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●We are constantly improving our products and therefore reserve the right to change designs and specifications without notice.
●Units in this catalog are shown under International System of Units (SI). The figures in parenthesis are under the older British Gravitational System of Units.
● Illustrations may include optional equipment and accessories, and may not include all standard equipment.

Sumitomo Heavy Industries Construction Cranes Co., Ltd. has been abbreviated as “HSC” throughout this catalog. “HSC CRANES” is a brand of Sumitomo Heavy Industries Construction Cranes Co., Ltd.

9-3, Higashi-Ueno 6-chome, Taito-ku, Tokyo 110-0015, Japan
Phone: 81-3-3845-1387   Facsimile: 81-3-3845-1394
http://www.hsc-cranes.com
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.بذلكإشعارأيإرسالدونوالمواصفاتالتصاميمتغييرفيبحقنانحتفظوعليهمنتجاتنابتحسينمستمربشكلنقوم●
.البريطانيالجاذبيةوحداتلنظاموفقافهي()قوسينبينالموضوعةلألرقامبالنسبةأما.)SI(للوحداتالدوليالنظامبموجبموضوعةالكتالوجبهذاالواردةالوحدات●
  .القياسيةالمعداتجميععلىتشتملالوقداختياريةوملحقاتمعداتعلىالتوضيحاتتشتملقد●

هي العالمة التجارية لشركة سوميتومو هيفي انداستريز " اتش إس سي للرافعات"خالل جميع محتويات هذا الكتالوج مع العلم بأن "  اتش إس سي"ليمتد إلى شركة . قمنا باختصار شركة سوميتومو هيفي انداستريز كونستراكشن كرينس كو
.ليمتد. كونستراكشن كرينس كو

:ترسل جميع االستفسارات على العنوان

Hitachi Construction Machinery 
Middle East Corporation FZE.
www.hitachicm.ae/ar



SCX550E:صورة
SCX700E:صورة

SCX800E:صورة

مصممة بعناية
تتميز بالبساطة

S C X 5 5 0 E /S C X 7 0 0 E /S C X 8 0 0 E

ذاتالرافعاتتقدم.»الرفع«وظيفةعلىيرتكزتصميم
مزاياإليهاالوصوليسهلالتياألساسيةالوظائف
شركةقامتفقدالمهامأصعبأداءعندحتىكبيرة
منكليًاجديدةمجموعةبتطويرسيإسإتش

إلىالفريدةالمفاهيمتحولالتيالمجنزرةالرافعات
تتسمكماوقويرائعرفعبأداءتقومحيثحقيقة
الكبيرةوالموثوقيةالراقيوالتصميمالعاليةبالجودة
الزمنمرورمعاختبارهاتممكوناتعلىالحتوائهانظًرا
المباشرة  لآلليةنظًرامنخفضةالصيانةتكاليفأنوكما
SCXسلسلةلكمنقدموعليهتتبناهاالتي Eالتي
يصنعاناللذانوالبساطةبالتطورممزوًجاأداًءالكمتوفر

لكمونقدمالعمل،مواقعمنموقعأيفيالعجائب
عملأيإتمامعلىالقادرةالعالياألداءذاتالرافعات

.العالمأنحاءجميعفيمهمةأو
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وثوقيةالم
موثوقية راسخة

إلجراءاتوفًقاوإنتاجهاسيإسإتششركةرافعاتتطويرتم
هيدروليكيةأنظمةاستخدامتمبينماالجودةمراقبةفيصارمة

دونالتوليفةهذهتحولحيثالكفاءةمثبتةبسيطةوكهربائية
الالزمةاألخرىالتعطلوأوقاتفيهاالمرغوبالغيرالمشكالتوقوع

كماتضاهىالبموثوقيةاالستمتاعلكميتسنىحتىللتصليح
لجعلكهربائيةتتابعدوائرباستخدامهذاالتحكمنظاميقوم

.قبلذيمنبكثيرأسهلالصيانةعملية

اناألم
أمن وسالمة استثنائية

  الحركةتحديدوحدةإلىباإلضافة
)moment limiter(للمساعدةالمصممة

تجهيزتمللرافعة،اآلمنالتشغيلفي
الرافعةوذراعللخطافالحركةتأمينجهاز
رفعونشالسطوانةاوتوماتيكيوقفل
األمروهذاالقياسيةالطرازاتفيالذراع

أجهزةمنكاملةمجموعةعلىيشتمل
المجنزرةللرافعةالالزمةاألخرىالسالمة

العملظروفجميعفيالبالراحةلضمان
.المختلفة

العملمطّور ببساطة ليناسب جميع مواقع 
معنى جديد على إضفاء 

سهولة االستخدام والموثوقية

عنالوظائفمتعددةالحركةتحديدوحدةضبطيمكن
واجهةخاللمنبسهولةوالوضوحعاليةشاشةطريق

تفاعلية

الرافعةوسالمةأمنعلىالبوابةقفلذراعيحافظ
.العرضيةالعملياتمن

الذيالثانويالرافعةذراعارتفاعتحديدجهاز
.السائققِبَلمنتحريرهيمكنال

داءاأل

لتشغيلا
التحكمعلىهائلةقدرة
السقفوفتحةالكبيرةاألماميةالنافذةمنكليساعد

القيادةمقصورةتتميزكماالرافعةسائقرؤيةتعزيزعلى
الذراعتصميممعمم1040عرضهايبلغالتيالواسعة
المريحالمقعدمعاالستخدامفيوالسهلالبسيط
التشغيلمنرائعمستوىتوفيرضمانعلىللسائق
الهواءمكيفمثلأخرىمعداتإضافةتمتكماوالتحكم

AMوالراديوبالكاملاألتوماتيكي / FMمقصورةلجعل
.راحةأكثرالقيادة

بالكاملاالتوماتيكيالهواءمكيف

  والمبرّد،السخانصندوقمع(

فلوروكلوروبديليستخدم

)كربون

متكاملتخفيضترسمعدوارةاسطوانة
)حرإسقاطوظيفةمعونش(

حراسقاطوظيفةمعونش
)المكابحدواسات(

االكثرالعملتطبيقاتمنلمجموعةمناسبة
انتشارا

كوظيفةللمكابحالسلسالتشغيلمعالحراإلسقاطوظيفةاضافةتم
قويونشوبوجود,االخرىالوظائفالىباالضافةالرافعةفياساسية

االساساتاعمالمثلالعملتطبيقاتمنواسعلعددمناسبفهو
استخدامتطلبالتيالعملياتاوالموانئوفيالمدنيةوالهندسة

.)القادوس(الكبشة
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GENERAL DIMENSIONS

SCX550E

SCX700E

SCX800E
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clamshell)(كبشة للرفع
80م× طن حمل للرفع أقص  × 3.2-

9.59.5مطول ذراع الرافعة األساسي
54.518.0مالرافعة األساسيأقصى طول لذراع

9مطول الذراع األضافي to 18-

45.5ماالضافي + أقصى طول للذراع األساسي  + 18-

دقيقة/ م األمامي والخلفيالونش )1(*سرعات حبل الرفع 
75 (*2)

75مم22الحبل السلكي بقطر  مم22الحبل السلكي بقطر (2*)
60)*3(

62دقيقة/ م ونش رفع ذراع الرافعة 62مم16الحبل السلكي بقطر (2*) مم16الحبل السلكي بقطر (2*)
3.0)د/ ل (1-دقيقة )4(*سرعة الدوران  (3.0)
1.3س/ كم )5(*سرعة السير 

المحرك
)2المستوى /   IIالمرحلة (6HK1ايسوزو النوع والطراز

قوة (1-دقيقة / كيلو نيوتن القدرة
)لفة في الدقيقة/ حصان 

140 / 2,000 (190 / 2,000)

%اقصى انحدار يمكن تسلقه (° )30 (17)

/ كجم ثقلي (كيلو باسكال ضغط االتصال باألرض
)2سم 

80 (0.82)
)طن خطاف80ذراع الرافعة األساسي، / مع (

83.0 (0.85)
)  كبشة3م1.2مع ذراع الرافعة األساسي و 
)قادوس محاري

طن 80ذراع الرافعة األساسي، / مع (72.5طنالوزن التشغيلي
)خطاف

كبشة3م1.2مع ذراع الرافعة الرئيسي و 74.6
)كبشة

SCX800E

.متبوعة بالوحدات التقليدية بين قوسينSIتم التعبير عن البيانات بوحدات. 1: ملحوظات
).1(*هذه األرقام مبنية على أساس الطبقة األولى لالسطوانة وسرعة المحرك المقّدرة وظروف التشغيل . 2
).2(*بدون حمل . 3
).3(*طن 6.5بسحب خطي قدره . 4
).4(*تختلف سرعة الدوران باختالف الحمل . 5
).5(*ذراع رافعة أساسي 12.0ة اميسرعة السير مبنية على أساس مدى استواء وتسطح وصالبة سطح الدعم ووفًقا للظروف فيجب عدم تطبيق أي حمل كما يجب أن تكون الملحقات األم. 6

clamshell)(كبشة للرفع
70م× طن أقصى حمل للرفع  × 3.7-

12.012.0مطول ذراع الرافعة األساسي
54.018.0ماألساسيالرافعةأقصى طول لذراع

9مطول الذراع األضافي to 18-
45ماالضافي + أقصى طول للذراع األساسي  + 18-

دقيقة/ م األمامي والخلفيالونش )1(*سرعات حبل الرفع 
75 (*2)

75مم22الحبل السلكي بقطر  مم22الحبل السلكي بقطر (2*) 60)*3(

62دقيقة/ م ونش رفع ذراع الرافعة 62مم16الحبل السلكي بقطر (2*) مم16الحبل السلكي بقطر (2*)
3.0)د/ ل (1-دقيقة )4(*سرعة الدوران  (3.0)
1.3س/ كم )5(*سرعة السير 

المحرك
)2المستوى /   IIالمرحلة (6HK1ايسوزو النوع والطراز

قوة (1-دقيقة / كيلو نيوتن القدرة
140)لفة في الدقيقة/ حصان  / 2,000 (190 / 2,000)

%اقصى انحدار يمكن تسلقه (° )30 (17)

/ كجم ثقلي (كيلو باسكال ضغط االتصال باألرض
)2سم 

75.5 (0.77)
)طن خطاف70ذراع الرافعة األساسي، / مع (

78.5 (0.80)
)  كبشة3م1.2مع ذراع الرافعة األساسي و 
)قادوس محاري

طن 70ذراع الرافعة األساسي، / مع (64.8طنالوزن التشغيلي
)خطاف

كبشة 3م1.2مع ذراع الرافعة الرئيسي و 67.3
)كبشة

SCX700E

مواصفات
SCX550E

(clamshell)كبشة للرفع
55م× طن حمل للرفع أقصى  × 3.7-

10.010.0مطول ذراع الرافعة األساسي
52.719.15مالرافعة األساسيأقصى طول لذراع

6مطول الذراع األضافي to 15-
43.55ماالضافي+ أقصى طول للذراع األساسي  + 15-

75دقيقة/ م األمامي والخلفيالونش)1(*سرعات حبل الرفع  (*2)

75مم22الحبل السلكي بقطر  مم22الحبل السلكي بقطر (2*) 60)*3(

62دقيقة/ م اع الرافعةونش رفع ذر 62مم16الحبل السلكي بقطر (2*) مم16الحبل السلكي بقطر (2*)
3.7)د/ ل (1-دقيقة )4(*الدورانسرعة  (3.7)

1.5س/ كم )5(*سرعة السير 

المحرك
)2المستوى /   IIالمرحلة (6HK1ايسوزو النوع والطراز

قوة (1-دقيقة / كيلو نيوتن القدرة
140)لفة في الدقيقة/ حصان  / 2,000 (190 / 2,000)

%اقصى انحدار يمكن تسلقه (° )30 (17)

/ كجم ثقلي (كيلو باسكال ضغط االتصال باألرض
)2سم 

67.0 (0.68)
)طن خطاف55ذراع الرافعة األساسي، / مع (

70.5 (0.72)
)كبشة3م1.2مع ذراع الرافعة األساسي و 

طن 55ذراع الرافعة األساسي، / مع (50.0طنالوزن التشغيلي
)خطاف

3م1.2مع ذراع الرافعة الرئيسي و (52.6
)كبشة
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SCX E Series

SCX550E
SCX700E
SCX800E
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.بذلكإشعارأيإرسالدونوالمواصفاتالتصاميمتغييرفيبحقنانحتفظوعليهمنتجاتنابتحسينمستمربشكلنقوم●
.البريطانيالجاذبيةوحداتلنظاموفقافهي()قوسينبينالموضوعةلألرقامبالنسبةأما.)SI(للوحداتالدوليالنظامبموجبموضوعةالكتالوجبهذاالواردةالوحدات●
  .القياسيةالمعداتجميععلىتشتملالوقداختياريةوملحقاتمعداتعلىالتوضيحاتتشتملقد●

هي العالمة التجارية لشركة سوميتومو هيفي انداستريز " اتش إس سي للرافعات"خالل جميع محتويات هذا الكتالوج مع العلم بأن "  اتش إس سي"ليمتد إلى شركة . قمنا باختصار شركة سوميتومو هيفي انداستريز كونستراكشن كرينس كو
.ليمتد. كونستراكشن كرينس كو

:ترسل جميع االستفسارات على العنوان

Hitachi Construction Machinery 
Middle East Corporation FZE.
www.hitachicm.ae/ar


