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التصميم ا�تقدم

بسيط        
مت�          
جدير بالثقة

قد تشتمل ا��ت ا�وجودة � الصور ع� عنا� اختيارية.

يرجى استشارة وكيل هيتا� ا�ح� للحصول ع� العنا� ا�ختيارية ا�تاحة.

ا�داء ا�تميز للوادر هيتا� تم إثباته � جميع أنحاء العا�.

التحس� ا�ستمر � الجودة ،توفر اللوادر  من هيتا� يعطي خدمة  طويله ا�مد وإنتاجية متميزة.

 هيتا� ، ¦كة يابانية ك¥ى لتصنيع ا�عدات.
، يجمع اللودر ب� التقنيات ا�بتكرة والحقيقية تجربة عا�ية � الصناعة ¨نتاج لوادر  جيدة. بسيطة ومبا¦ة

̈فراط � الوظائف لتعزيز ا¨نتاجية وا�تانة ، ا�وثوقية ، وانخفاض تكاليف التشغيل. تق³ هيتا� ع� ا

التصميم العام البسيط يجعل الصيانة أسهل و يقلل من التكاليف. تركز هيتا� ع� التصميم البسيط
    

 لتقديم موثوقية عالية وسهولةالصيانة.
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ا�حرك :  نظام الفرامل:

فرامل الصيانة

فرامل التوقف

قرص رطب رباعي العج�ت ويتم التحكم به بواسطة

 نظام التوجية - الدوران:
النوع

 سعات الخزانات ال�زمة للصيانة العامة:

نظام التحميل:

45°

النوع

الرفع (عند التحميل الكامل)

 

 

ا�حاور وا�ت الجر النهائية:

انواع واحجام البكت – الكبشة لتحميل ا�واد:

 التغي¢ ¡ اوزان التشغيل:

فرامل الطوارئ

نظام هيدرولي¦ كامل- مزدوج

 يضغط الزن»ك ع¨ الزيت ا�ضغوط وموجود ع¨
خط القيادة ا�مامي

 يعمل بنفس طريقة فرامل التوقف و�ن عند وجود
مشكلة ¡ خط الفرامل

طريق ضغط الزيت فا�سطوانات عن طريق التحكم

زاوية تفريغ البكت مرفوعة بالكامل

لخفض (فارغ)وقت الرفع والتحميل
ا�فراغ

الوقت الك¨ للدورة الهيدروليكية

ثانية  6.2

ثانية 3.4
ثانية 1.4
ثانية 11.00

 (Z BAR)تحميل امامي-هيكل الذراع 

نظام الهيدروليك:

95%100%115%
 معدل ملئ البكت

 م�حظات:
.*ا�واد وا�واصفات عرضة للتغي¢ دون إشعار وبدون أي التزام من جانب الËكة ا�صنعة

.*هذه ا�علومات ، عØ الرغم من ا�عتقاد بأنها موثوقة Õاًما ، � يجب أخذها كضÒن لـتحمل ا�سؤولية القانونية 
.ISO7131 * يتم قياس خلوص التفريغ ومدى الوصول من حافة الجرافة وفًقا �عيار

.Üهيتا� القيا Ýوضح ¡ هذا الكتيب هو برتقا�لون الطراز ا*
 قد تحتوي ورقة ا�واصفات هذه عØ مرفقات ومعدات اختيارية ليست متوفر ¡ دولتك. يرجى ا�تصال بوكيل هيتا� ا�ح¨

للحصول عØ تلك العناà التي تطلبها.

توجية ا�طار ا�فص¨ بالطاقة الهيدروليكية عن

¡ عجلة القيادة

هيدرولي¦

درجة ¡ كل اتجاه37"

صÒم التوجية-الدوران

 محول عزم الدوران وناقل الحركة:زاوية التوجية-الدوران
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ا�حاور وا�ت الجر النهائية:
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¡ عجلة القيادة

هيدرولي¦
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صÒم التوجية-الدوران

زاوية التوجية-الدوران  محول عزم الدوران وناقل الحركة:

3
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اداء متطور وعبقري

محرك يابا� مع تحكم ميكاني�

 توفر ا�حــركات اليابانية مصدر طاقة عــا� الجودة. واثبت الوقــت ان حاكم ا�حرك ا�يكانيــ� يقلل من متطلبات
 الصيانة. مقارنة مع نظام حقــن الوقود عا� الضغط ا�تحكم به إلك�ونيًا ، وايضا يســتخدم كمية كب�ة من الوقود

و زيت ا�حرك. � يتطلب ا�حرك أي تشخيص خاص با�عطال من معدات أو كمبيوتر للخدمة

 *�عرفة نطاق الوقود ، يرجى استشارة وكيل هيتا¨ ا�ح§.

 مس±ر ا�فصل ا�ركزي

 تقــوم هيتــا¨ بتصميــم مســ±ر ا�فصــل ا�ركــزي متــµ ، مــ± يوفــر آ�ف الســاعات مــن

التشغيل الخا� من ا�تاعب

نظام استشعار الحمل الهيدرولي� لنظام التوجيه(الدوران)

 يوفرالتصميــم ا�وفر للطاقــة للنظــام الهيدرولي� لتدفــق التوجيه لتكملة  
 الدائرة الرئيســية مرة واحدة تلبية طلــب التوجيه (الدوران). هذا يســمح

ل¾ستفادة الكاملة من سعة ا�ضخة للتشغيل الفعال ½ جميع الظروف

قرص الفرامل الرطب

 تقلــل فرامل خدمــة القــرص الرطــب ا�ثبتــة بالخــارج وقــت الصيانــة Àن الفرامل ¿كن 
الوصول إليها بدون إزالة ا�حاور

فرامل ا�نتظار

 فرامل ا�نتظار هي عبارة عــن زنÆÇ يعمل عÅ تحرير ضغط الزيــت ½ ا�كابح. بناًء
عÅ هذا التصميم ا�ثبت ، مع فرامل ا�نتظار¿كن إجراء الصيانة والتعديل بسهولة

.

 فل� هواء مزدوج
 يقوم منظف الهواء ثناË العنÊ بتصفية الهواء الخارجي لتزويد هواء نظيف للمحرك و

الغبار ا��اكم تلقائيًا يتم تفريغها من خ¾ل الص±مات عند توقف ا�حرك

 أجــزاء أقــل وهيــكل بســيط لعمــود العــداد يقلــل النقــل مــن وقــت الصيانــة والتكلفة

¿كن التحكم ½ ناقل الحركة باستخدام قبضة بسيطة ملتوية ،رافعة واحدة

 تساعد السائق عÅ ال�كيز عÅ تشغيل البكت وتحميل ا�واد.

 للتطبيقــات ذات متطلبات الجــر القصوى ، فــإن تروس الحركــة ا�انعة ل¾نــز�ق توفر
خيارات إضافية ½ القدرة عÅ الجر

 TPD(تروس الحركة ½ ا�حاور)
تحسµ التفاضل القياÒ ½ تروس الحركة لتناسب عزم دوران الجر ½ ظروف زلقة.

محبس منظم لتدفق الزيت

مس±ر مركزي علوي مس±ر مركزي سف§

مضخة زيت التوجيه الدوران تحميل مضخة الزيت

خزان الزيت الهيدرولي�

دائرة التحميل

الهواء الطلق

يذهب الهواء النظيف إÔ ا�حرك

الفل� الثانوي

ÒساÀالفل� ا
ص±م التفريغ

قد تشتمل ا×�ت ا�وجودة ½ الصور عÅ عناÖ اختيارية.                            
 يرجى استشارة وكيل هيتا¨ ا�ح§ للحصول عÅ العناÖ ا�ختيارية ا�تاحة.

LSD(تروس الحركة ا�انعة ل¾نز�ق ½ ا�حاور)-(اختياري) 

دائرة التوجيه

غبار

صندوق ال�وس (ناقل الحركة)
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.*هذه ا�علومات ، عØ الرغم من ا�عتقاد بأنها موثوقة Õاًما ، � يجب أخذها كضÒن لـتحمل ا�سؤولية القانونية 
.ISO7131 * يتم قياس خلوص التفريغ ومدى الوصول من حافة الجرافة وفًقا �عيار

.Üهيتا� القيا Ýوضح ¡ هذا الكتيب هو برتقا�لون الطراز ا*
 قد تحتوي ورقة ا�واصفات هذه عØ مرفقات ومعدات اختيارية ليست متوفر ¡ دولتك. يرجى ا�تصال بوكيل هيتا� ا�ح¨

للحصول عØ تلك العناà التي تطلبها.

توجية ا�طار ا�فص¨ بالطاقة الهيدروليكية عن

¡ عجلة القيادة

هيدرولي¦

درجة ¡ كل اتجاه37"

صÒم التوجية-الدوران

 محول عزم الدوران وناقل الحركة:زاوية التوجية-الدوران
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 نظام الفرامل:ا�حرك :

فرامل الصيانة

فرامل التوقف

قرص رطب رباعي العج�ت ويتم التحكم به بواسطة

 نظام التوجية - الدوران:
النوع

 سعات الخزانات ال�زمة للصيانة العامة:

نظام التحميل:

45°

النوع

الرفع (عند التحميل الكامل)

 

 

ا�حاور وا�ت الجر النهائية:

انواع واحجام البكت – الكبشة لتحميل ا�واد:

 التغي¢ ¡ اوزان التشغيل:

فرامل الطوارئ

نظام هيدرولي¦ كامل- مزدوج

 يضغط الزن»ك ع̈ الزيت ا�ضغوط وموجود ع¨
خط القيادة ا�مامي

 يعمل بنفس طريقة فرامل التوقف و�ن عند وجود
مشكلة ¡ خط الفرامل

طريق ضغط الزيت فا�سطوانات عن طريق التحكم

زاوية تفريغ البكت مرفوعة بالكامل

وقت الرفع والتحميل لخفض (فارغ)
ا�فراغ

الوقت الك̈ للدورة الهيدروليكية

6.2ثانية 

3.4ثانية
1.4ثانية
11.00ثانية

 (Z BAR)تحميل امامي-هيكل الذراع 

نظام الهيدروليك:

95% 100% 115%
 معدل ملئ البكت

 م�حظات:
*ا�واد وا�واصفات عرضة للتغي¢ دون إشعار وبدون أي التزام من جانب الËكة ا�صنعة .

*هذه ا�علومات ، عØ الرغم من ا�عتقاد بأنها موثوقة Õامًا ، � يجب أخذها كضÒن لـتحمل ا�سؤولية القانونية  .
ISO7131 * يتم قياس خلوص التفريغ ومدى الوصول من حافة الجرافة وفقًا �عيار .

.Üهيتا� القيا Ýوضح ¡ هذا الكتيب هو برتقا�لون الطراز ا*
 قد تحتوي ورقة ا�واصفات هذه عØ مرفقات ومعدات اختيارية ليست متوفر ¡ دولتك. يرجى ا�تصال بوكيل هيتا� ا�ح¨

للحصول عØ تلك العناà التي تطلبها.

توجية ا�طار ا�فص̈ بالطاقة الهيدروليكية عن

¡ عجلة القيادة

هيدرولي¦

"37 درجة ¡ كل اتجاه

صÒم التوجية-الدوران

زاوية التوجية-الدوران  محول عزم الدوران وناقل الحركة:

45
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مس�ر مغطي

أفضل ما � معدات هيتا�
صيانة وتصليح اسهل

ذراع الرافعة والبكت(القادوس)

مع وص�ت وأذرع الرفع القوية وا�تينة ، هيتا� تصنع اللوادر بشكل جيد ليغطي

 مجموعة متنوعة من التطبيقات. 
قوه القطع العالية يعنيان أك� ا�ح�ل وا�حتفاظ ا�فضل بالحمل. 

 تــم تصميــم القــادوس لـــسهولة التحميــل ومجهــز بحــواف قطــع مثبتــة ¦ســام¥ اســنان
يتم تغي¥ها بسهولة. أداة تحكم البكت وذراع الرافعة مثبتة � كل ا�عدات

 يوفر نظام التحكم � القيادة اتزان الحمل اثناء الس¥ يقلل من ارتداد ا�عدات أثناء  الس¥
 ويحسن الس�مه

التحكم � القيادة (اختياري)

حلقات عزل � ا�سطوانة الهيدروليكية
تستخدم ا�سطوانات الهيدروليكية حلقات عازلة للتحس¶ قدرة العزل و لتقليل التµب.

بكل بساطة ,فتح غطاء الراديات¥ بلمسة واحدة

 لتســهيل تنظيــف الرادياتــ¥ ، يتــم فتــح غطاء ا�ــ�د عــن طريــق انابيــب هيدروليكية.

هيكل مقوي للشاسية

إطار الهيكل الصندوقي الكامل قوي ويقاوم ا�ح�ل ا�لتوية ويعت� أفضل من إطارات

 ا�لواح العادية.

 زيادة التشحيم لفÀه زمنية طويله للمفاصل

 ا�فاصل ا�غطاه واماكن التشحيم � تتطلب سوى التشحيم كل 12000 ساعة. هذا
يقلل من تكاليف الصيانةبشكل كب¥ويوفر متانة أك� .

مس�ر مفصÃ مغطي ومحمي للبكت

 الغطاء الخــاص للمســ�ر ا�فصÃ للبكــت يحافظ
عليه ويقوم باحتباس الشحوم ،م�

.Ãيطيل عمر ا�س�ر ا�فص 

مضخة الÀوس الهيدروليكية

.Æوس التي أثبتت كفاءتها هي قلب النظام الهيدروليÀتعت� مضخة ال
 التصميم ا�ت¶ وا�وثوق �ضخة الÀوس يوفر أداًء ممتاًز. مضخات الÀوس مقاومة

لÌوساخ ومقاومة للحرارة حتى � ظل العمل الشاق للغاية.

هيكلها البسيط يجعل تكلفة الصيانة منخفضة

الفلÀ ا�وÏ من نوع التنظيف التلقاÎ (اختياري)

 فلÀ مسبق يلتقط ا�وساخ والغبار الخشن من الهواء ا�متص ويوفر الهواء النظيف �نظف
 طرد تلقاÎ للفلÀ من النوع يقوم تلقائيًا بإخراج ا�وســاخ والغبار الذي Ñســكه من خ�ل
 تأث¥ الطرد ا�ركزي ، م� يؤدي إÕ تنظيف أقل تكراًرا من الفلÀ ا�وÏ.الهواء. يطيل عمر

الهواء تصفية وتقليل وقت تعطل ا�عدة.

 مصابيح خلفية LED  مع غطاء

(اختياري)                     

LED عمر طويل ، مصابيح 
 متاح كخيار للمصابيح الخلفية.هذه ا�ضواء

ساطعة للغاية وداÞة.

مصابيح عمل هالوج¶ ساطعة

 مصابيــح العمــل ا�ماميــة والخلفيــة هــي
 مصابيح هالوج¶ ساطعه لتحس¶ الس�مة

والرؤية.

يتم عمل الصيانة من خ�ل غطاء الوصول إÕ ا�حرك التي Ñكن فتحه عà نطاق واسع

  للوصول بشكل أفض�Ï جميع ا�جزاء
توجد الف�تر � مكان مناسب لسهولة التغي¥ و يتم تجميع اماكن التشحيم لتقليل وقت

 الصيانة وتأم¶ التشحيم ا�ناسب.

قد تتضمن ا�ãت ا�وجودة � الصور عناâ اختيارية.

 ا�نتاجية وÑكنك ا�عت�د عليها

يرجى استشارة وكيل هيتا� ا�حÃ للحصول عà العناâ ا�ختيارية ا�تاحة.
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ا�حرك :  نظام الفرامل:

فرامل الصيانة

فرامل التوقف

قرص رطب رباعي العج�ت ويتم التحكم به بواسطة

 نظام التوجية - الدوران:
النوع

 سعات الخزانات ال�زمة للصيانة العامة:

نظام التحميل:

45°

النوع

الرفع (عند التحميل الكامل)

 

 

ا�حاور وا�ت الجر النهائية:

انواع واحجام البكت – الكبشة لتحميل ا�واد:

 التغي¢ ¡ اوزان التشغيل:

فرامل الطوارئ

نظام هيدرولي¦ كامل- مزدوج

 يضغط الزن»ك ع¨ الزيت ا�ضغوط وموجود ع¨
خط القيادة ا�مامي

 يعمل بنفس طريقة فرامل التوقف و�ن عند وجود
مشكلة ¡ خط الفرامل

طريق ضغط الزيت فا�سطوانات عن طريق التحكم

زاوية تفريغ البكت مرفوعة بالكامل

لخفض (فارغ)وقت الرفع والتحميل
ا�فراغ

الوقت الك¨ للدورة الهيدروليكية

ثانية  6.2

ثانية 3.4
ثانية 1.4
ثانية 11.00

 (Z BAR)تحميل امامي-هيكل الذراع 

نظام الهيدروليك:

95%100%115%
 معدل ملئ البكت

 م�حظات:
.*ا�واد وا�واصفات عرضة للتغي¢ دون إشعار وبدون أي التزام من جانب الËكة ا�صنعة

.*هذه ا�علومات ، عØ الرغم من ا�عتقاد بأنها موثوقة Õاًما ، � يجب أخذها كضÒن لـتحمل ا�سؤولية القانونية 
.ISO7131 * يتم قياس خلوص التفريغ ومدى الوصول من حافة الجرافة وفًقا �عيار

.Üهيتا� القيا Ýوضح ¡ هذا الكتيب هو برتقا�لون الطراز ا*
 قد تحتوي ورقة ا�واصفات هذه عØ مرفقات ومعدات اختيارية ليست متوفر ¡ دولتك. يرجى ا�تصال بوكيل هيتا� ا�ح¨

للحصول عØ تلك العناà التي تطلبها.

توجية ا�طار ا�فص¨ بالطاقة الهيدروليكية عن

¡ عجلة القيادة

هيدرولي¦

درجة ¡ كل اتجاه37"

صÒم التوجية-الدوران

 محول عزم الدوران وناقل الحركة:زاوية التوجية-الدوران
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 نظام الفرامل:ا�حرك :

فرامل الصيانة

فرامل التوقف

قرص رطب رباعي العج�ت ويتم التحكم به بواسطة

 نظام التوجية - الدوران:
النوع

 سعات الخزانات ال�زمة للصيانة العامة:

نظام التحميل:

45°

النوع

الرفع (عند التحميل الكامل)

 

 

ا�حاور وا�ت الجر النهائية:

انواع واحجام البكت – الكبشة لتحميل ا�واد:

 التغي¢ ¡ اوزان التشغيل:

فرامل الطوارئ

نظام هيدرولي¦ كامل- مزدوج

 يضغط الزن»ك ع̈ الزيت ا�ضغوط وموجود ع¨
خط القيادة ا�مامي

 يعمل بنفس طريقة فرامل التوقف و�ن عند وجود
مشكلة ¡ خط الفرامل

طريق ضغط الزيت فا�سطوانات عن طريق التحكم

زاوية تفريغ البكت مرفوعة بالكامل

وقت الرفع والتحميل لخفض (فارغ)
ا�فراغ

الوقت الك̈ للدورة الهيدروليكية

6.2ثانية 

3.4ثانية
1.4ثانية
11.00ثانية

 (Z BAR)تحميل امامي-هيكل الذراع 

نظام الهيدروليك:

95% 100% 115%
 معدل ملئ البكت

 م�حظات:
*ا�واد وا�واصفات عرضة للتغي¢ دون إشعار وبدون أي التزام من جانب الËكة ا�صنعة .

*هذه ا�علومات ، عØ الرغم من ا�عتقاد بأنها موثوقة Õامًا ، � يجب أخذها كضÒن لـتحمل ا�سؤولية القانونية  .
ISO7131 * يتم قياس خلوص التفريغ ومدى الوصول من حافة الجرافة وفقًا �عيار .

.Üهيتا� القيا Ýوضح ¡ هذا الكتيب هو برتقا�لون الطراز ا*
 قد تحتوي ورقة ا�واصفات هذه عØ مرفقات ومعدات اختيارية ليست متوفر ¡ دولتك. يرجى ا�تصال بوكيل هيتا� ا�ح¨

للحصول عØ تلك العناà التي تطلبها.

توجية ا�طار ا�فص̈ بالطاقة الهيدروليكية عن

¡ عجلة القيادة

هيدرولي¦

"37 درجة ¡ كل اتجاه

صÒم التوجية-الدوران

زاوية التوجية-الدوران  محول عزم الدوران وناقل الحركة:

67
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حام�ت ا�كواب
 حام�ت ا�كواب متوفرة بجانب السائق داخل

الكابينة � صندوق وحدة التحكم.

DOWNSHIFT  زر ناقل الحركة ا�توماتي 
 يقع زر �downshi ع� ذراع التحكم � الرفع

 يقوم بتخفيض ال�عة من ال�عة الثانية إ�

ال�عة ا�و� بكل سهولة.

دع§ت مرنة لتثبيت كابينة القيادة

ــل ــادة بتقلي ــة القي ــة لكابين ــ§ت اªرن ــوم الدع  تق
 الضوضاء بشكل فعال وا�هتزاز الذي يوفرراحة

أك¶ للسائق.

 أجهزة القياس والعدادات

¿كن فحص  للمعدات ع� الفورمن خ�ل أجهزة القياس وأضواء اªؤ« ع� لوحة العدادات ؛

 عداد ال�عة ، درجة حرارة اªاء � اªحرك. مقياس زيت ناقل الحركة، مؤ« الوقود ، عداد

ساعة اªحرك ، ومختلف اضواء التحذير واªؤ«ات ا�خرى.

التحكم � ذراع الرفع والبكت (القادوس)
يقوم بتشغيل أذرع التحكم الهيدروليكية مع مسند اليد للسائق.م§ ¿نح السائق تحكً§ أفضل.

¿كن تقليل وقت التوقف عن العمل ،بفضل الهيكل اªيكاني  اªبسط.

قد تتضمن ا�Ëت اªوجودة � الصور عناÉ اختيارية.

 الكابينة

 رؤية ممتازة � جميع ا�تجاهات مع
مرايات � الداخل والخارج

 الزجاج ا�مامي مسطح ومثبت باªطاط
م§ يجعل استبداله Ñيع وسهل

الÓكيب اللزج للكابينة يقلل ا�هتزاز
  والضوضاء. 

 مقعد السائق ذو وظائق متعددة وقابلة للتعديل

يوفر مقعد التعليق القابل للتعديل بالكامل راحة ممتازة لتقليل إجهاد السائق وزيادة اÕنتاجية.

عجلة القيادة ذات إمالة وقابلة ل�متداد

 يتم تعديل عمود عجلة القيادة القابل لÖمالة وا�متداد ليناسب مجموعة متنوعة من احتياجات
 السائق ويوفر قدًرا أك¶ من الراحة والكفاءة.

 سخان أوتوماتي  بالكامل ومكيف الهواء

 مكيف الهــواء / الســخان اªتحكم فيــه حراريــاً يوفر الضبــط التلقاÚ للحفــاظ ع� الســائق � بيئة
 مريحةتوفر فتحات التهوية عالية السعة تدفق هواء مناسبًا لتحقيق الكفاءة وتوزيع

درجة حرارة متساوية.

من خ�ل الضغط داخل الكابينة ، يحافظ نظام التحكم � اªناخ ع� الغبار خارج الكابينة.

(ROPS/FOPS)كابينة قوية ومدرعة  

      الح§يــة من /(ROPS) الح§يــة مــن ا�نقــ�ب
(FOPS)تساقطةªا�جسام ا 

ــن ــة م ــة الح§ي ــدة لتلبي ــائق معتم ــة الس  كابين
ا�نق�ب والح§ية من ا�جسام اªتساقطة

دوران 13"゜

امتداد 7 سم

كابينة قيادة لراحة وامان السائق
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ا�حرك :  نظام الفرامل:

فرامل الصيانة

فرامل التوقف

قرص رطب رباعي العج�ت ويتم التحكم به بواسطة

 نظام التوجية - الدوران:
النوع

 سعات الخزانات ال�زمة للصيانة العامة:

نظام التحميل:

45°

النوع

الرفع (عند التحميل الكامل)

 

 

ا�حاور وا�ت الجر النهائية:

انواع واحجام البكت – الكبشة لتحميل ا�واد:

 التغي¢ ¡ اوزان التشغيل:

فرامل الطوارئ

نظام هيدرولي¦ كامل- مزدوج

 يضغط الزن»ك ع¨ الزيت ا�ضغوط وموجود ع¨
خط القيادة ا�مامي

 يعمل بنفس طريقة فرامل التوقف و�ن عند وجود
مشكلة ¡ خط الفرامل

طريق ضغط الزيت فا�سطوانات عن طريق التحكم

زاوية تفريغ البكت مرفوعة بالكامل

لخفض (فارغ)وقت الرفع والتحميل
ا�فراغ

الوقت الك¨ للدورة الهيدروليكية

ثانية  6.2

ثانية 3.4
ثانية 1.4
ثانية 11.00

 (Z BAR)تحميل امامي-هيكل الذراع 

نظام الهيدروليك:

95%100%115%
 معدل ملئ البكت

 م�حظات:
.*ا�واد وا�واصفات عرضة للتغي¢ دون إشعار وبدون أي التزام من جانب الËكة ا�صنعة

.*هذه ا�علومات ، عØ الرغم من ا�عتقاد بأنها موثوقة Õاًما ، � يجب أخذها كضÒن لـتحمل ا�سؤولية القانونية 
.ISO7131 * يتم قياس خلوص التفريغ ومدى الوصول من حافة الجرافة وفًقا �عيار

.Üهيتا� القيا Ýوضح ¡ هذا الكتيب هو برتقا�لون الطراز ا*
 قد تحتوي ورقة ا�واصفات هذه عØ مرفقات ومعدات اختيارية ليست متوفر ¡ دولتك. يرجى ا�تصال بوكيل هيتا� ا�ح¨

للحصول عØ تلك العناà التي تطلبها.

توجية ا�طار ا�فص¨ بالطاقة الهيدروليكية عن

¡ عجلة القيادة

هيدرولي¦

درجة ¡ كل اتجاه37"

صÒم التوجية-الدوران

 محول عزم الدوران وناقل الحركة:زاوية التوجية-الدوران
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 نظام الفرامل:ا�حرك :

فرامل الصيانة

فرامل التوقف

قرص رطب رباعي العج�ت ويتم التحكم به بواسطة

 نظام التوجية - الدوران:
النوع

 سعات الخزانات ال�زمة للصيانة العامة:

نظام التحميل:

45°

النوع

الرفع (عند التحميل الكامل)

 

 

ا�حاور وا�ت الجر النهائية:

انواع واحجام البكت – الكبشة لتحميل ا�واد:

 التغي¢ ¡ اوزان التشغيل:

فرامل الطوارئ

نظام هيدرولي¦ كامل- مزدوج

 يضغط الزن»ك ع̈ الزيت ا�ضغوط وموجود ع¨
خط القيادة ا�مامي

 يعمل بنفس طريقة فرامل التوقف و�ن عند وجود
مشكلة ¡ خط الفرامل

طريق ضغط الزيت فا�سطوانات عن طريق التحكم

زاوية تفريغ البكت مرفوعة بالكامل

وقت الرفع والتحميل لخفض (فارغ)
ا�فراغ

الوقت الك̈ للدورة الهيدروليكية

6.2ثانية 

3.4ثانية
1.4ثانية
11.00ثانية

 (Z BAR)تحميل امامي-هيكل الذراع 

نظام الهيدروليك:

95% 100% 115%
 معدل ملئ البكت

 م�حظات:
*ا�واد وا�واصفات عرضة للتغي¢ دون إشعار وبدون أي التزام من جانب الËكة ا�صنعة .

*هذه ا�علومات ، عØ الرغم من ا�عتقاد بأنها موثوقة Õامًا ، � يجب أخذها كضÒن لـتحمل ا�سؤولية القانونية  .
ISO7131 * يتم قياس خلوص التفريغ ومدى الوصول من حافة الجرافة وفقًا �عيار .

.Üهيتا� القيا Ýوضح ¡ هذا الكتيب هو برتقا�لون الطراز ا*
 قد تحتوي ورقة ا�واصفات هذه عØ مرفقات ومعدات اختيارية ليست متوفر ¡ دولتك. يرجى ا�تصال بوكيل هيتا� ا�ح¨

للحصول عØ تلك العناà التي تطلبها.

توجية ا�طار ا�فص̈ بالطاقة الهيدروليكية عن

¡ عجلة القيادة

هيدرولي¦

"37 درجة ¡ كل اتجاه

صÒم التوجية-الدوران

زاوية التوجية-الدوران  محول عزم الدوران وناقل الحركة:

89
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(ZW220-G) ا�واصفات الرئيسية لهيتا� لودر 
ا�حرك :  نظام الفرامل:

فرامل الصيانة

فرامل التوقف

العج�ت ويتم التحكم به بواسطةاقراص رطبة ع� جميع 

 نظام التوجية - الدوران:
النوع

 سعات الخزانات ال�زمة للصيانة العامة:

نظام التحميل:

45°

النوع

الرفع (عند التحميل الكامل)

 

 

ا�حاور وا�ت الجر النهائية:

انواع واحجام البكت – القادوس لتحميل ا�واد:

 التغي£ ¢ اوزان التشغيل:

فرامل الطوارئ

نظام هيدرولي§ كامل- مزدوج

 يضغط الزن»ك ع� الزيت ا�ضغوط وموجود ع�
خط القيادة ا�مامي

 يعمل بنفس طريقة فرامل التوقف و�ن عند وجود
مشكلة ¢ خط الفرامل

 طريق ضغط الزيت فا�سطوانات

زاوية تفريغ البكت مرفوعة بالكامل

الخفض (فارغ)زمن دوره الهيدروليك
ا�فراغ

الوقت الك� للدورة الهيدروليكية

ثانية  6.2

ثانية 3.4
ثانية 1.4
ثانية 11.00

 (Z BAR)تحميل امامي-هيكل الذراع 

نظام الهيدروليك:

95%100%115%
 معدل ملئ البكت

 م�حظات:
.*ا�واد وا�واصفات عرضة للتغي£ دون إشعار وبدون أي التزام من جانب الÌكة ا�صنعة

.*هذه ا�علومات ، عÚ الرغم من ا�عتقاد بأنها موثوقة ×اًما ، � يجب أخذها كضÔن لـتحمل ا�سؤولية القانونية 
.ISO7131 * يتم قياس خلوص التفريغ ومدى الوصول من حافة الجرافة وفًقا �عيار

.Üهيتا� القيا Ýلون الطراز ا�وضح ¢ هذا الكتيب هو برتقا*
 قد تحتوي ورقة ا�واصفات هذه عÚ مرفقات ومعدات اختيارية ليست متوفر ¢ دولتك. يرجى ا�تصال بوكيل هيتا� ا�ح�

للحصول عÚ تلك العناà التي تطلبها.

توجية ا�طار ا�فص� بالطاقة الهيدروليكية عن

هيدرولي§

درجة ¢ كل اتجاه37"

صÔم التوجية-الدوران

 محول عزم الدوران وناقل الحركة:زاوية التوجية-الدوران

11

e
4

0
9

5

4
6

5

3
1

3
5

3
4

4
0

3200

d

a
c

b

4
5
°

5
0
°

2
0

6
0

f

R
5

8
1

0

g

2
6

8
0

3
7
°

3
7
°(ZW220-G) واصفات الرئيسية لهيتا� ويل لودر�ا 

ا�حرك :  نظام الفرامل:

فرامل الصيانة

فرامل التوقف

قرص رطب رباعي العج�ت ويتم التحكم به بواسطة

 نظام التوجية - الدوران:
النوع

 سعات الخزانات ال�زمة للصيانة العامة:

نظام التحميل:

45°

النوع

الرفع (عند التحميل الكامل)

 

 

ا�حاور وا�ت الجر النهائية:

انواع واحجام البكت – الكبشة لتحميل ا�واد:

 التغي¢ ¡ اوزان التشغيل:

فرامل الطوارئ

نظام هيدرولي¦ كامل- مزدوج

 يضغط الزن»ك ع¨ الزيت ا�ضغوط وموجود ع¨
خط القيادة ا�مامي

 يعمل بنفس طريقة فرامل التوقف و�ن عند وجود
مشكلة ¡ خط الفرامل

طريق ضغط الزيت فا�سطوانات عن طريق التحكم

زاوية تفريغ البكت مرفوعة بالكامل

لخفض (فارغ)وقت الرفع والتحميل
ا�فراغ

الوقت الك¨ للدورة الهيدروليكية

ثانية  6.2

ثانية 3.4
ثانية 1.4
ثانية 11.00

 (Z BAR)تحميل امامي-هيكل الذراع 

نظام الهيدروليك:

95%100%115%
 معدل ملئ البكت

 م�حظات:
.*ا�واد وا�واصفات عرضة للتغي¢ دون إشعار وبدون أي التزام من جانب الËكة ا�صنعة

.*هذه ا�علومات ، عØ الرغم من ا�عتقاد بأنها موثوقة Õاًما ، � يجب أخذها كضÒن لـتحمل ا�سؤولية القانونية 
.ISO7131 * يتم قياس خلوص التفريغ ومدى الوصول من حافة الجرافة وفًقا �عيار

.Üهيتا� القيا Ýوضح ¡ هذا الكتيب هو برتقا�لون الطراز ا*
 قد تحتوي ورقة ا�واصفات هذه عØ مرفقات ومعدات اختيارية ليست متوفر ¡ دولتك. يرجى ا�تصال بوكيل هيتا� ا�ح¨

للحصول عØ تلك العناà التي تطلبها.

توجية ا�طار ا�فص¨ بالطاقة الهيدروليكية عن

¡ عجلة القيادة

هيدرولي¦

درجة ¡ كل اتجاه37"

صÒم التوجية-الدوران

 محول عزم الدوران وناقل الحركة:زاوية التوجية-الدوران
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 نظام الفرامل:ا�حرك :

فرامل الصيانة

فرامل التوقف

قرص رطب رباعي العج�ت ويتم التحكم به بواسطة

 نظام التوجية - الدوران:
النوع

 سعات الخزانات ال�زمة للصيانة العامة:

نظام التحميل:

45°

النوع

الرفع (عند التحميل الكامل)

 

 

ا�حاور وا�ت الجر النهائية:

انواع واحجام البكت – الكبشة لتحميل ا�واد:

 التغي¢ ¡ اوزان التشغيل:

فرامل الطوارئ

نظام هيدرولي¦ كامل- مزدوج

 يضغط الزن»ك ع̈ الزيت ا�ضغوط وموجود ع¨
خط القيادة ا�مامي

 يعمل بنفس طريقة فرامل التوقف و�ن عند وجود
مشكلة ¡ خط الفرامل

طريق ضغط الزيت فا�سطوانات عن طريق التحكم

زاوية تفريغ البكت مرفوعة بالكامل

وقت الرفع والتحميل لخفض (فارغ)
ا�فراغ

الوقت الك̈ للدورة الهيدروليكية

6.2ثانية 

3.4ثانية
1.4ثانية
11.00ثانية

 (Z BAR)تحميل امامي-هيكل الذراع 

نظام الهيدروليك:

95% 100% 115%
 معدل ملئ البكت

 م�حظات:
*ا�واد وا�واصفات عرضة للتغي¢ دون إشعار وبدون أي التزام من جانب الËكة ا�صنعة .

*هذه ا�علومات ، عØ الرغم من ا�عتقاد بأنها موثوقة Õامًا ، � يجب أخذها كضÒن لـتحمل ا�سؤولية القانونية  .
ISO7131 * يتم قياس خلوص التفريغ ومدى الوصول من حافة الجرافة وفقًا �عيار .

.Üهيتا� القيا Ýوضح ¡ هذا الكتيب هو برتقا�لون الطراز ا*
 قد تحتوي ورقة ا�واصفات هذه عØ مرفقات ومعدات اختيارية ليست متوفر ¡ دولتك. يرجى ا�تصال بوكيل هيتا� ا�ح¨

للحصول عØ تلك العناà التي تطلبها.

توجية ا�طار ا�فص̈ بالطاقة الهيدروليكية عن

¡ عجلة القيادة

هيدرولي¦

"37 درجة ¡ كل اتجاه

صÒم التوجية-الدوران

زاوية التوجية-الدوران  محول عزم الدوران وناقل الحركة:
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ا�حرك :  نظام الفرامل:

فرامل الصيانة

فرامل التوقف

قرص رطب رباعي العج�ت ويتم التحكم به بواسطة

 نظام التوجية - الدوران:
النوع

 سعات الخزانات ال�زمة للصيانة العامة:

نظام التحميل:

45°

النوع

الرفع (عند التحميل الكامل)

 

 

ا�حاور وا�ت الجر النهائية:

انواع واحجام البكت – الكبشة لتحميل ا�واد:

 التغي¢ ¡ اوزان التشغيل:

فرامل الطوارئ

نظام هيدرولي¦ كامل- مزدوج

 يضغط الزن»ك ع¨ الزيت ا�ضغوط وموجود ع¨
خط القيادة ا�مامي

 يعمل بنفس طريقة فرامل التوقف و�ن عند وجود
مشكلة ¡ خط الفرامل

طريق ضغط الزيت فا�سطوانات عن طريق التحكم

زاوية تفريغ البكت مرفوعة بالكامل

لخفض (فارغ)وقت الرفع والتحميل
ا�فراغ

الوقت الك¨ للدورة الهيدروليكية

ثانية  6.2

ثانية 3.4
ثانية 1.4
ثانية 11.00

 (Z BAR)تحميل امامي-هيكل الذراع 

نظام الهيدروليك:

95%100%115%
 معدل ملئ البكت

 م�حظات:
.*ا�واد وا�واصفات عرضة للتغي¢ دون إشعار وبدون أي التزام من جانب الËكة ا�صنعة

.*هذه ا�علومات ، عØ الرغم من ا�عتقاد بأنها موثوقة Õاًما ، � يجب أخذها كضÒن لـتحمل ا�سؤولية القانونية 
.ISO7131 * يتم قياس خلوص التفريغ ومدى الوصول من حافة الجرافة وفًقا �عيار

.Üهيتا� القيا Ýوضح ¡ هذا الكتيب هو برتقا�لون الطراز ا*
 قد تحتوي ورقة ا�واصفات هذه عØ مرفقات ومعدات اختيارية ليست متوفر ¡ دولتك. يرجى ا�تصال بوكيل هيتا� ا�ح¨

للحصول عØ تلك العناà التي تطلبها.

توجية ا�طار ا�فص¨ بالطاقة الهيدروليكية عن

¡ عجلة القيادة

هيدرولي¦

درجة ¡ كل اتجاه37"

صÒم التوجية-الدوران

 محول عزم الدوران وناقل الحركة:زاوية التوجية-الدوران
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ا�حرك :  نظام الفرامل:

فرامل الصيانة

فرامل التوقف

قرص رطب رباعي العج�ت ويتم التحكم به بواسطة

 نظام التوجية - الدوران:
النوع

 سعات الخزانات ال�زمة للصيانة العامة:

نظام التحميل:

45°

النوع

الرفع (عند التحميل الكامل)

 

 

ا�حاور وا�ت الجر النهائية:

انواع واحجام البكت – الكبشة لتحميل ا�واد:

 التغي¢ ¡ اوزان التشغيل:

فرامل الطوارئ

نظام هيدرولي¦ كامل- مزدوج

 يضغط الزن»ك ع¨ الزيت ا�ضغوط وموجود ع¨
خط القيادة ا�مامي

 يعمل بنفس طريقة فرامل التوقف و�ن عند وجود
مشكلة ¡ خط الفرامل

طريق ضغط الزيت فا�سطوانات عن طريق التحكم

زاوية تفريغ البكت مرفوعة بالكامل

لخفض (فارغ)وقت الرفع والتحميل
ا�فراغ

الوقت الك¨ للدورة الهيدروليكية

ثانية  6.2

ثانية 3.4
ثانية 1.4
ثانية 11.00

 (Z BAR)تحميل امامي-هيكل الذراع 

نظام الهيدروليك:

95%100%115%
 معدل ملئ البكت

 م�حظات:
.*ا�واد وا�واصفات عرضة للتغي¢ دون إشعار وبدون أي التزام من جانب الËكة ا�صنعة

.*هذه ا�علومات ، عØ الرغم من ا�عتقاد بأنها موثوقة Õاًما ، � يجب أخذها كضÒن لـتحمل ا�سؤولية القانونية 
.ISO7131 * يتم قياس خلوص التفريغ ومدى الوصول من حافة الجرافة وفًقا �عيار

.Üهيتا� القيا Ýوضح ¡ هذا الكتيب هو برتقا�لون الطراز ا*
 قد تحتوي ورقة ا�واصفات هذه عØ مرفقات ومعدات اختيارية ليست متوفر ¡ دولتك. يرجى ا�تصال بوكيل هيتا� ا�ح¨

للحصول عØ تلك العناà التي تطلبها.

توجية ا�طار ا�فص¨ بالطاقة الهيدروليكية عن

¡ عجلة القيادة

هيدرولي¦

درجة ¡ كل اتجاه37"

صÒم التوجية-الدوران

 محول عزم الدوران وناقل الحركة:زاوية التوجية-الدوران

 الكبشة لتحميل المواد:–انواع واحجام البكت 
 الذراع االساسي

بكت صخور عي  فحم - عدل
)Vشكل (  

بكت صخور -
 عدل

  بكت لالستخدام العام

 حافة اسنان حافة اسنان اسنان اسنان حافة
4,5 3م 3,6 3,5 3,2 3,0 2,6 2,7 مملؤه كليا  سعة البكت
3م 3,1 3,0 2,7 2,6 2,2 2,3 4,0  مملؤة للحافة 

مم 2,875 2,780 2,960 2,870 2,860 2,765 2,680 a  درجة 45اقصي ارتفاع للتفريغ عند  
مم 1,215 1,275 1,130 1,190 1,195 1,300 1,415 b  درجة45امتداد الذراع عند  

اقصي ارتفاع لمسمار الذراع   4,095
 اقصي عمق للحفر-(مستوي البكت) c مم 55 70 55 70 75 75 55

قوة اختراق البكت كيلونيوتن  كن 146 157 161 174 174 148 135
 زاوية امالة البكت للخلف - مع الحمل  درجه 50° 

 الطول الكلي للويل لودر d مم 8,230 8,345 8,105 8,215 8,225 8,365 8,505
االرتفاع الكلي - للكابينة  مم 3,440

 االرتفاع الكلي -العلي ارتفاع للبكت e مم 5,660 5,660 5,605 5,605 5,360 5,360 5,930
 لنهاية االطارات–العرض الكلي   مم 2,680

  لنهاية البكت–العرض الكلي  f مم 2,800 2,820 2,800 2,820 2,820 2,820 2,820
العرض لمنتصف االطارات  مم 2.060
 المسافة بين محاور االطارات  مم 3,200

اقل قطر للدوران من حافة البكت g مم 6,760 6,790 6,715 6,740 6,765 6,765 6,840
 اقل قطر للدوران من محور االطارات  مم 5,810
مم 465  ارتفاع المعدة عن االرض 

 اقصي زاوية للدوران  درجه 37° 
 وزن التشغيل الكلي مع كابينة مدرعة  كجم 17,810 17,700 17,730 17,615 17,785 17,845 17,850
 وزن الحمل الحرج - امامي  كجم 14,235 14,705 14,635 14,880 14,580 14,445 13,925
 وزن الحمل الحرج - زاوية دوران  كجم 12,420 12,830 12,765 12,980 12,720 12,600 12,150
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J08C-TI محرك ديزل هينو 

 ا�واصفات ا�ساسية:

 ا�واصفات ا�ختيارية:

*قد تختلف ا�واصفات ا�ساسية. يرجى استشارة وكيل هيتا� �زيد من ا�علومات
 الكهرباء:

مولد 50 أمب�
  إنذار احتياطي

مصابيح الفرامل وا�صابيح الخلفية

بادئ تشغيل كهربا�

(مصابيح هالوج¡ أمامية مع شعاع عا� ومنخفض (2 أمامي)
مصابيح اثناء التشغيل -  هالوج¡ (2 أمامي و 2 خلفي)

 مصايح الدوران مع مصابيح ا£شارات ا�ربعة
 ا�قاييس وا�ؤ¦ات:

 �بة تحذير منظف الهواء 
�بة مؤ¦ الناقل التلقا�

�بة شحن البطارية
�بة تحذير ضغط الفرامل

مقياس درجة حرارة سائل ت°يد ا�حرك ومصباح التحذير
�بة تحذير ضغط زيت ا�حرك

مقياس مستوى الوقود

�بة مؤ¦ فرامل ا�نتظار

̧عة عداد ال
مقياس درجة حرارة زيت محول عزم الدوران ومصباح تحذير

   �بة تحذير التحكم º ناقل الحركة
�بة فصل ناقل الحركة
�بة حالة ناقل الحركة
�بة مؤ¦ ضوء العمل

عداد ساعات التشغيل
مؤ¦ ناقل الحركة

 بيئة ا�شغل:
 مقعد السائق القابل للتعديل

طفاية السجائر
ذراعان للتحكم º ذراع الرافعة/ القادوس

((FOPS)تساقطة�جسام اÁية من اÂهيكل الح /(ROPS)
̧ى واليمنى مفتوحة ، تصميم تجريبي) (اÁبواب الي

حامل ا�Åوبات
زر تقليل ناقل الحركة لÆس اصغر

اÁبواق الكهربائية عدد 2 - الزمور

مكيف هواء أوتوماتيÈ بالكامل

عجلة قيادة مريحة وقابلة لÉمالة

 ناقل القوة من ا�حرك للمحاور:
Êمنظف الهواء ، نوع جاف مزدوج العنا

ا�نظف ا�سبق لنوع ا£خراج التلقا�
Èناقل حركة أوتوماتي

(TPD)حاور ، تفاضل تناسب عزم الدوران�ا 

مكابح هيدروليكية رطبه ومتعددة اÁقراص

مروحة ا�°د الهيدروليÈ للمحرك

صيانة منخفضة لناقل القوة من ا�حرك للمحاور

بدون أنابيب (L3) 23.5 ، ا£طارات  
محول عزم الدوران

 اخري:
مستوي البكت - الكبشة

 مسÂر لوصلة ربط عمود الجر
الدرابزين ‒ لسÒمة السائق للصعود والنزول

جهاز ا�نطÒق ‒ لزيادة القوة

سÓ ÔÒ¡ ويسار

اسطوانة واحدة ‒ Z-bar  ، وصلة تحميل

الفرامل الثانوية

مروحة ت°يد عكسية أوتوماتيكية

(FOPS)) تساقطة�جسام اÁية من اÂو� الح / (ROPS) بÒية من ا�نقÂالكابينة الغ� فو�ذية �تدعم الح 

̧ى واليمنى مفتوحة ، تصميم تجريبي) (اÁبواب الي

(ÈستيÒعمودان بسقف ب) ظلة�ا

((FOPS)  (ROPS) ا�ظلة (بهيكل الحÂية من ا�نقÒب / هيكل الحÂية من اÁجسام ا�تساقطة 

(AM / FM  مشغل أقراص مضغوطة مع راديو (ست�يو

التحكم º التوجيه º حا�ت الطوارئ

مصدات أمامية وخلفية كب�ة

ذراع رفع عا� لÒستخدامات الخاصة

دائرة هيدروليكية لÆكيب وصÒت اØع

Èهيدرولي ÙÒم ثÂص

LED مصابيح خلفية

(LSD)  تروس الحركة ا�انعة لÒنز�ق º ا�حاور

رفرف للحÂية من الط¡

وصÒت هيدروليكية لÆكيب البكت او الشوكة

طقم جاهز للراديو (محول 12 فولت ، هوا� وأسÒك ، ست�يو مك°ات الصوت)

̧عة) التحكم التلقا� º القيادة (حساس اتوماتيÈ لل

حزام ا�ملن º ا�قعد

تتوفر العديد من خيارات الجرافة وا£طارات

غطاء حÂية لناقل الحركة

طقم حÂية كامل لظروف العمل الشاقة

 مواصفات الكابينة:
و�عة السجائر

هوك لتعليق مÒبس

سجادة أرضية للكابينة

ممسحة للزجاج ا�مامي والخلفي وتنك الغسيل

(¡Óيسار و) أبواب قابلة للقفل بنوافذ منزلقة مقابض الباب

(مرايا الرؤية الخلفية (داخلية وخارجية)
اماكن مخصصة للتخزين

غطاء حاجب للشمس
(Ýزجاج مق) زجاج امامي أمن وملون

 قبل تشغيل شيول هيتا� -الويل لودر ، برجاء التحقق من نظام ا�تصا�ت ع° اÁقÂر الصناعية º بلد آخر غ� مÞح با�قÂر
 الصناعية، قد يكون ذلك ãوريًا £جراء تعديÒت عليه بحيث يتوافق مع اللوائح التنظيمية ا�حلية وا�عاي� (àا º ذلك معاي�

السÒمة) وا�تطلبات القانونية.
يرجى عدم تصدير أو تشغيل ا�لية º الخارج ا�عن طريق الوكيل الرسمي لÅكة هيتا�.

يرجى ا�تصال بوكيل هيتا� º حالة وجود أسئلة حول االتشغيل.

هذه ا�واصفات عرضة للتغي� دون إشعار.

وجميع ا�واصفات مع بعض ا�ختÒفات º اللون وا�يزات.

 تُظهر الرسوم التوضيحية والصور ا�واصفات ا�ساسية ، وقد تتضمن أو � تتضمن ا�واصفات ا�ختيارية وا�عدات وا�لحقات

 قبل ا�ستخدام ، اقرأ واستوعب دليل التشغيل
¦كة هيتا� الÅق ا�وسط للمعدات الثقيلة واليات البناء

www.hitachicm.ae
KL-AR107P
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37° (ZW220-G) واصفات الرئيسية لهيتا� ويل لودر�ا 
 نظام الفرامل:ا�حرك :

فرامل الصيانة

فرامل التوقف

قرص رطب رباعي العج�ت ويتم التحكم به بواسطة

 نظام التوجية - الدوران:
النوع

 سعات الخزانات ال�زمة للصيانة العامة:

نظام التحميل:

45°

النوع

الرفع (عند التحميل الكامل)

 

 

ا�حاور وا�ت الجر النهائية:

انواع واحجام البكت – الكبشة لتحميل ا�واد:

 التغي¢ ¡ اوزان التشغيل:

فرامل الطوارئ

نظام هيدرولي¦ كامل- مزدوج

 يضغط الزن»ك ع̈ الزيت ا�ضغوط وموجود ع¨
خط القيادة ا�مامي

 يعمل بنفس طريقة فرامل التوقف و�ن عند وجود
مشكلة ¡ خط الفرامل

طريق ضغط الزيت فا�سطوانات عن طريق التحكم

زاوية تفريغ البكت مرفوعة بالكامل

وقت الرفع والتحميل لخفض (فارغ)
ا�فراغ

الوقت الك̈ للدورة الهيدروليكية

6.2ثانية 

3.4ثانية
1.4ثانية
11.00ثانية

 (Z BAR)تحميل امامي-هيكل الذراع 

نظام الهيدروليك:

95% 100% 115%
 معدل ملئ البكت

 م�حظات:
*ا�واد وا�واصفات عرضة للتغي¢ دون إشعار وبدون أي التزام من جانب الËكة ا�صنعة .

*هذه ا�علومات ، عØ الرغم من ا�عتقاد بأنها موثوقة Õامًا ، � يجب أخذها كضÒن لـتحمل ا�سؤولية القانونية  .
ISO7131 * يتم قياس خلوص التفريغ ومدى الوصول من حافة الجرافة وفقًا �عيار .

.Üهيتا� القيا Ýوضح ¡ هذا الكتيب هو برتقا�لون الطراز ا*
 قد تحتوي ورقة ا�واصفات هذه عØ مرفقات ومعدات اختيارية ليست متوفر ¡ دولتك. يرجى ا�تصال بوكيل هيتا� ا�ح¨

للحصول عØ تلك العناà التي تطلبها.

توجية ا�طار ا�فص̈ بالطاقة الهيدروليكية عن

¡ عجلة القيادة

هيدرولي¦

"37 درجة ¡ كل اتجاه

صÒم التوجية-الدوران

زاوية التوجية-الدوران  محول عزم الدوران وناقل الحركة:


