
ZAXIS-5G series

حفار هيدروليكي
  ZX330-5G / ZX330LC-5G / ZX350H-5G / ZX350LCH-5G: الموديل

ZX350K-5G /ZX350LCK-5G

(حصان246)كيلو وات  184: قوة المحرك 

.كجمZX330-5G : 31 500 kg / ZX330LC-5G :10032: الوزن التشغيلي

ZX350H-5G : 33 500 kg / ZX350LCH-5G :10034كجم

ZX350K-5G : 34 100 kg / ZX350LCK-5G :70034كجم.

3مISO   :1.15–1.62سعة التكديس وفقا لـ ( : كبشة)سعة البكت 

Reliable solutions



.وظائف متعددة وخيارات عديدة-

.خيارات ُمقتََرحة-

.بيئة تشغيل مريحة-

.تصميم مريح لمقعد سائق الحفّار-

.كابينة قوية ومتينة-

.جهاز مراقبة جديد سهل االستخدام ومتعدد الوظائف-

.خدمة تقرير البيانات اآللية-

التقنياتلمجالريادتهفيZAXISلحفّارالمميزةالسمةتكمن

فّارحيقدمحيثآخر،حفّارفيهيضاهيهالالذيواألداءالهيدروليكية،

ZAXISتهالكاسفيمثيربشكلواقتصاديةبالثقةجديرةحلوالالجديد

أنهإلىإضافةالتشغيلوسهولةالسريعةاألماميةبحركاتهويمتازالوقود

ةشركمنالتكنولوجيةوالخبرةالبراعةجانبعلىباحتوائهيتميز

.الجبّاروالمحركمثاليةاألكثرالهيدروليكيالنظاممثلهيتاشي

العاليةالجودةالجديدZAXISحفّاربهايتمتعالتيالرئيسيةالمزاياومن

يفيسهموجميعهاالعاليةالتحملوقوةللوقودالمنخفضواالستهالك

.التشغيلتكاليفخفضفيالنهاية

الجديد،ZAXISبحفّارلحقتالتيالشاملةالتطويرعملياتوبفضل

.ادةبالريمتوجمشرقمستقبلنحووآمالهمالعمالءتطلعاتستتحقق

%.5خفض استهالك الطاقة بنسبة -

.ECOحفض أكبر في استهالك الطاقة في وضع -

HIOSالهيدروليكيالتشغيلنظامبفضلسريعةأماميةحركات-

III.

.زيادة قدرة الرفع-

.تعزيز عزم الدوران المتأرجح-

.تعزيز زيادة القوة-

ConSite
17-16الصفحات من 

2

3

ضةالفوائد الرئيسية لتكاليف التشغيل المنخف

إنتاجية أعلى مع استهالك أقل للوقود

5-4الصفحات من 

أولوياتناقمةعلىالسائقراحة

9-8الصفحات من 

حلول جديرة بالثقة، مع خيارات متعددة

13-12الصفحات من 

إصدارات متنوعة

19-18الصفحات من 

سلسلة دعم شركة هيتاشي

15-14الصفحات من 

سهولة عملية الصيانة

11-10الصفحات من 

السعي لتحقيق األداء والمتانة

7-6الصفحات من 

.الجودةومراقبةوالتطويرالبحثلقسمالمعنبرةالمكانة-

.محرك يمتاز بالمتانة والموثوقية-

.تمتاز  الملحقات األمامية بالصالبة والمتانة-

.هيكل سفلي مقّوى-

.هيكل علوي ذات قدرات مؤكدة-

.شبكة داخلية مقاومة للغبار-

.تجميع نقاط المعاينة البعيدة-

.بدن الحفّار قوي وجذاب-

.إنخفاض تكاليف دورة الحياة-

.إدارة األسطول عن بُْعد عن طريقة الخدمة اإللكترونية العالمية-

.قطع الغيار والخدمات-

.H–سلسلة : اإلصدار عالي التحمل-

K-سلسلة : إصدار الدك والهدم-



كواستهالأعلىإنتاجية

للوقودأقل

إلىذلكفيلالفضويرجعللوقودالمنخفضاالستهالكمعالتشغيلسرعةتتزايد

HIOSالهيدروليكيالتشغيلنظام IIIتقنياتبواسطةتطويرهتمالذي

لمشغِّّالتاتعمل.الخبراتمنالكثيرتراكمبعدالصناعةفيرائدةهيدروليكية

زيتاوالتوليدإعادةدارةإلىالحاجةدونالرفعذراعوزنبواسطةبسرعة

.الضغط
.الذكي&البشريالتشغيلنظام*

لفة سريعة للذراع
منعالرفذراعواسطواناتالذراعمنالمشتركالتدفقطريقعنالذراعلفسرعةتزيد

.الحفرانتاجيةلزيادةالتوليدإعادةصماماتخالل

سرعة عالية للذراع أثناء خفض ذراع الرافعة
لىإالحاجةدونالرفعذراعخفضخاللالرفعذراعوزنطريقعنالذراعسرعةتزيد

لذراعلأعلىسرعةعلىللحصولالذراعدارةتدفقيزدادبحيثالمضخةمنضغطزيت

.األماميةاألجزاءوتموضعالقاّلبةالشاحنةتحميلبسرعةيسمحمما

*HIOSالهيدروليكيالتشغيلنظامبفضلسريعةأماميةحركات III

أكبرشكلبالحفرقوةبزيادةالحفّارلسائقالقوةزيادةتعزيزوضعيسمح

كلذلالمخصصالزرعلىبالضغطأكبرقوةعلىللحصول%10بنسبة

.التحكمذراععلى

تعزيز زيادة القوة

%5خفض استهالك الوقود بنسبة 

بإمكانهالوقوداستهالكفياقتصاديحفارهوالجديدZAXISحفّار

-ZX330الحفاراتبسلسلةمقارنة%5بنسبةالوقوداستهالكتخفيض

3/ZX330-3Fيكيالهيدرولالتشغيلنظامإلىذلكفيالفضلويرجع

HIOS IIIغازانبعاثاتتقليلإلىيؤديمماالمحركفيالتحكمونظام

.CO2الكربونأكسيدثاني
.ZX330/ZX330-3Gبـمقارنة%3بنسبة*

.Ecoخفض أكبر في استهالك الوقود في وضع 

دالوقواستهالكتخفيضبإمكانهجديداقتصاديوضعهوECOوضع

الحفرسرعةعلىالتأثيردونPWRبوضعمقارنة%9بنسبةأكبربشكل

.للعملياتالمثلىالمطابقةخاللمن

.لمنحدراتاعلىالسلسالتأرجحوعمليةبالكبشةالجدرانقطعقوةبزيادةتسمح

.تعزيز عزم الدوران المتأرجح

عند%10بمقدارتلقائياالرفعقوةمنيزيدالذيالتلقائيالطاقةرفعوضعيسمح

.التغليفصفائحأوالخرسانيةاألنابيبرفعقوةبزيادةالضرورة،

زيادة قدرة الرفع
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HNجلبة من نوع 

والكربيدبالتنغستينالحراريالرش قّوىالمالراتينجمنالمصنوعةالدفعلوحة

اإلطار على شكل إكس

أداة ضبط المسار

قدم ذراع الرفع

تانةالسعي لتحقيق األداء والم

عاليةذيةالفوالالكتائفمنسميكةبدعائمالرفعذراعتدعيمتم

المتانة،دةلزياالفوالذيةالبطاناتبدمجتقومالتيللشدالمقاومة

دتمدينهايات)الرفعذراعواسطواناتالذراعاسطوانةمسند

لضوضاءامنللتقليلالداخليالشوطبنهاياتتصطدم(القضيب

.الصيانةخدمةفترةوتمديد

الملحقفيالمتواجدةالمفصليةالوصالتمساميرتثبيتيتم

وصلةالحمايةيتمكماوالصوتاالهتزازلتقليلبإحكاماألمامي

غستينبالتنالحراريالرشطريقعنالذراعلكبشةالمفصلية

التآلكللتقليلبهاالتالمسأسطحعلىWCوالكربيد

متُستَخدَ التيHNنوعمنالجديدةالجلباتأنكماوالصدمات

الداخلفيبالشحومتحتفظالمفصليةالوصالتمساميرعلى

منوعةالمصنالدفعلوحةتساعدكماالتشحيمفتراتلتطويل

قليلتعلىالكبشةمسمارعلىوالمثبّتةالمقّوىالراتينج

.االرتدادضوضاء

.تمتاز  الملحقات األمامية بالصالبة والمتانة

حيثمتجانسبشكلمصنوعإكسشكلعلىاإلطار

منمزيدعلىللحصولأقللحاماتعددعلىيحتوي

.والمتانةالصالبة

صدماتامتصاصعلىالمسارضبطأدواتتعمل

األماميةالتباطؤوحداتدمجتم.الكبيرةالرفعات

.المتانةلزيادةالضبطأدواتواسطوانات

فوكتائالتباطؤوحداتكبشاتمنكلسماكةزيادةتم

.المتانةمنالمزيدإلضفاءالحركةمحرك

هيكل سفلي مقّوى

رإلطامؤكدةقدراتذاتبطوقالعلويالهيكلإطارتدعيمتم

.قالعوائتسببهاالتياألضرارضدالصالبةلزيادةالقسم

هزاتوالصدماتلتقليلللبابكبيرةماسكةإضافةتمتكما

.العلويوالهيكلالقيادةكابينة

هيكل علوي ذات قدرات مؤكدة

التيالقياسيةاألرقاممنحافلبسجلالمحركهذايمتاز

نميحصىالعددأداءفيلإلعجابالمثيرةالمتانةتوضح

.العالمحولالمواقعمنالعديدفيالصعبةالمهامات

ن-فالمحرك للوقودرمباشحقنونظاممتينبتصميمالُمقترِّ

قومطابللبيئةصديقيصبح-متقندورانسرعةومنظم

روبياألواالتحادعنالصادرةلالنبعاثاتالتنظيميةللوائح

.(2وىالمست)األمريكيةالبيئةحمايةووكالة(الثانيةالمرحلة)

تحتواجدويتالمحركتبريدعلىبالمحافظةالتبريدنظاميقوم

الرادياتيرأنكماالهواءلشفطأوسعمنطقةالمحركغطاء

التبريدةعمليلكفاءةمتوازيبشكلترتيبهيتمبحيثمصمم

.تنظيفهيةعمليسّهللمكوناتهالمتوازيالترتيبأنإلىإضافة

علىكبيرةالالسعةذوالتوربينيوالشاحنالبينيالمبرديساعد

بغرض(حصان246)واتكيلو184ضخمناتجتحقيق

.ممكنزمنيجدولأقصرفيأعلىانتاجيةتحقيق

محرك يمتاز بالمتانة والموثوقية

المكانة المعبرة لقسم البحث والتطوير ومراقبة الجودة 
.العالمحولمنتجاتهاأداءإلىإضافةفائقةتكنولوجيةبراعةالمتالكهانظراواسعةبشهرةهيتاشيشركةحظت

وخبراتائعةالرالتصاميمفييتمثلاإلنجازاتمنحافلبسجلوالتطويرالبحثقسميحظى

ذلكنمواألكثرالوفيرةاإلنتاجبياناتقاعدةإلىإضافةCAEنظامباستخداماإلجهادقوىتحليل

منسلسلةبإجراءيسمح(2هيكتومتر427)النطاقواسعالمتانةاختبارمجالأنهو

.الجديدةلآلالتالصارمةاالختبارات

اآلليوالتشغيلآلليااللحامعلىتشتملالتياإلنتاجعملياتأجلمنحثيثًاجهدًااإلنتاجقسميبذل

منطقة اختبار المضخة الرئيسيةالهندسة بمساعدة الحاسوب.والنقلوالتجميعوالدهانللماكينات

خط تجميع الحفار متوسط الحجم

اختبار المحاكاة من مقعد  السائقخط لحام الهيكل الرئيسي

Engine

OilCooler Radiator Intercooler

Parallel arrangement
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أولوياتناهيالحفّارسائقراحة

بيئة عمل مريحة

مستوىولألرجلكبيرةمساحةوجودفيوالثقةبالراحةستشعر

وحدةرتوفحيثالكابينةمنالحفارتشغيلأثناءممتازرؤية

ابالبقائمنقلتمكمالألرجلأكبرمساحةالُمدَمجةالتحكم

للمدخلالمخصصةالمساحةلتوسعةمم70بمقدارللخلف

جديدةالاإلضاءةمصابيحتضيءحيث.ويسربسالسةللدخول

زالةإيتمكماالبابفتحعندالبابمعالمتداخلةLEDنوعمن

قطريعناألعلىفيتخزينهويتمبسهولةاألماميةالنافذة

.منزلقةقضبان

.للتهويةمفتوحةفهيالعلويةالنافذةأما

جياستراتيبشكلموزعةالواسعةالهواءمكيففتحاتأنكما

حكمالتلوحةأنكماالكابينةداخلموحدبشكلالهواءلتوزيع

لوصولاالحفارسائقعلىيسّهلبشكلموزعةالتحكمومقابض

.إليها

AUXمدخلإلىإضافةFMوAMراديوبالكابينةيتوافر

هدفتالتصاميمهذهوكلملاًل أقلالطويلةالدوامفتراتلجعل

.الحفارسائقراحةعلىالتركيزإلىالنهايةفي

.تصميم مريح لمقعد سائق الحفّار

المكسوقمقعدالسائعلىللذراعينومساندللرأسمسندتثبيتتم

تعديليمكنكمامريحةتجربةعلىالسائقليحصلفاخربقماش

لخلفياالمسندوفردللخلفلالنزالقعديدةبطرقالمقعدوضعية

كمالديهةالمفضلوالوضعيةالحفارسائقحجممعيتناسببحيث

مساحةإلضافةأكثرمم40بمقدارللخلفالمقعدإرجاعيمكن

عليقالتفيتتمثلاختياريةأخرىإضافةوهناكلألرجلأكبر

.الحراريةالوسادةمعالهوائي

كابينة قوية ومتينة

علىمساعدةالالواقياتلمعاييرالمطابقةالمتينةالكابينةتقوم

منالسائقبحماية(1رقمالحمايةمستوى)السائقينحماية

لرئيسياالتحكمتشغيلإيقافذراعأنكماالمتساقطةاألجسام

ببدءحيسمالالذيالمتعادلالمحركتشغيلبدءبنظاممزودة

حكمالتتشغيلإيقافذراعيكونعندماإالالمحركتشغيل

لوحة التحكم.اإلغالقوضعفيالرئيسي

مساحة تخزين كبيرة

.جهاز مراقبة جديد سهل االستخدام ومتعدد الوظائف

اشةشمنالوظائفومتعدداالستخدامسهلالجديدالمراقبةنظاميتكون

الوظائفمتعددتحكموجهازالدقةعاليةملونةبوصة7مقاسعرض

مثل:لفةمختتشغيلمتغيراتمنبالتحققللسائقالعرضشاشةتسمح

هواءالوتكييفالعملووضعالوقودومستوىالهيدروليكزيتحرارة

مرقابوكاميراFM,وAmالراديوومحطاتكاملبشكلاألتوماتيكي

يمكنكماتالملحقاتدفقوتعديلالصيانةودعم(اختياري)الخلفيةالرؤية

علىواجدالمتالوظائفمتعددالتحكمبجهازوتعديلهاالقائمةبنوداختيار

عرضبدائمبشكلالخلفيةالرؤيةمرقابكاميراتقومكماالتحكملوحة

.اآللةخلفالصورة

Menu Items
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الصيانةعمليةسهولة

مساحة الخدمة العامة والرادياتيراتالفالتر البعيدة المجمعة ونقاط المعاينة

حنفية تصريف مياة خزان الوقود

شبكة داخلية مقاومة للغبار

فياجدةالمتوللغبار،المقاومةالداخليةالشبكةإزالةيمكن

فهاوتنظيبسهولة(المبرد)الرادياتيرمناألماميالجزء

خلفيالالجزءفيالهواءنفخيمكنكماالمضغوطبالهواء

مسةبلفتحهيمكنغطاءخاللمن(المبرد)الردياتيرمن

ليةعمتسهلحتىالفتحسهلالهواءمكثفأنكماواحدة

.منهالخلفيالجزءفيتنظيفه

تجميع نقاط الصيانة في مكان واحد

لتياواليمنىاليسرىاألغطيةداخلالخدمةنقاطتتركز

األرضمستوىعلىمنبسهولةإليهاالوصوليمكن

ذلكفيبماوعاينتهامناسببشكلإليهاالخدمةلتقديم

ريدالتبسائلوتجديدالوقودخزانمنالمياهتجفيف

ءبطالمغّطىالوقودخزانأنكماالفالترواستبدال

.القاعيفكبيرمصفاةمنفذوبهجانبهعلىللتآكلمضاد

وقودالنظافةفعاليةعلىالذكيةالتصاميمهذهتحافظ

أماكنفيالدرابزينويتواجدالخدمةتقديموسهولة

واجدتتكماالعلويالهيكلإلىالصعودلسهولةمناسبة

إجراءأجلمنلالنزالقالمقاومةالصفائحمنالعديد

.بأمانالصيانةعملية

ساعة500: زيت المحرك

سلعة500: فلتر زيت المحرك

.ساعة5000: زيت الهيدروليك

1000: فلتر زيت الهيدروليك

.ساعة500: ساعةفلتر الوقود

ساعة500: الكبشة 

ساعة500: ذراع  الرفع

ساعة500: األمامي

إنخفاض تكاليف دورة الحياة 

اعديسمماكاف  بشكلطويلةالصيانةخدمةفترات

.الصيانةتكاليفتخفيضعلى

القطع الُمستَهلََكةزيوت التشحيم

تجميع نقاط المعاينة البعيدة

السفليللهيكلالجانبياإلطارمنالعلويةاألجزاء

انمكبتغييرقمناوالطينالوحلمنللتخلصمنحدرة

وتزييتهاتشحيمهالسهولةالجنزيرضبطأداةتشحيممنافذ

.والطينبالوحلتغطيتهامنأفضلبشكلوحمايتها
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معبالثقةجديرةحلول

متعددةخيارات

ملحقات سهلة االستخدام

اإلضافيةدارةالتدفقوتعديلالصماماتبتغييرالقيامالحفارسائقبإمكان

ربجواوالمتواجدةالوظائفمتعددةالعرضشاشةمناإلعداداتوفحص

معدلإعدادمنهاوظيفة11هناكذلكمنواألكثرالحفارسائقمقعد

.دةالمحدّ أسمائهاطريقعنبسهولةمنهاأياختياريمكنحيثالتدفق

التشغيلسهلشاكوش
يدروليكيالهللزيتمتكررتغييريتطلبالذيالشاكوشاستخدامعند

ساعةعدادالوظائفمتعددةالعرضشاشةعلىيظهروالفالتر

وقتضبعريقومثمتشغيلةساعاتبعرضيقومللشاكوشإضافية

الشاكوشبهمنيقومكماوالفالترللزيتالُمقتََرحالكافياالستبدال

ةإضافالعرضجهازشاشةعلىتحذيريةعالمةبعرض(اختياري)

كثرألمستمربشكلالكسارةتعملعندماتصدرالتياألصواتإلى

.دقيقةمن

وظائف مختلفة وخيارات عديدة
عمليةخاللالحطامضدللحمايةمزّودالسفليللكابينةاألماميالواقي

.والتكسيراإلزالة

.لصعبةاالمهماتلمواقعخطيةوفلتراتاألداءعاليةتتوافرفلتراتكما

خيارات ُمقتََرحة

كاميرا الرؤية الخلفيةةالمصابيح األمامية اإلضافية لسقف الكابينتوصيل األنابيب األساسية

ياول-فلتر لتنقية الهواء مضخة إعادة تعبئة الوقود الكهربائيةالواقي األمامي للكابينة السفلي 

عداد ساعات المعدةإعدادات الشاكوش



15 14

سلسلة دعم شركة هيتاشي

آالتشراءبعدعرضهيتممتكاملعمالءدعمنظامعنعبارةهيهيتاشيشركةدعمسلسلة

.هيتاشيشركة

العالميةاإللكترونيةالخدمةطريقةعنبُْعدعناألسطولإدارة

الصيانةوخدمةالغيارقطع

.الوصول السهل إلى اآللة في الموقع من خالل شبكة االنترنت

لموقعافيموجودةآلةإلىبالوصولللعمالءبعدعناألسطولإدارةنظاميسمح

علىالحصولمنيتمكنونحيثبهمالخاصةالحاسوبأجهزةعلىمن

أوقاتلوتقلياألسطولإنتاجيةلزيادةوالموقعبهاالخاصةالتشغيلمعلومات

اصةالخالخوادمإلىالتشغيلوسجلبياناتإرسالويتمالعملعنالتوقف

العالمأنحاءجميعفيوالتجارالعمالءإلىتُرَسلثممعالجتهاليتتمهيتاشيبشركة

.السنةأيامطواليومياالساعةمدارعلىالنظامهذاويتوافر

أو قمر صناعي(GPRS)هوائي 
اآللة

هيتاشيشركةمنوالتشييدالبناءماكينات

والتجارالمجموعة

مركز المعلومات

يماكينات البناء والتشييد من شركة هيتاش

معلومات التشغيل

مشاركة المعلومات

االنترنت

.يةالمحلالتنظيميةاللوائحبموجبالمناطقبعضفيالعالميةاإللكترونيةالخدمةتتوافرال:تنبيه

دةالمتواجالمعلوماتإلىالسلسالوصول

.البعيدةاآلالتعلى

رضا تتوافر خدمة دعم العمالء المتكاملة من شركة هيتاشي في جميع المناطق على مستوى العالم لتحقيق

.  العمالء بشكل تام من خالل التجار المحليين لشركة هيتاشي

قطع الغيار

وطةمربالغيارقطعتوريدنظامهيتاشي،منالعالميةاالنترنتشبكة

منكثرألدىوالمنتشرةالخارجيةوالمستودعاتاليابانغيارقطعبمركز

ذلكيفبمااألونالينالغيارقطعمعلوماتالستالمالخارجفيوكيل150

فترةووالشحناتالطلبياتواستالمالمخازنفيالمتوفرةالغيارقطع

.ومكّونغيارقطعةمليونعنيزيدلماالتسليم

قطع الغيار األصلية من شركة هيتاشي
شركةنمالصارمةالجودةلمعاييرالمستوفاةهيتاشيمناألصليةالغيارقطعتتمتع

غيارطعقاستخدامبأنعلًمابهيتاشيالخاصةالضمانمعاييروفقابلضمانهيتاشي

خفضإلىيؤديقدوالفلتراتالهيدروليكوزيتوالوقودالمحركمثلاألصليةهيتاشي

.اآللةعمرويطيلالتشغيلتكاليف

(GETs)األرضيةالتعشيقأدوات

صميمهاوتتطويرهاتمالتياألرضيةالتعشيقأدواتمنمجموعةهيتاشيشركةتوفر

.التطبيقاتمنمتنوعةبمجموعةللقيام

ة سوف يساعدكم استخدام أدوات التعشيق األرضية للحصول على ثق

.العمالء
.وال يستخدمونها( GETs)بعض الوكالء ال يتعاملون مع أدوات التعشيق األرضية : ملحوظة

مكونات ُمعاد تصنيعها

صارمةتصنيعإعادةمعاييروفقهيتاشيشركةمكوناتتصنيعإعادةيتم

ضاهيةمعاليةبجودةيكونواحتىالعالمأنحاءجميعفيمتواجدةمصانعفي

.يهيتاششركةضماننظامبواسطةتعبئتهايتمثمالجديدةللمكونات
.هيتاشيمنتصنيعهاالُمعادمكوناتمعيتعاملونالالوكالءبعض:ملحوظة

خدمة الصيانة

HELPالمساعدة –الضمان الممتّد 

إلىافةباإلضالجديدةاآلالتجميععلىهيتاشيمنالقياسيالضماننظاميتوافر

-العمالءتطلعاتلتناسب(HELPs)الممتدالعمربرامجهيتاشيشركةتقدمذلك

عطال غير المتعلقة بحماية آالتهم تحت ظروف التشغيل الصعبة وتجنب األ

.الُمتوقَّعة وتقليل تكاليف التصليح
.ظروف الضمان تختلف من آلة ألخرى: ملحوظة

برنامج الصيانة االحترافية–أدوات التشخيص 

عنلنظرابصرفالموقعفيالسريعةالحلولإلىاإللكترونيالتحكمنظاميحتاج

فياآللةأعطالتشخيصاالحترافيةالصيانةبرنامجيستطيعالميكانيكيةاإلصالحات

.المعطلةاآللةفيحاسوبجهازتوصيلطريقعنقصيروقت

التدريب الفني

ذروةفياآللةحفظموافععنالنظربغضالموقعفيالصيانةبخدمةالمتعلقةالمسائل

.العملعنالتوقفأوقاتوتقليلأدائها

خدمةفنييوتدريببتدريساليابانفيالمتواجد(TTC)الفنيالتدريبمركزيقوم

مختلفيفهيتاشيومصانعوكالءمنالقادمينالصيانةخدمةدعمومسئوليالصيانة

.دوليةتدريببرامجوفقالعالمأنحاء

السمات الرئيسية للخدمة اإللكترونية العالمية

الوظائف
ونقلوصيللتالموقعفيلآللةسهاًل وصوالالعالميةاإللكترونيةالخدمةتقدم

قودالوومستوىاليوميةالعملساعاذلكفيبماالتشغيلوسجلمعلومات

.الكثيرذلكوغيروالضغطالحرارةودرجات

الصيانة
تراحاقمعالقراءةسهلةعرضشاشةعلىالصيانةوسجلبياناتعرضيتم

.بكفاءةاألسطولإلدارةبهاالُموَصىالُمقتََرحةالصيانةحلول

التشغيل

الصيانة 

الموقع



(ConSite)كون سايت 
.ة من شركة هيتاشيمعدهي خدمة تقرير البيانات اآللية التي تقوم بإرسال بريد إلكتروني شهري عبارة عن ملخص المعلومات من الخدمة اإللكترونية العالمية لكل ( ConSite)كون سايت 

نظام مراقبة المعدات عن بُعد الذي يقوم بتحسين األداء الكلي.لغة على تحليل تفصيلي للبيانات التشغيلية والنسب والساعات كما يتم تخزين هذا التقرير الشهري على موقع المالك لسهولة الرجوع إليه30المتوفرة بأكثر من ( ConSite)تشتمل كون سايت 

(ConSite)كون سايت 

إلكترونيبريدبناالخاصة(ConSite)سايتكونمنالبياناتتقريرخدمةلكمترسل

منآلةلكيخصفيماالعالميةاإللكترونيةالخدمةعلىالمتوفرةالمعلوماتيلخصشهري

والنسبيةالتشغيلللبياناتمفصلتحليلعلىتشتملفهيهيتاشيشركةمنآالتكم

بهاتمتعتكانتالتيوالكفاءةاالنتاجيةالمدىعلىاالطالعلكميتسنىحتىوالساعات

المالكموقععلىالتقريرمنالواردةالمعلوماتجميعتخزينويتمالفائتالشهرفيآالتكم

.إليهاالرجوعلسهولةأيضا

غيروالنسبالمعدالتعلىاالطالعسايتكونتقريرخاللمنأيضايمكنكمكما

مالكيجميعدىلالموديلفئةبنفساآللةأداءبمقارنةتقومحيثالتأرجحوكفاءةالتشغيلية

.منطقتكمفيالمتواجدينهيتاشيآليات

والحركةجحوالتأرالمقّدمةلعملياتبالنسبةللساعاتواإلجماليالشهريالعددتقسيميتم

.يانةالصخططووضعآلالتكملفعليااالستخدامتحديدعلىيساعدكممماوالملحقات

مخططفيلآللةاالفتراضيالتشغيليالعمرمعالمتغيراتلتلكالشهريالتحليلمقارنةيتم

يساعدكممماللساعاتالُمتوقَّعوالعددالفعليالعددالخطيالرسمويوضحاالستخدامسهل

.الصيانةمتطلباتإدارةعلى

هيتاشيلولوكيلكميرسلحيثالُمستبعَدةاألعطالحاالتفيسايتكونتساعدكمكما

أوقاتيللتقلبسرعةاالستجابةلكمايتسنىحتىالطوارئإنذارتقريرمنكمالمفوض

.المفاجئةالعملعنالتوقف

منمكينكمتإلىإضافةبكمالخاصةاألعمالعملياتتحسينبغرضسايتكونأنشأنالقد

هواآللةداماستخبشأنتقدمهاالتيالمعلوماتمنفالهدفوكفاءتهامعداتكمانتاجيةتحليل

منالُمقّدمياالستباقالدعمتعزيزعلىتعملكماالصيانةلعمليةالتخطيطفيمساعدتكم

راحةلكموفروتهيتاشيمنوالبناءالتشييدمعداتفيالثقةتمنحكمالنهايةوفيوكيلكم

.األخرىأعمالكممجاالتعلىللتركيزالالزمةالبال

موقع المالك

المجالفييهيتاششركةوتشييدبناءآلياتمنأسطولكمعنمعرفتهتريدونماكلاكتشافبإمكانكم

الموقععلىالمتوفرةهذهاألوناليناإلدارةفآداةالمالكموقعبفضلوذلكمكتبكمأومنزلكمراحةمن

معلوماتوتقدماالستخدامسهلةأداةعنعبارةهيwww.globaleservice.comاإللكتروني

.هيتاشيمنZWالعجالتذاتواللوادرZaxisحفاراتبشأنوتفصيليةمكثفة

ختيااأومهمةموقعلكلاآللةمجموعاتإنشاءلكميتسنىحتىمرنبتنسيقالبياناتعرضيتم

كانكمبإماآلخرعنمشروعكلالختالفونظرامتطلباتكمعلىاعتماًدابهاالصلةذاترالمعلومات

.وسهولةبسرعةالبياناتلعرضالمالكموقععلىالرئيسيةالتحكملوحةتخصيص

حشرعلىللحصولالكودهذابمسحقم

فيديو&ConSiteسايتكونلوظيفة

.حالةدراسة

المميزات الرئيسية

.األسبوعأيامطوالالساعةمدارعلىراحةبكلمكتبكممنمعدةكلفحص■

.الوقودالستهالكبعدعننظرةأخذ■

.فحص المواقع الحالية والسابقة إضافة إلى تحركات لمعدات■

.االطالع على وضع الصيانة والبنود الالزمة للتجديد بشأن كل معدة■

.استالم إشعارات البريد اإللكتروني من تنبيهات المعدة واالعطال الفجائية وغيرها■

1617
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المواصفات 

المختلفة

H-سلسلة : اإلصدار عالي التحمل

ZAXIS350H

K-سلسلة : إصدار الهدم واإلزالة

ZAXIS350K

(H-والذراع H–ذراع الرفع )الملحق األمامي المدعم ةالواقي األمامي للكابينة السفلي

وألواحسميكةفوالذيةألواح

.عةالمربوالقضبانالتلفمنع

األلواح الفوالذية السميكة

التدعيم

المدعمةاألجزاءتوضيحتم*

ياسيالقالموديلفيالمتوفرةغير

ZAXIS 330.

الوصلة المدعمة 

B

ة الشفّة السفلي

المدعمة

آكلتألواحإلىإضافةسميكةفوالذيةألواح

دعموألواحالجانبيالنوعمنإضافية

.المقصوصةالحوافعلىإضافية

3م1.38كبشة صخور  صفيحة وحدة تباطؤ مدعمة

بالطات جنزير ثالثية الحواف

مم600مدعمة بسماكة  واقي كامل للجنزير

بسماكةمدعمتحتيغطاء

مم6.0

ربمقداأثقلموازنةثقل

كجم550

مقعد التعليق الميكانيكي

-الرفعذراع)المدعماألماميالملحق

Kوالذراع–K)

Bالمدعمةالوصلة

والهدملإلزالة

3م1.40كبشة مدعمة 
ةمدعمالحوافثالثيةجنزيربالطات

مم600بسماكة

الشفّة السفلية 

المدعمة

مساحات مزدوجة

يةعالكاملتدفقفلترات

تقييدمؤشرمعاألداء

منعوألواحسميكةفوالذيةألواح

التلف

األنابيب الرئيسية للملحق

والجراشةالكسارةأنابيب

اكةبسممدعمللجنزيرتحتيغطاء

مم9
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لمواصفات ا

المحرك

........................الموديل 

............................النوع 

.........................السحب 

............عدد االسطوانات 

القوة الُمقّدرة

ISO 9249 الصافي ،......

SEA J1349الصافي ،....

...........أقصى عزم دوران

.....................إزاحة المكبس 

.....الداخليوالشوطالتجويف

............................البطاريات

Isuzu AA-6HK1X

.دورات، الحقن المباشر4تبريد المياه من خالل 

شحن توربيني وتبريد بيني

6

(لفة في الدقيقة)1-د2000عند ( حصان246)كيلو وات 184

(لفة في الدقيقة)1-د2000عند ( حصان246)كيلو وات 184

(الدقيقةفيلفة)1-د1700عند(ثقليكجم89.0)نانومتر873

لتر7.790

مم125× مم 115

أمبير ساعة128/ فولت 12× 2

الجنزير

دروليكيةالهيالجنزيرضبطأدواتاألوساخ،لمنعجلباتذاتالحرارةضدمعالجةتوصيلمسامير

.للصدماتالممتصةاالرتدادنوابضمع(شحوم)

عدد البكرات ولقم بالطات الجنزير

...............البكرات العلوية 

..............البكرات السفلية 

2

7 :ZX330-5G/ZX350H-5G/ZX350K-5G

8 :ZX330LC-5G/ZX350LCH-5G/

ZX350LCK-5G

45 :ZX330-5G/ZX350H-5G/ZX350K-5G

48 :ZX330LC-5G/ZX350LCH-5G/ZX350LCK-5G

3 :ZX330-5G/ZX330LC-5G/ZX350K-5G/

ZX350LCK-5G

ZX350H-5G/ZX350LCH-5G: واقي جنزير كامل 

..............بالطات الجنزير 

................واقي الجنزير 

أداة الحركة

.سرعة-2كل جنزير مدفوع بمحرك مكبس محوري ذات 

تحريرهايتماسطوانةذاتنوابضمجموعةعنعبارةالوقوفومكابح
.هيدروليكيًا

.منخفض: عالي : نظام ناقل حركة أتوماتيكي

ساعة/ كم 4.9إلى 0من : العاليةسرعات الحركة

ساعة/ كم 3.1إلى 0من : المنخفضة

(كيلو جرام ثقلي40030)كيلو نيوتن 298......قوة الجر القصوى 

.مستمربشكل(درجة35)%70........المنحدراتمنوالهبوطالصعودعلىالقدرة

لتر630................................................................................. خزان الوقود 

لتر35.0............................................................................... مبرد المحرك 

لتر41.0................................................................................ زيت المحرك 

لتر15.7................................................................................ موتور الدوران

لتر9.2( .......................................................... لكل جانب)أموتورالحركة المشي

لتر340.0...................................................................... النظام الهيدروليكي 

لتر180.0......................................................................................... خزان الهيدروليك 

دقيقة/لتر297× 2....   أقصى تدفق للزيت

مضخة ترسيّه1.............المضخة الدليلية

دقيقة/لتر32.8....   أقصى تدفق للزيت

المحركات الهيدروليكية

.محرك مكبس محوري1إزاحة متغيرة 2..............   مدى الحركة

.ا محرك مكبس محوري.....................   التأرجح

إعدادات صمام التصريف

...............دارة التنفيذ 

.............دارة التأرجح 

..............دارة الحركة 

............الدارة الدليلية 

...............تعزيز القوة 

(2سم / كجم 350)ميجا باسكال 34.3

(2سم / كجم 330)ميجا باسكال 32.4

(2سم / كجم 355)ميجا باسكال 34.8

(2سم / كجم 40)ميجا باسكال 3.9

(2سم / كجم 388)ميجا باسكال 38.0

المضخات الهيدروليكية

مضخة مكبس محورية ذات إزاحة متغيرة2........   المضخات الرئيسية

األسطوانات الهيدروليكية

قطر الذراع القطر الداخلي الكمية

مم 100 145مم  2 ذراع الرفع

مم 115 170مم  1 الذراع

مم 95 مم 140 1 الكبشة

الهيكل العلوي
اإلطار الدّوار

د لمقاومة التشّوه-طوق إطار القسم

أداة التأرجح

حالتأرجدارة.الزيتفيمغمورالدورانكوكبيسرعةتخفيضترسذاتمحوريمكبسمحرك
هاتحريريتماسطوانةذاتنوابضمجموعةنوعمنهيالمتأرجحةالوقوفومكابحواحدصفذات

.هيدروليكيًا

(الدقيقةفيلفة)1-د10.7.................الدورانسرعة

(ثقلينيوتنكيلو12200)نيوتنكيلو120...............الدورانعزم

السائقمقصورة

*األيزولمواصفاتومطابقةمم6751وارتفاعهامم0051عرضهامستقلة،واسعةمقصورة
.القياسية

المقاييسلتوحيدالدوليةالمنظمة*

الوزن التشغيلي للمعدة وضغط المعدة علي االرض

ZX350LCK-5G*3 ZX350K-5G*3 ZX350LCH-5G*2 ZX350H-5G*2

ام كيلو جر)كيلو باسكال 

(2سم/ ثقلي 
كجم ام كيلو جر)كيلو باسكال 

(2سم/ ثقلي 
كجم ام كيلو جر)كيلو باسكال 

(2سم/ ثقلي 
كجم ام كيلو جر)كيلو باسكال 

(2سم/ ثقلي 
كجم طول الذراع عرض بالطة 

الجنزير

رنوع بالطة الجنزي

65 (0.66) 34 700 69 (0.70) 34 100 64 (0.65) 34 100 68 (0.69) 33 500 م 3.20 مم 600 ثالثية الحواف 

المدعمة

الهيكل السفلي

مةسعات خزانات الزيوت للصيانة العا

النظام الهيدروليكي

(.كجم350 6)وثقل الموازنة ( كجم170 1)وزن بالطة الجنزير (ISO heaped)3م1.40تشتمل على : 1*

(.كجم900 6)وثقل الموازنة ( كجم1 340)Hوزن بالطة الجنزير  (ISO heaped)3م1.38تشتمل على : 2*

(.كجم600 7)وثقل الموازنة ( كجم380 1)وزن بالطة الجنزير المدعمة (ISO heaped)3م1.40تشتمل على : 3*

2021

األوزان وضغط المعدة علي األرض

ZX330LC-5G*1
ZX330-5G*1

(2سم/ كيلو جرام ثقلي )كيلو باسكال  كجم (2سم/ كيلو جرام ثقلي )كيلو باسكال  كجم طول الذراع عرض بالطة الجنزير نوع بالطة الجنزير

61 (0.62) 31 900 63 (0.64) 31 300 م2.67

مم600

ثالثية الحواف

60 (0.61) 32 100 64 (0.65) 31 500 م 3.20

62 (0.63) 32 200 64 (0.65) 31 600 م 4.00

53 (0.54) 32 500 55 (0.56) 31 900 م 2.67

53مم700 (0.54) 32 700 55 (0.56) 32 000 م 3.20

54 (0.55) 32 800 56 (0.57) 32 100 م 4.00

47 (0.48) 32 900 49 (0.50) 32 200 م 2.67

46مم800 (0.47) 33 100 49 (0.50) 32 400 م 3.20

48 (0.49) 33 200 49 (0.50) 32 500 م 4.00

62 (0.63) 32 100 64 (0.65) 31 500 م2.67

مم600 61ثالثية الحواف المدعمة (0.62) 32 300 64 (0.65) 31 700 م 3.20

62 (0.63) 32 400 64 (0.65) 31 800 م 4.00

63 (0.64) 32 800 65 (0.66) 32 200 م 2.67

مم600 64مسطحة (0.65) 33 000 65 (0.66) 32 300 م 3.20

64 (0.65) 33 100 66(0.67) 32 400 م 4.00



لمواصفات ا
الحفار الرئيسي والمكونات: الوزن 

الهيدروليكيوزيتوالوقوداألماميةالطرفيةالنهايةملحقدون

.الموازنةثقلذلكفيبماإلخوالمبّرد،

ZX330-5G

ZX330-5G

العرض الكلي الوزن عرض بالطات الجنزير

مم3190 كجم23900 مم600

مم3290 كجم24500 مم700

مم3390 كجم24800 مم800

ZX350H-5G

العرض الكلي الوزن عرض بالطات الجنزير

مم3190 كجم25300 مم600

ZX350K-5G

العرض الكلي الوزن عرض بالطات الجنزير

مم3190 كجم26000 مم600

أوزان المكونات

ZX350K-5G / ZX350LCK-5G ZX350H-5G / ZX350LCH-5G ZX330-5G / ZX330LC-5G

كجم7600 كجم6900 كجم6350 ثقل الموازنة

كجم3800 كجم3870 كجم3630 (الذراعمع ذراع الرفع واسطوانة)ذراع الرفع 

كجم1950 كجم2020 كجم1800 (مع اسطوانة الكبشة)م ذراع 3.20

— — كجم1640 (مع اسطوانة الكبشة)م ذراع 2.67

— — كجم1900 (مع اسطوانة الكبشة)م ذراع 4.00

كجم1380 — كجم1170 كبشة3م1.40

كجم1380 كجم1340 — كبشة3م1.38

الكبشة وقوة حفر الذراع

4.00 m 3.20 m 2.67 m طول الذراع

(كجم ثقلي25100)كيلو نيوتن 246 (كجم ثقلي25100)كيلو نيوتن 246 (كجم ثقلي25100)كيلو نيوتن 246 ISO*قوة حفر الكبشة

(كجم ثقلي21800)كيلو نيوتن 214 (كجم ثقلي21800)كيلو نيوتن 214 (كجم ثقلي21800)كيلو نيوتن 214 SEA :PCSA*قوة حفر الكبشة

(كجم ثقلي16200)كيلو نيوتن 158 (كجم ثقلي18900)كيلو نيوتن 185 (كجم ثقلي22600)كيلو نيوتن 222 ISO*قوة حشد الذراع

(كجم ثقلي15700)كيلو نيوتن 154 (كجم ثقلي18100)كيلو نيوتن 177 (كجم ثقلي21700)كيلو نيوتن 213 SEA :PCSA*قوة حشد الذراع

بقوة الدفع*

العرض الكلي الوزن عرض بالطات الجنزير

مم3190 كجم24500 مم600

مم3290 كجم25100 مم700

مم3390 كجم25500 مم800

ZX350LCH-5G

ZX350LCK-5G

ملحقات الجّرافة

توفيرتمكماملحومفوالذيهيكلذاتليستالكبشةأنكمام4.00وم3.20وم2.67أطوالهاواذرعم،6.40طولهتطويليتوافرذراعبحيثالمقطعصندوقيتصميموذاتملحومةواألذرعالرافعةذراع

.الكبشةمفاصلكتائفعلىالجانبيالخلوصلضبطآلية

(الكبشة)البكت 

التوصيات

الوزن
عدد 

األسنان

العرض السعة 

ZX350K-5G 

ZX350LCK-
5G

ZX350H-5G 

ZX350LCH-
5G

ZX330LC-5G ZX330-5G

القواطع ذات

الجانبية

القواطع بدون
الجانبية  K–ذراع وسعة التكديس وفقا لأليز

م3.20
H3.20–ذراع 

م
ذراع 
م4.00

ذراع 
م3.20

ذراع
م2.67

ذراع 
م4.00

ذراع 
م3.20

ذراع
م2.67

— — كجم1060 5 مم1230 مم1100 3م1.15

— — كجم1150 5 مم1410 مم1280 3م1.40

— — كجم1240 5 مم1590 مم1460 3م1.62

— — — — كجم 1200 5 — مم1640 3م1.86

— — كجم1100 5 مم1410 مم1280 3م11.40*

كجم1130 5 مم1410 مم1280 3م21.40*

كجم1360 5 مم1410 مم1280 3م31.40*

— — كجم1320 5 مم1410 مم1280 3م1,31.40*

— — كجم 1480 5 مم1590 مم1460 3م31.62*

— — كجم 1240 5 مم1200 — 3م41.15*

— — كجم1330 5 مم1360 — 3م1,41.38*

— — كجم1350 5 مم1360 — 3م2,41.38*

— — كجم 1400 5 مم1470 — 3م1,41.50*

— — كجم1430 5 مم1470 — 3م2,41.50*

— — كجم1470 3 — مم1010 3م50.90*

— — كجم850 1 نقّابة ذات نقطة واحدة

كجم1130 8 لـوفقاالتكديسسعة)3م0.60:المركزيالسحبنوعمنمحاريقادوسشكلعلىكبشة

CECE)مم940العرض

كجم1470 9 لـوفقاالتكديسسعة)3م1.00:القذفيالدفعنوعمنمحاريقادوسشكلعلىكبشة

CECE)مم975العرض

.أقلأو3م/كجم2000كثافةذاتللموادمناسب

.أقلأو3م/كجم1600كثافةذاتللموادمناسب

.أقلأو3م/كجم1100كثافةذاتللموادمناسب

.الشاقةالخدمة

.ينطبقال—

.Vكبشة من نوع األسنان السوبر 1*

.كبشة من نوع مسماري المستوى2*

.كبشة مدعمة3*

.كبشة صخور4*

.كبشة نقابة4*

2223

العرض الكلي الوزن عرض بالطات الجنزير

مم3190 كجم  25900 مم600

العرض الكلي الوزن عرض بالطات الجنزير

مم3190 كجم26600 مم600

التوصيات

الوزن
عدد 

األسنان

العرض السعة 

ZX350K-5G 

ZX350LCK-
5G

ZX350H-5G 

ZX350LCH-
5G

ZX330LC-5G ZX330-5G

القواطع ذات

الجانبية

القواطع بدون
الجانبية  K–ذراع وسعة التكديس وفقا لأليز

م3.20
H3.20–ذراع 

م
ذراع 
م4.00

ذراع 
م3.20

ذراع
م2.67

ذراع 
م4.00

ذراع 
م3.20

ذراع
م2.67

— — كجم1060 5 مم1230 مم1100 3م1.15

— — كجم1150 5 مم1410 مم1280 3م1.40

— — — كجم1240 5 مم1590 مم1460 3م1.62

— — — — كجم 1200 5 — مم1640 3م1.86

— — كجم1100 5 مم1410 مم1280 3م11.40*

كجم1130 5 مم1410 مم1280 3م21.40*

كجم1360 5 مم1410 مم1280 3م31.40*

— — — كجم1320 5 مم1410 مم1280 3م1,31.40*

— — — — كجم 1480 5 مم1590 مم1460 3م31.62*

— — — — كجم 1240 5 مم1200 — 3م41.15*

— — — — كجم1330 5 مم1360 — 3م1,41.38*

— — — — كجم1350 5 مم1360 — 3م2,41.38*

— — — — كجم 1400 5 مم1470 — 3م1,41.50*

— — — — كجم1430 5 مم1470 — 3م2,41.50*

— — — — كجم1470 3 — مم1010 3م50.90*

— — كجم850 1 نقّابة ذات نقطة واحدة

كجم1130 8 لـوفقاالتكديسسعة)3م0.60:المركزيالسحبنوعمنمحاريقادوسشكلعلىكبشة

CECE)مم940العرض

كجم1470 9 لـوفقاالتكديسسعة)3م1.00:القذفيالدفعنوعمنمحاريقادوسشكلعلىكبشة

CECE)مم975العرض



المواصفات

نطاقات العمل

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

10

9

8

7

6

5

4

3

2

9

10

5

6

7

8

4

3

2

1

0

1

بالمتر

بالمتر

م3.20م2.67مالذراعطول 4.00

A10الحد األقصى الذي يصل إليه الحفر 57011 10011 860

A’  10(على األرض)الحد األقصى الذي يصل إليه الحفر 36010 89011 670

B6.الحد األقصى لعمق الحفر 8407 3808 180

B’6.م2.5بالنسبة لمستوى . الحد األقصى لعمق الحفر 6407 2108 040

C9الحد األقصى الرتفاع القطع 99010 36010 750

D6.الحد األقصى الرتفاع التفريغ 9407 2407 630

D’3.الحد األدنى الرتفاع التفريغ 2102 6801 880

E4نصف قطر الدوران 6104 4604 470

F5.الحد األقصى لعمق الحفر الجداري العمودي 5106 4207 270

مم: الوحدة

باستثناء سمك بالطة الجنزير

األبعاد

مم: الوحدة

ZX330-5GZX330LC-5GZX350H-5GZX350LCH-5GZX350K-5GZX350LCK-5G

A3.المسافة بين  موتور الحركة وعجلة الجر االمامية 7304 0503 7304 0503 7304 050

B4.الطول الكلي للجنزير 6404 9404 6504 9504 6504 950

 *C1.خلوص ثقل الموازنة عن االرض 1601 1601 1601 1601 1601 160

D3.نصف قطر الدوران 5903 5903 5903 5903 5903 590

 *D3.طول الجزء الخلفي للمعدة 5903 5903 5903 5903 5903 590

E2.العرض الكلي للهيكل العلوي 9902 9902 9902 9902 9902 990

F3.االرتفاع الكلي للكابينة 1603 1603 1603 1603 1603 160

 *F3االرتفاع الكلي للهيكل العلوي 2703 2703 2703 2703 2703 27

*G500500500500500500.الخلوص األرضي للهيكل السفلي

H2.عرض منتصف قياس الجنزير 5902 5902 5902 5902 5902 590

Iعرض بالطة الجنزيرG 600G 600G 600G 600G 600G 600

J3.عرض الهيكل السفلي 1903 1903 1903 1903 1903 190

K3.العرض الكلي للمعدة 1903 1903 1903 1903 1903 190

 *L1.ارتفاع الجنزير مع البالطات ثالثية الحواف 0601 0601 0701 0701 0701 070

Mالطول الكلي للمعدة.

11.ملم2.67مع ذراع  35011 350————

11.ملم3.20مع ذراع  22011 22011 22011 22011 22011 220

11.ملم4.00مع ذراع  31011 310————

Nاالرتفاع الكلي لذراع الرفع.

3.ملم2.67مع ذراع  4703 470————

3.ملم3.20مع ذراع  2703 2703 2703 2703 2903 290

3.ملم4.00مع ذراع  6003 600————

بالطة الجنزير  ثالثية الحواف: Gباستثناء عروة بالطة الجنزير

2425

سطح االرض



المواصفات

ارتفاع نقطة التحميل 

بالمتر

نصف قطر التحميل بالمتر
بحد أقصى إلىتصل

1.53.04.56.07.59.0

بالمتر

م6.40ذراع الرفع 

م2.67الذراع 

كجم6350ثقل الموازنة 

مم600بالطة الجنزير 

6.0*10 4809 1008 8806 3507 9505 6708.00

4.5*15 10013 330*11 8408 6408 6806 1606 9804 9508.58

3.018 57012 12011 7708 1208 4005 9106 5104 5808.87

1.511 3007 7008 1505 6706 3704 4608.89

17(أرضي)0 50011 21011 0407 4607 9905 5306 5504 5708.65

-1.5*13 900*13 90017 54011 24010 9807 4007 9605 4907 1404 9708.13

-3.0*22 630*22 630*17 54011 43011 0907 5108 4705 8607.26

-4.5*17 270*17 270*13 66011 850*10 1508 0805.88

م6.40ذراع الرفع 

م3.20الذراع 

كجم6350ثقل الموازنة 

مم600بالطة الجنزير 

6.08 9906 440*6 3105 0908.58

4.5*11 0708 7908 7606 2306 5104 620*6 3304 5009.13

3.0*17 36012 49011 9308 2508 4605 9506 3904 5005 9604 2009.40

1.517 97011 60011 4007 7708 1805 6906 2504 3705 8404 0909.42

17(أرضي)0 53011 23011 0607 4707 9805 5106 1604 2905 9804 1709.19

-1.5*13 330*13 33017 46011 16010 9307 3507 8905 4306 4404 4708.70

-3.0*15 640*15 640*21 080*21 08017 60011 29010 9807 4007 9505 4907 4305 1507.90

-4.5*20 310*20 310*15 39011 61011 2507 6409 6906 6706.66

م6.40ذراع الرفع 

م4.00الذراع 

كجم6350ثقل الموازنة 

مم600بالطة الجنزير 

7.5*5 030*5 0308.63

6.0*8 0406 5806 7004 790*4 8804 3909.42

4.5*8 8106 3406 5904 690*4 8903 9409.92

3.0*15 28013 000*11 6408 4408 5506 0306 4204 530*5 0303 69010.17

1.518 33011 89011 5307 8808 2205 7206 2404 3605 1603 59010.19

07017 8*070 8*(أرضي)0 59011 25011 0807 4807 9505 4806 1004 2205 2503 6309.98

-1.5*8 120*8 120*12 230*12 23017 30011 02010 8407 2607 8005 3306 0204 1505 5703 8509.53

-3.0*12 720*12 720*17 660*17 66017 32011 03010 7907 2207 7705 3106 2504 3208.80

-4.5*18 220*18 220*24 01022 720*17 28011 25010 9407 3507 9205 4507 6505 2707.71

-6.0*17 400*17 400*12 90011 720*9 0607 750*8 8807 6506.06

(شةالكب)سعات الرفع بدون البكت 

ZX330-5G
تقدير قيمة المعدل األمامي درجة360تقدير قيمة المعدل الجانبي أو  كجم: الوحدة

ZX330LC-5Gتقدير قيمة المعدل األمامي درجة360تقدير قيمة المعدل الجانبي أو  كجم: الوحدة

المواصفات

ارتفاع 

نقطة 

التحميل 

بالمتر

نصف قطر التحميل بالمتر
بحد أقصى إلىتصل

1.53.04.56.07.59.0

بالمتر

م6.40ذراع الرفع 

م2.67الذراع 

كجم6350ثقل الموازنة 

مم600بالطة الجنزير 

6.0*10 4809 230*9 7406 4508 9705 7708.00

4.5*15 10013 530*11 8408 7809 8106 2607 8905 0408.58

3.0*18 62012 320*13 4408 2609 5306 0107 3604 6708.87

1.512 9807 8309 2805 7807 2204 5508.89

30011 20*(أرضي)0 42012 7107 6009 1105 6307 4404 6608.65

-1.5*13 900*13 900*19 63011 45012 6407 5409 0705 6008 1205 0608.13

-3.0*22 630*22 630*17 54011 64012 7607 6509 6505 9707.26

-4.5*17 270*17 270*13 66012 050*10 1508 2305.88

م6.40ذراع الرفع 

م3.20الذراع 

كجم6350ثقل الموازنة 

مم600بالطة الجنزير 

6.0*9 0606 550*6 3105 1808.58

4.5*11 0708 930*9 7206 3307 3504 700*6 3304 5909.13

3.0*17 36012 690*12 7908 3909 5906 0607 2304 590*6 5604 2809.40

1.5*19 93011 81013 0807 9109 3105 8007 0904 4606 6304 1709.42

20(أرضي)0 64011 43012 7307 6109 1005 6106 9904 3706 7904 2509.19

-1.5*13 330*13 330*20 18011 37012 5907 4909 0105 5307 3204 5608.70

-3.0*15 640*15 640*21 080*21 080*18 54011 49012 6407 5409 0705 5908 4605 2507.90

-4.5*20 310*20 310*15 39011 820*11 6007 780*9 8706 7906.66

م6.40ذراع الرفع 

م4.00الذراع 

كجم6350ثقل الموازنة 

مم600بالطة الجنزير 

7.5*5 030*5 0308.63

6.0*8 0406 690*6 8204 880*4 8804 4709.42

4.5*8 8106 4407 4404 770*4 8904 0109.92

3.0*15 28013 210*11 6408 5809 6906 1307 2704 610*5 0303 76010.17

1.5*18 52012 09013 2208 0209 3505 8307 0804 440*5 3203 66010.19

23011 20*070 8*070 8*(أرضي)0 46012 7507 6209 0805 5806 9304 310*5 8103 7109.98

-1.5*8 120*8 120*12 230*12 23020 40011 22012 5107 4008 9105 4406 8604 2406 3403 9309.53

-3.0*12 720*12 720*17 660*17 660*19 53011 24012 4607 3608 8905 4107 1204 4008.80

-4.5*18 220*18 220*24 01023 110*17 28011 45012 6007 4909 0505 5508 7205 3807.71

-6.0*17 400*17 400*12 90011 920*9 0607 890*8 8807 7906.06

ZX350H-5G
تقدير قيمة المعدل األمامي درجة360تقدير قيمة المعدل الجانبي أو  كجم: الوحدة

المواصفات

ارتفاع 

نقطة 

التحميل 

بالمتر

نصف قطر التحميل بالمتر
تصل بحد أقصى إلى

1.53.04.56.07.59.0

بالمتر

مH6.40–الرفعذراع

مH3.20–الذراع

كجم6900الموازنةثقل

ملم600الجنزيربالطة

6.0*8 8706 800*6 2405 3508.58

4.5*10 8509 2909 2306 5606 8404 850*6 2704 7309.13

3.0*17 02013 170*12 5208 6908 9006 2606 7004 7206 2504 4009.40

1.518 91012 20011 9908 1708 5905 9806 5504 5806 1204 2809.42

18(أرضي)0 43011 79011 6207 8408 3705 7706 4504 4906 2704 3609.19

-1.5*13 270*13 27018 35011 72011 4807 7108 2805 6906 7504 6808.70

-3.0*15 580*15 580*21 030*21 030*18 12011 87011 5307 7608 3505 7507 8005 4007.90

-4.5*19 770*19 770*14 99012 220*11 2808 030*9 5907 0106.66

.10567تقديرات القيمة مبنية على معايير األيزو . 1: ملحوظات

.من  سعة الهيدروليك الكلية% 87من حمل الفلب مع تثبيت اآللة والمستوى األرضي أو % 75سعة الرفع التزيد عن . 2

.تقع نقطة التحميل في خط منتصف مسمار التثبيت المحوري للكبشة على الذراع. 3

.توضح الحمل المقصور على سعة الهيدروليك. * 4

أرضي= م 5.0

.للحصول على سعات رفع، قم بطرح وصلة الجر السريعة من سعات الرفع بدون الكبشة

A :نصف قطر التحميل

B :ارتفاع نقطة التحميل

C :سعة الرفع.

ZX350H-5G

المواصفات

ارتفاع 

نقطة 

التحميل 

بالمتر

نصف قطر التحميل بالمتر
تصل بحد أقصى إلى

1.53.04.56.07.59.0

بالمتر

مH6.40-الرفعذراع

مH3.20-الذراع

كجم6900الموازنةثقل

ملم600الجنزيربالطة

6.0*8 8706 910*6 2405 4508.58

4.5*10 8509 440*9 5106 680*7 4204 940*6 2704 8209.13

3.0*17 02013 400*12 5208 85010 1106 3807 6004 810*6 5004 4909.40

1.5*19 52012 43013 7808 3309 7906 0907 4504 670*6 9404 3709.42

27012 20*(أرضي)0 02013 4008 0009 5705 8907 3504 5807 1304 4509.19

-1.5*13 270*13 270*19 74011 95013 2507 8709 4705 8007 6904 7808.70

-3.0*15 
580

*15 580*21 030*21 030*18 12012 10013 3107 9209 5405 8708 8905 5107.90

-4.5*19 770*19 770*14 99012 450*11 2808 180*9 5907 1506.66

تقدير قيمة المعدل األمامي درجة360تقدير قيمة المعدل الجانبي أو  كجم: الوحدة

تقدير قيمة المعدل األمامي درجة360تقدير قيمة المعدل الجانبي أو  كجم: الوحدة ZX350K-5G

تقدير قيمة المعدل األمامي درجة360تقدير قيمة المعدل الجانبي أو  كجم: الوحدة ZX350LCK-5G

المواصفات

ارتفاع 

نقطة 

التحميل 

بالمتر

نصف قطر التحميل بالمتر
تصل بحد أقصى إلى

1.53.04.56.07.59.0

بالمتر

مK6.40–الرفعذراع

مK3.20-الذراع

كجم7600الموازنةثقل

ملم600الجنزيربالطة

6.0*9 0607 320*6 3105 8308.58

4.5*11 0709 950*9 7207 1007 3505 320*6 3305 2009.13

3.0*17 36014 210*12 7909 4109 5306 8307 2305 200*6 5604 8609.40

1.5*19 93013 32012 8608 9309 2506 5707 0905 0806 6404 7509.42

19(أرضي)0 82012 95012 5208 6309 0506 3807 0004 9906 8004 8509.19

-1.5*13 330*13 33019 74012 88012 3908 5108 9606 3007 3205 2008.70

-3.0*15 640*15 640*21 080*21 080*18 54013 01012 4408 5609 0206 3608 4305 9707.90

-4.5*20 310*20 310*15 39013 330*11 6008 800*9 8707 6906.66

المواصفات

ارتفاع 

نقطة 

التحميل 

بالمتر

نصف قطر التحميل بالمتر
تصل بحد أقصى إلى

1.53.04.56.07.59.0

بالمتر

مK6.40–الرفعذراع

مK3.20-الذراع

كجم7600الموازنةثقل

ملم600الجنزيربالطة

6.0*9 0607 430*6 3105 9308.58

4.5*11 07010 110*9 7207 220*7 4805 410*6 3305 2909.13

3.0*17 36014 440*12 7909 560*10 5906 9508 1605 300*6 5604 9509.40

1.5*19 93013 550*14 2709 09010 5006 6908 0205 170*7 0104 8409.42

71013 20*(أرضي)0 18014 3708 79010 2906 5007 9305 0807 7004 9409.19

-1.5*13 330*13 330*20 18013 11014 2308 67010 2006 4208 2905 3008.70

-3.0*15 640*15 640*21 080*21 080*18 54013 240*14 1408 71010 2606 4809 5706 0807.90

-4.5*20 310*20 310*15 39013 560*11 6008 950*9 8707 8206.66
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مواصفات المعّدات

ZX350K-5G /

ZX350LCK-5G
ZX350H-5G /

ZX350LCH-5G

ZX330-5G /

ZX330LC-5G

المحرك
الهواءلتنظيفالمزدوجالفلتر

األتوماتيكيالتباطؤنظام

المحركزيتفلتر

للوقودالقبليالفتر

للوقودالرئيسيالفلتر

عم)التفريغصماممعالجافالنوعمنالهواءفلتر

(الهواءفلترتقييدمؤشر

ECOوضعخاللمنالتحكم / PWR

المحركتسخينجهاز

المروحةواقي

فاصل المياه

القبليالتنظيفجهاز

للغبارمقاومةداخليةشبكة

للرادياتيراالحتياطيالخزان

أمبير50المترددالتيارمولد

نظام الهيدروليك

رفع الطاقة األتوماتيكي

صمام التحكم مع صمام التصريف الرئيسي

فلتر التدفق الكامل

التقييدرمؤشمعالتعشيقعاليالكاملالتدفقفلتر

الفلتر الدليلي

زيادة القدرة

فلتر الشفط

منفذ إضافي واحد لصمام التحكم

اختيار وضع العملأداة

.التفاصيلمنالمزيدعلىللحصولهيتاشيوكيلاستشارةمنكميُرجىلذاالبلد،باختالفواالختياريةالقياسيةالمعداتقدتختلف

:االختياريةالمعدات:القياسيةالمعدات

ZX350K-5G /

ZX350LCK-5G
ZX350H-5G /

ZX350LCH-5G

ZX330-5G /

ZX330LC-5G

الكابينة
ألحوالاجميعفيللصوتمانعةفوالذيةكابينة

الجوية

AMراديو – FMسماعتينمع

سجائرطفاية

التحكمأتوماتيكيهوائيمكيف

وتخزينطرفيةمحطةAUXمدخل

(مركزيةبدعامةمدعمهيكل)كابينة

مشروباتحامل

وباردةساخنةمشروباتحامل

مزدوجكهربائيبوق

المحركإطفاءذراع

اإلخالءمطرقة

الحامل الهاللي لطفاية الحريق

السجادة األرضية

مسند القدم

الزجاج األماميرشاشات غسل 

حصيرة األرضية 

األمامي للكابينة السفليةالواقي

الواقي األمامي للكابينة العلوية

صندوق التابلوه

صندوق المشروبات الساخنة والباردة 

ماسحات الزجاج األمامي المتناوبة

إضاءة اسطوانة المفتاح

— —

(واقي&علويزجاجذاتكابينة)K–كابينة

عند فتح الباب LED))مصباح 

منالسائقحمايةواقياتمنالعلويالواقي

اتلمواصفمطابقةالكابينة)األولالمستوى

ISO 10262)

ذراع إيقاف التشغيل للتحكم الرئيسي

الدرج الخلفي

حزام األمان القابل للسحب

هوائي راديو من المطاط

— — مقعد من القماش: المقعد 

مقعد التعليق الميكانيكي: المقعد 

انبسخّ المزودالهوائيالتعليقمقعد:المقعد

راع،الذمسندالظهر،مسند:المقعدتعديلقسم

إلىاالنزالقإمكانياتوالزاوية،االرتفاع

الخلف/األمام

في المعصم ةتحكم قصيرأذرع 

— — مزدوجةماسحة 

حوامل مرنة مملوءة بالسوائل4

فولت24والعة سجائر 

ZX330-5G /

ZX330LC-5G

ZX350H-5G /

ZX350LCH-5G

ZX350K-5G /

ZX350LCK-5G

المراقبةنظام
اإلنذارأجراس

المحركزيتضغطالحرارة،درجةارتفاع

:والتحذيراإلنذار

زيتضغطالمحرك،إنذارالحرارة،درجةارتفاع

الوقود،لمستوىاألدنىالحدالمولدة،المحرك،

وضعلهواء،افلترقييدوتالهيدروليكفلترتقييدو

الخ..العمل،

القياسعداداتعرض

الوقود،معدلالساعات،المياه،حرارةدرجة

:زمنيةالساعةوال

:األخرىالعرضشاشات

التوهج،التلقائي،الخمولوضعالعمل،وضع

.الخ..التشغيل،ظروف،الخلفيةالمراقبةشاشة

لغة32بينمناالختيار

المصابيح
مصابيح أمامية إضافية لسقف الكابينة

مصابيح تعزيز إضافية مع الغطاء

مصباح إشارة العمل2عدد 

الهيكل العلوي
المضخة الكهربائية إلعادة التزود بالوقود

.عوامة مستوى الوقود

مقياس مستوى زيت الهيدروليك

كاميرا الرؤية الخلفية

(سرواألياأليمنالجانبعلى)الخلفيةالرؤيةمرآة

.مكبح التوقف المتأرجح

.صندوق األدوات

—.الغطاء التحتي

.ملم6.00غطاء تحتي مدعم بسماكة 

.مساحة الخدمة العامة

——.كجم6350ثقل الموازنة 

——.كجم6900ثقل الموازنة 

——.كجم7600ثقل الموازنة 

.الساعةأمبير في128× 2بطاريات بسعة 

ZX330-5G 

ZX330LC-5G

ZX350H-5G 

ZX350LCH-5G

ZX350K-5G 

ZX350LCK-5G

الهيكل السفلي
عجلة مسننة ذو مسمار

مفاصل جنزير مدعمة مع جلب مسامير

—شفة سفلية مدعمة

—.كتيفة تباطؤ مدعمة

أغطية محرك السير والحركة

مكبح توقف الحركة

للجنزيرمدعمتحتيغطاء

ملم9.00بسماكة

( على كال الجانبين)واقي للجنزير 

وأداة ضبط جنزير الهيدروليك

بكرات علوية وسفلية

—واقيات للجنزير3

——واقيات كاملة للجنزير

خطاطيف ربط4

ZX330-5G 

ZX330LC-5G

ZX350H-5G 

ZX350LCH-5G

ZX350K-5G 

ZX350LCK-5G

600بسماكةالحوافثالثيةالجنزيربالطات

مدعمةمدعمةملم

—مدعمةجانبيةعتبة

األماميةالملحقات
Aوصلة كبشة مصبوبة

نظام تشحيم مركزي

على كافة مسامير الكبشةعازل غبار 

بارزةبحافةمسمار

HNبطانة

Bمعززةوصلة

بالراتنجمدعمةدفعلوحة
—

للهدم واإلزالة

WC(كاربيد-تنغستينتغليف)حراريرش

كبشة مدعمة—(لأليزووفقًاالتكديس)3م1.40كبشة

(لأليزووفقًاالتكديس)3م1.38كبشة
H-كبشة 

م3.20ذراع
K-ذراع H-ذراع 

م6.40رفعذراع
K-ذراع رفع H-ذراع رفع 

الملحقات 
للملحقاتالرئيسيةاألنابيب

والجّراشةالكسّارةأنابيب

مؤشرمععاليقتعشيذاتكاملتدفقفلتر

تقييد

والجّراشةالكسّارةأجزاء

لألنابيببمضختينمدمجتدفق

للملحقالرئيسية

خطيفلتر

متفرقات
.غطاء إعادة ملئ الوقود قابل لإلغالق

أغطية اآللة قابلة لإلغالق

وحة التحكم الذاتية في المعلومات

األشرطة واأللواح والدرابزين المقاومة

لالنزالق

طقم األدوات القياسية

عالمة اتجاه السير على إطار الجنزير

الخدمة اإللكترونية العالمية
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مالحظات
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اءالبنآلياتتلتزمالمذهلة،التكنولوجيةوالقدراتاإلمكاناتمنراسخةأسسعلىاعتمادا  

لةالفعاللمساهمةرائدةوخدماتوحديثةعصريةحلولبتقديمهيتاشيشركةمنواإلنشاء

.العالمحولعمالئهاومشروعاتأعمالفيواالعتمادبالثقةجديركشريك

2050رؤية شركة هيتاشي البيئية للعام 

الموارد،اءةوكفبفعاليةيتمتعالكربون،منخفضلمجتمعواضحةوسماتمالمحالبيئيةرؤيتناتحدد

ً ومتناغم األهدافمنمجموعةبتحديدقمنافقدالمستدام،المجتمعهذاتحقيقوبهدف.الطبيعةمعتماما

.2050البيئيلالبتكارهيتاشياسمعليهاوأطلقنااألمدطويلةالبيئية

.الجديدةZAXISطريقعنالبيئةعلىالتأثيرتقليل

وفقاعالميالاالحترارومكافحةالكربونانبعاثاتتخفيضبهدفأخضراً مساراً هيتاشيترسم

التقدممنوقويةراسخةأسسالجديدةZAXISتعتمدإذ(LCA*)اسيسمنتسايكلاليفلمجلة

هيتاشيوتلتزمالمتزامنوالتحكم،(ECO)الجديداالقتصاديالوضعذلكفيبماالتكنولوجي،

المبرد،شبكاتفياأللمنيومقطعمثلالمكونات،تدويرإعادةبمبدأتاموبشكلطويلوقتمنذ

.التدويرإعادةأجلمنالراتنجأجزاءعلىعالمةوضعيتمإذالزيتومبردات

ISO–اسيسمنتسايكلاليف* 14040.

باألقمارصالاالتنظامتوافقمنالتأكديرجىالصناعية،باألقماراتصالبنظاممجهزةآلياتأيباستخدامالقيامقبل

فيرجىلك،كذاألمريكنلمحالوفي.القانونيةوالمتطلباتالسالمةومعاييرالمحلية،واللوائحاألنظمةمعالصناعية

ً بالتعديالتالقيام .لذلكتبعا

.مسبقإشعارتقديمبدونللتغييرالمواصفاتهذهتخضع

ومعداتهيزاتتجعلىتشتملالأوتشتملأنالممكنومنالقياسية،النماذجوالصور،التوضيحيةالرسومتبين

.والمزاياوناللحيثمناالختالفاتمنالقليلمعالقياسيةالمعداتوتتوافروملحقات،واكسسواراتاختيارية

.السليمالتشغيلأجلمنالسائقدليلوتفهمبقراءةالقياماالستخدام،قبلمنكمويرجى

KS-AR179X 22.01 (KA / IK,GT2)

Hitachi Construction Machinery Middle East 

Corporation FZE. 
www.hitachicm.ae/ar32
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