 D65EX-16 met Sigmadozer®-blad.................................21.580 kg

 D65EX-16 met INPAT-dozerblad.....................................22.890 kg

 D65WX-16 met Sigmadozer®-blad................................22.180 kg

 D65WX-16 met INPAT-dozerblad....................................23.660 kg

 D65PX-16 met recht tilt dozerblad .................................20.990 kg

 D65PX-16 met INPAT-dozerblad.....................................21.860 kg

HYDRAULISCH SYSTEEM

Type ................................CLSS (closed-centre load sensing system)

Alle regelventielen, die van het spoeltype zijn, zijn extern 

gemonteerd, naast de hydraulische tank.

Hoofdpomp ............................ Plunjerpomp met variabele capaciteit

Maximaal debiet van de pomp...........................................  248 l/min

Instellingen overdrukklep bij.............................................285 kg/cm²

AANTAL CILINDERS × BORING

Type blad Sigmadozer® Recht tilt INPAT

Heffen blad 2 × 85 mm 2 × 85 mm 2 × 90 mm

Kantelen blad – 1 × 125 mm 1 × 130 mm

Kantelen/hellen blad 2 × 125 mm – –

Hoekverstelling blad – – 2 × 110 mm

D65WX-16

Type blad Sigmadozer® INPAT

Aantal kettingrollen (aan elke kant) 7 7

Rupsen (aan elke kant) 42 42

Rupsbandbreedte (standaard) 760 mm 760 mm

Bodemcontactzone* 45.145 cm² 45.145 cm²

Gronddruk 0,49 kg/cm² 0,52 kg/cm²

Spoorbreedte 2.050 mm 2.230 mm

Lengte van de rupsen op de grond 2.970 mm 2.970 mm

D65EX-16

Type blad Sigmadozer® INPAT

Aantal kettingrollen (aan elke kant) 7 7

Rupsen (aan elke kant) 42 42

Rupsbandbreedte (standaard) 610 mm 560 mm

Bodemcontactzone* 36.234 cm² 33.265 cm²

Gronddruk 0,59 kg/cm² 0,69 kg/cm²

Spoorbreedte 1.880 mm 2.050 mm

Lengte van de rupsen op de grond 2.970 mm 2.970 mm

RIPPER

Meertands ripper

Type ...................................................... Hydraulisch bediende ripper 

van het parallellogram-type

Aantal tanden ...................................................................................3

Gewicht (met hydraulische besturingseenheid) ...................1.770 kg

Lengte arm .........................................................................2.170 mm

Maximum hoogte boven de grond ........................................640 mm

Maximum graafdiepte ...........................................................595 mm

Rippercilinder ..................................................................1 × 125 mm

* Met inbegrip van dozerblad en ripper (EX/WX), stalen cabine, 

ROPS, hydraulische besturingseenheid, bestuurder, standaarduit-

rusting, smeermiddelen, koelvloeistof en volle brandstoftank.

D65PX-16

Type blad Recht tilt INPAT

Aantal kettingrollen (aan elke kant) 8 8

Rupsen (aan elke kant) 45 45

Rupsbandbreedte (standaard) 915 mm 760 mm

Bodemcontactzone* 59.935 cm² 49.780 cm²

Gronddruk 0,35 kg/cm² 0,44 kg/cm²

Spoorbreedte 2.050 mm 2.230 mm

Lengte van de rupsen op de grond 3.275 mm 3.275 mm

B

G.L

A

C

D

F

E

G

MEERTANDS PARALLELLOGRAM RIPPER

A 1.900 mm

B 2.170 mm

C 1.230 mm

D 528 mm

E 640 mm

F 65 mm

G 590 mm
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AFMETINGEN

D65EX-16
Sigmadozer®

D65WX-16
Sigmadozer®

D65PX-16
Recht tilt

A 5.490 mm 5.500 mm 5.680 mm

B 1.880 mm 2.050 mm 2.050 mm

C 3.160 mm 3.160 mm 3.160 mm

D 3.085 mm 3.085 mm 3.085 mm

E 2.970 mm 2.970 mm 3.275 mm

F 610 mm 760 mm 915 mm

G 65 mm 65 mm 65 mm

H 3.410 mm 3.580 mm 3.970 mm

G.L

E

A

D

H

F

G

B

C

E

G.L

A

D

H

F

G

B

C

25 25
AFMETINGEN

D65EX-16
INPAT

D65WX-16
INPAT

D65PX-16
INPAT

A 5.790 mm 5.790 mm 5.790 mm

B 2.050 mm 2.230 mm 2.230 mm

C 3.160 mm 3.160 mm 3.160 mm

D 3.085 mm 3.085 mm 3.085 mm

E 2.970 mm 2.970 mm 3.275 mm

F 560 mm 760 mm 760 mm

G 65 mm 65 mm 65 mm

H 3.545 mm 3.670 mm 3.670 mm

H* – 3.000 mm 3.000 mm

Vrije hoogte boven de grond 415 mm (+ 65 mm ribhoogte)

Vrije hoogte boven de grond 415 mm (+ 65 mm ribhoogte)

* Transportbreedte met opvouwbaar INPAT-dozerblad 

De capaciteiten voor het blad zijn gebaseerd op de door SAE aanbevolen praktijk J1265.

* Opvouwbaar INPAT-blad (WX/PX): extra gewicht + 330 kg

DOZERBLADEN

Totale lengte 

met blad

Blad-

capaciteit

Blad 

lengte × hoogte

Max. hoogte 

boven de grond

Max. 

schuifdiepte

Max. 

kipverstelling

Extra 

gewicht

D65EX-16

Sigmadozer®
5.490 mm 5,61 m³ 3.410 × 1.425 mm 1.135 mm 500 mm 870 mm 2.440 kg

D65EX-16

INPAT
5.790 mm 4,25 m³ 3.870 × 1.235 mm 1.170 mm 695 mm 500 mm 2.960 kg

D65WX-16

Sigmadozer®
5.500 mm 5,90 m³ 3.580 × 1.425 mm 1.135 mm 500 mm 770 mm 2.550 kg

D65WX-16

INPAT
5.790 mm 4,42 m³ 4.010 × 1.235 mm 1.170 mm 695 mm 520 mm * 2.990 kg

D65PX-16

Recht tilt
5.680 mm 3,69 m³ 3.970 × 1.100 mm 1.130 mm 535 mm 890 mm 2.100 kg

D65PX-16

INPAT
5.790 mm 4,42 m³ 4.010 × 1.235 mm 1.170 mm 695 mm 520 mm * 2.990 kg
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plaatselijke Komatsu-verdeler voor meer informatie. Materialen en technische gegevens kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Standaard en optionele uitrusting

Uw Komatsu-partner:

D65EX/WX/PX-16

Bulldozer

Andere uitrusting beschikbaar op aanvraag

 standaard uitrusting 
 optionele uitrusting

WERKUITRUSTING

Recht tilt blad 3,69 m³ (PX)

Sigmadozer®-blad, met hellingsfunctie, 

enkelvoudig kantelen 5,61 m³ (EX)

Sigmadozer®-blad, met hellingsfunctie, 

enkelvoudig kantelen 5,9 m³ (WX) 

INPAT-dozerblad 4,25 m³ (EX)

INPAT-dozerblad 4,42 m³ (WX)

INPAT-dozerblad 4,42 m³ (PX)

Opvouwbaar INPAT-dozerblad 4,42 m³ (WX/PX) 

(enkel WX met ripper)

Meertands parallellogram ripper (EX/WX)

TRANSMISSIE EN REMMEN

Stuurcontrole met joystick (PCSS)

HSS hydrostatisch stuursysteem

Vertragingspedaal motorsnelheid

Automatische transmissie

Koppelomvormer met automatische vergrendeling

Demper

ONDERHOUD

Luchtreiniger droog type, dubbel element 

met stofi ndicator en evacuator

Grote LCD-kleurenmultimonitor

Waterafscheider

KOMTRAX™ - Komatsu-satellietvolgsysteem

Gereedschapskist

CABINE

Luchtgeveerde zetel: stof, verstelbaar, 

hoge rugleuning, draaibaar

Tweepuntsgordel

Hoofdsteun

Hoog gemonteerde voetsteun

Airconditioner

Pre-radio installatie-uitrusting 

(12 V, antenne, luidsprekers)

Spatschermen

Zonneklep, achterkant

Bekerhouder

Houder voor boterhammendoos

Ruitenwisser vooraan en achteraan

Ruitenwissers deuren

Verwarmde achterruit (hete lucht)

HYDRAULISCH SYSTEEM

Hydraulisch stuursysteem voor dozerbladen

Hydrauliek voor ripper (EX/WX)

Bladcontrole met joystick

Hydrauliek voor ripper (veldinstallatieset)

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

Achteruitrijalarm

Claxon

Stalen cabine, voldoet aan de ISO 3449 FOPS en 

ISO 3471, SAE J1040, APR88 ROPS-normen

Achteruitkijkspiegel (in de cabine)

Brandblusapparaat

VERLICHTING

Werkverlichting: 4 vooraan en 2 achteraan

Bijkomende werkverlichting, achteraan

Bijkomende werkverlichting, voor- en achteraan

Werkverlichting ripper

HULPSTUKKEN

Houder voor schop

Contragewicht met trekhaak achteraan 

(EX/WX met INPAT-dozerblad) (niet met ripper)

Trekhaak achteraan 

(EX/WX met Sigmadozer®-blad)

Trekhaak vooraan

Vaste lange trekhaak voor achterzijde

MOTOR EN MOTORONDERDELEN

Komatsu SAA6D114E-3 common rail directe 

inspuiting dieselmotor

Conform EU Stage IIIA/EPA Tier III

Grendels, fi lterdoppen en deksels

Voorfi lter motor luchtinlaat

Reservetank radiator

Zware radiatorafscherming

Zeef inlaat brandstoftank

Voorzieningen voor hard water, inclusief 

corrosieweerstand

Startmotor 24 V/7,5 kW

Dynamo 24 V/60 A

Accu’s 2 × 12 V/200 Ah

Grote inspectiepanelen rond de motor

Hydrostatisch aangedreven koelventilator

Startmotor 24 V/11 kW

Dynamo 24 V/90 A

LOOPWERK

PLUS-rupsketting

Zware rupsplaten, één rib:

Sigmadozer®-blad (EX): 610 mm

Sigmadozer®-blad (WX): 760 mm

Recht tilt blad (PX): 915 mm

INPAT-dozerblad (EX): 560 mm

INPAT-dozerblad (WX): 760 mm

INPAT-dozerblad (PX): 760 mm

Rupsbandbescherming, midden en eindsecties

Gesegmenteerde kettingwielen

Vaste draagrollen

Hydraulische kettingspanner

Afschermplaten onder het motorolie reservoir 

en de transmissie

Zware rupsplaten, één rib:

Sigmadozer®-blad (EX): 510 mm, 560 mm, 

660 mm

INPAT-dozerblad (EX): 510 mm

Onderrollen bescherming over de volledige 

rupslengte (EX/WX)
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