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صامم التوجية-الدوران هيدرولييك
زاوية التوجية-الدوران  "37درجة يف كل اتجاه

:ليمحتلا ماظن

()RAB Zعارذلا لكيه-يماما ليمحت
عونلا
 °54لماكلاب ةعوفرم تكبلا غيرفت ةيواز

5904

فرامل الصيانة قرص رطب رباعي العجالت ويتم التحكم به بواسطة
نظام هيدرولييك كامل -مزدوج
فرامل التوقف يضغط الزنربك عيل الزيت املضغوط وموجود عيل
خط القيادة االمامي
للوادرتوقف وملن
املتميزفرامل ال
فرامل الطو gارئ يعمل باألداءنفس طريقة
هيتايشعندتموجودإثباته يف جميع أنحاء العامل.
التحسني املستمر يف الجودة ،توفر اللوادر من هيتايش يعطي خدمة طويله االمد 0023
وإنتاجية متميزة.
مشكلة يف خط الفرامل
d
هيتايش  ،رشكة يابانية كربى لتصنيع املعدات.
نظام التوجية  -الدوران:
يجمع اللودر بني التقنيات املبتكرة والحقيقية تجربة عاملية يف الصناعة إلنتاج لوادر جيدة .بسيطة ومبارشة ،
تقيض هيتايش العىلنوع
اإلنتاجيةعن واملتانة  ،املوثوقية  ،وانخفاض تكاليف التشغيل.
لتعزيز
الوظائف
يف
اط
ر
اإلف
توجية االطار املفصيل بالطاقة الهيدروليكية
التصميم العام البسيط يجعل الصيانة أسهل و يقلل من التكاليف .تركز هيتايش عىل التصميم البسيط
وسهولةالصيانة.السطوانات عن طريق التحكم
لتقديم موثوقية عالية طريق ضغط الزيت فا
يف عجلة القيادة

جودزم -لماك يكيلورديه ماظن
يلع دوجومو طوغضملا تيزلا يلع كربنزلا طغضي فقوتلا لمارف
يمامالا ةدايقلا طخ
دوجو دنع نملو فقوتلا لمارف ةقيرط سفنب لمعي ئgراوطلا لمارف
لمارفلا طخ يف ةلكشم
:نارودلا  -ةيجوتلا ماظن
عونلا
نع ةيكيلورديهلا ةقاطلاب يلصفملا راطالا ةيجوت
مكحتلا قيرط نع تاناوطسالاف تيزلا طغض قيرط
ةدايقلا ةلجع يف
يكيلورديه نارودلا-ةيجوتلا مامص
هاجتا لك يف ةجرد " 73نارودلا-ةيجوتلا ةيواز

يرجى استشارة وكيل هيتايش املحيل للحصول عىل العنارص االختيارية املتاحة.

2

f

:ةكرحلا لقانو نارودلا مزع لوحم

قد تشتمل اآلالت املوجودة يف الصور عىل عنارص اختيارية.

°54

انواع واحجام البكت – الكبشة لتحميل املواد:

ةطساوب هب مكحتلا متيو تالجعلا يعابر بطر صرق ةنايصلا لمارف

b

5313

:لمارفلا ماظن

45°

d

نظام الفرامل:

املحرك :

0443

b

3200

املواصفات الرئيسية لهيتايش ويل لودر )(ZW220-G
°73

( )G-022WZردول ليو يشاتيهل ةيسيئرلا تافصاوملا

التصميم املتقدم
بسيط
متني
جدير بالثقة  :كرحملا

نظام التحميل:

2

3

النوع
زاوية تفريغ البكت مرفوعة بالكامل

:داوملا ليمحتل ةشبكلا – تكبلا ماجحاو عاونا

محول عزم الدوران وناقل الحركة:

تحميل امامي-هيكل الذراع)(Z BAR
45°

3

0602

f

e

°73

3440

3135

a

50°

465

c

للتطبيقــات ذات متطلبات الجــر القصوى  ،فــإن تروس الحركــة املانعة لالنــزالق توفر
خيارات إضافية يف القدرة عىل الجر

صامم التوجية-الدوران هيدرولييك
زاوية التوجية-الدوران  "37درجة يف كل اتجاه

:ليمحتلا ماظن

()RAB Zعارذلا لكيه-يماما ليمحت
عونلا
 °54لماكلاب ةعوفرم تكبلا غيرفت ةيواز

0185R

4095

مضخة زيت التوجيه الدوران

0862

2680

:ةكرحلا لقانو نارودلا مزع لوحم

LSD

نظام التحميل:

النوع
زاوية تفريغ البكت مرفوعة بالكامل

e

2060

دائرة التوجيه

محبس منظم لتدفق الزيت

4

R5810

انواع واحجام البكت – الكبشة لتحميل املواد:
خزان الزيت الهيدرولييك

°73

37°

يوفرالتصميــم املوفر للطاقــة للنظــام الهيدرولييك لتدفــق التوجيه لتكملة
الدائرة الرئيســية مرة واحدة تلبية طلــب التوجيه )الدوران( .هذا يســمح
لالستفادة الكاملة من سعة املضخة للتشغيل الفعال يف جميع الظروف

تحميل مضخة الزيت

37°

نظام استشعار الحمل الهيدرولييك لنظام التوجيه)الدوران(

دائرة التحميل

f

مسامر مركزي علوي

°54

مسامر مركزي سفيل

TPD

تحسني التفاضل القيايس يف تروس الحركة لتناسب عزم دوران الجر يف ظروف زلقة.

3200

d

جودزم -لماك يكيلورديه ماظن
يلع دوجومو طوغضملا تيزلا يلع كربنز
املحاور(لا طغضي فقوتلا لمارف
)تروس الحركة يف
يمامالا ةدايقلا طخ
دوجو دنع نملو فقوتلا لمارف ةقيرط سفنب لمعي ئgراوطلا لمارف
لمارفلا طخ يف ةلكشم
:نارودلا  -ةيجوتلا ماظن
عونلا
املانعةاطالا ةيج
)تروسقاطلابالحركةيلصفملا ر
نع ةيكيلورديهلا ة
لالنزالقوتيف املحاور()-اختياري(
مكحتلا قيرط نع تاناوطسالاف تيزلا طغض قيرط
ةدايقلا ةلجع يف
يكيلورديه نارودلا-ةيجوتلا مامص
هاجتا لك يف ةجرد " 73نارودلا-ةيجوتلا ةيواز

أجــزاء أقــل وهيــكل بســيط لعمــود العــداد يقلــل النقــل مــن وقــت الصيانــة والتكلفة
ميكن التحكم يف ناقل الحركة باستخدام قبضة بسيطة ملتوية ،رافعة واحدة
تساعد السائق عىل الرتكيز عىل تشغيل البكت وتحميل املواد.

5904

45°

تقــوم هيتــايش بتصميــم مســامر املفصــل املركــزي متــني  ،مــام يوفــر آالف الســاعات مــن
التشغيل الخايل من املتاعب

فرامل الصيانة قرص رطب رباعي العجالت ويتم التحكم به بواسطة
صندوق الرتوس )ناقل الحركة(
نظام هيدرولييك كامل -مزدوج
فرامل التوقف يضغط الزنربك عيل الزيت املضغوط وموجود عيل
خط القيادة االمامي
فرامل الطو gارئ يعمل بنفس طريقة فرامل التوقف وملن عند وجود
مشكلة يف خط الفرامل
نظام التوجية  -الدوران:
النوع
توجية االطار املفصيل بالطاقة الهيدروليكية عن
طريق ضغط الزيت فاالسطوانات عن طريق التحكم
يف عجلة القيادة
غبار

فرامل االنتظار

فرامل االنتظار هي عبارة عــن زنربيك يعمل عىل تحرير ضغط الزيــت يف املكابح .بنا ًء
عىل هذا التصميم املثبت  ،مع فرامل االنتظارميكن إجراء الصيانة والتعديل بسهولة

.

c

مسامر املفصل املركزي

ةطساوب هب مكحتلا متيو تالجعلا يعابر بطر صرق ةنايصلا لمارف

صامم التفريغ

الفلرت األسايس

b

°05

*ملعرفة نطاق الوقود  ،يرجى استشارة وكيل هيتايش املحيل.

:لمارفلا ماظن

الفلرت الثانوي

a

b

نظام الفرامل:

املحرك :

يذهب الهواء النظيف إىل املحرك

564

 :كرحملا

توفر املحــركات اليابانية مصدر طاقة عــايل الجودة .واثبت الوقــت ان حاكم املحرك امليكانيــيك يقلل من متطلبات
الصيانة .مقارنة مع نظام حقــن الوقود عايل الضغط املتحكم به إلكرتون ًيا  ،وايضا يســتخدم كمية كبرية من الوقود
و زيت املحرك .ال يتطلب املحرك أي تشخيص خاص باالعطال من معدات أو كمبيوتر للخدمة

الهواء الطلق

تقلــل فرامل خدمــة القــرص الرطــب املثبتــة بالخــارج وقــت الصيانــة ألن الفرامل ميكن
الوصول إليها بدون إزالة املحاور

5313

محرك ياباين مع تحكم ميكانييك

يقوم منظف الهواء ثنايئ العنرص بتصفية الهواء الخارجي لتزويد هواء نظيف للمحرك و
الغبار املرتاكم تلقائ ًيا يتم تفريغها من خالل الصاممات عند توقف املحرك

0443

وعبقري )G-022ردول ليو يشاتيهل ةيسيئرلا تافصاوملا
اداء متطور (WZ

املواصفات الرئيسية لهيتايش ويل لودر )(ZW220-G

فلرت هواء مزدوج

قرص الفرامل الرطب

0023

d

:داوملا ليمحتل ةشبكلا – تكبلا ماجحاو عاونا

محول عزم الدوران وناقل الحركة:

تحميل امامي-هيكل الذراع)(Z BAR

قد تشتمل اآلالت املوجودة يف الصور عىل عنارص اختيارية.

يرجى استشارة وكيل هيتايش املحيل للحصول عىل العنارص االختيارية املتاحة.
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45°
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e

3440

a

3135

0185R

4095

50°

465

c

6

f

°73

2680

:ةكرحلا لقانو نارودلا مزع لوحم

0602

عمر طويل  ،مصابيح LED
متاح كخيار للمصابيح الخلفية.هذه األضواء
ساطعة للغاية ودامئة.

تستخدم األسطوانات الهيدروليكية حلقات عازلة للتحسني قدرة العزل و لتقليل الترسب.

انواع واحجام البكت – الكبشة لتحميل املواد:

صامم التوجية-الدوران هيدرولييك
زاوية التوجية-الدوران  "37درجة يف كل اتجاه

يوفر نظام التحكم يف القيادة اتزان الحمل اثناء السري يقلل من ارتداد املعدات أثناء السري
ويحسن السالمه

:ليمحتلا ماظن

()RAB Zعارذلا لكيه-يماما ليمحت
عونلا
 °54لماكلاب ةعوفرم تكبلا غيرفت ةيواز

e

2060

إطار الهيكل الصندوقي الكامل قوي ويقاوم األحامل امللتوية ويعترب أفضل من إطارات
األلواح العادية.

نظام التحميل:

5904

R5810

مسامر مغطي

0862

°73

الغطاء الخــاص للمســامر املفصيل للبكــت يحافظ
عليه ويقوم باحتباس الشحوم ،مام
يطيل عمر املسامر املفصيل.

مصابيــح العمــل األماميــة والخلفيــة هــي
مصابيح هالوجني ساطعه لتحسني السالمة
والرؤية.

بكل بساطة ,فتح غطاء الرادياتري بلمسة واحدة
°05

37°

املفاصل املغطاه واماكن التشحيم ال تتطلب سوى التشحيم كل  12000ساعة .هذا
يقلل من تكاليف الصيانةبشكل كبريويوفر متانة أكرب .

f

زيادة التشحيم لفرته زمنية طويله للمفاصل

جودزم -لماك يكيلورديه ماظن
يلع دوجومو طوغضملا تيزلا يلع كربنزلا طغضي فقوتلا لمارف
يمامالا ةدايقلا طخ
مقويوتلا لمارف
هيكلملو فق
دوجو دنع ن
للشاسية ةقيرط سفنب لمعي ئgراوطلا لمارف
لمارفلا طخ يف ةلكشم
:نارودلا  -ةيجوتلا ماظن
عونلا
نع ةيكيلورديهلا ةقاطلاب يلصفملا راطالا ةيجوت
الهيدروليكيةط
االسطوانةيزلا طغض قير
حلقاتط نععزلتانيفاوطسالاف ت
مكحتلا قير
ةدايقلا ةلجع يف
التحكم يف القيادة يك
)اختياري(يلورديه نارودلا-ةيجوتلا مامص
هاجتا لك يف ةجرد " 73نارودلا-ةيجوتلا ةيواز

مسامر مفصيل مغطي ومحمي للبكت

°54

d

ةطساوب هب مكحتلا متيو تالجعلا يعابر بطر صرق ةنايصلا لمارف

فرامل الصيانة قرص رطب رباعي العجالت ويتم التحكم به بواسطة
مصابيح عمل هالوجني ساطعة نظام هيدرولييك كامل -مزدوج
فرامل التوقف يضغط الزنربك عيل الزيت املضغوط وموجود عيل
خط القيادة االمامي
خلفيةتوقفLEDوملنمععندغطاءوجود
مصابيحفرامل ال
فرامل الطو gارئ يعمل بنفس طريقة
)اختياري(
مشكلة يف خط الفرامل
نظام التوجية  -الدوران:
النوع
توجية االطار املفصيل بالطاقة الهيدروليكية عن
طريق ضغط الزيت فاالسطوانات عن طريق التحكم
يف عجلة القيادة

b

a

45°

تعترب مضخة الرتوس التي أثبتت كفاءتها هي قلب النظام الهيدرولييك.
التصميم املتني واملوثوق ملضخة الرتوس يوفر أدا ًء ممتازً .مضخات الرتوس مقاومة
لألوساخ ومقاومة للحرارة حتى يف ظل العمل الشاق للغاية.
هيكلها البسيط يجعل تكلفة الصيانة 3200
منخفضة

:لمارفلا ماظن

مع وصالت وأذرع الرفع القوية واملتينة  ،هيتايش تصنع اللوادر بشكل جيد ليغطي
مجموعة متنوعة من التطبيقات.
قوه القطع العالية يعنيان أكرب األحامل واالحتفاظ األفضل بالحمل.
تــم تصميــم القــادوس لـــسهولة التحميــل ومجهــز بحــواف قطــع مثبتــة مبســامري اســنان
يتم تغيريها بسهولة .أداة تحكم البكت وذراع الرافعة مثبتة يف كل املعدات

نظام الفرامل:

املحرك :

لتســهيل تنظيــف الرادياتــري  ،يتــم فتــح غطاء املــربد عــن طريــق انابيــب هيدروليكية.

c

مضخة الرتوس الهيدروليكية

ذراع الرافعة والبكت)القادوس(

يتم عمل الصيانة من خالل غطاء الوصول إىل املحرك التي ميكن فتحه عىل نطاق واسع
للوصول بشكل أفضاليل جميع االجزاء
توجد الفالتر يف مكان مناسب لسهولة التغيري و يتم تجميع اماكن التشحيم لتقليل وقت
الصيانة وتأمني التشحيم املناسب.

564

b

 :كرحملا

االنتاجية وميكنك االعتامد عليها

5313

أفضل ما يف معدات هيتايش

0443

( )G-022WZردول ليو يشاتيهل ةيسيئرلا تافصاوملا

املواصفات الرئيسية لهيتايش ويل لودر )(ZW220-G

صيانة وتصليح اسهل

0023

d

الفلرت األويل من نوع التنظيف التلقايئ )اختياري(
فلرت مسبق يلتقط األوساخ والغبار الخشن من الهواء املمتص ويوفر الهواء النظيف ملنظف
طرد تلقايئ للفلرت من النوع يقوم تلقائيًا بإخراج األوســاخ والغبار الذي ميســكه من خالل
تأثري الطرد املركزي  ،مام يؤدي إىل تنظيف أقل تكرا ًرا من الفلرت االويل.الهواء .يطيل عمر
الهواء تصفية وتقليل وقت تعطل املعدة.

:داوملا ليمحتل ةشبكلا – تكبلا ماجحاو عاونا

محول عزم الدوران وناقل الحركة:

قد تتضمن اآلالت املوجودة يف الصور عنارص اختيارية.

النوع
زاوية تفريغ البكت مرفوعة بالكامل

تحميل امامي-هيكل الذراع)(Z BAR

يرجى استشارة وكيل هيتايش املحيل للحصول عىل العنارص االختيارية املتاحة.
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امتداد  7سم

انواع واحجام البكت – الكبشة لتحميل املواد:

دعامت مرنة لتثبيت كابينة القيادة

:ةكرحلا لقانو نارودلا مزع لوحم

تقــوم الدعــامت املرنــة لكابينــة القيــادة بتقليــل
الضوضاء بشكل فعال واالهتزاز الذي يوفرراحة
أكرب للسائق.

قد تتضمن اآلالت املوجودة يف الصور عنارص اختيارية.

ختيارية املتاحة.
8 9

يرجى استشارة وكيل هيتايش املحيل للحصول عىل العنارص االختيارية املتاحة.
8

دوران ゜"13

حامالت األكواب متوفرة بجانب السائق داخل
الكابينة يف صندوق وحدة التحكم.

تقــوم الدعــامت املرنــة لكابينــة القيــادة بتقليــل
الضوضاء بشكل فعال واالهتزاز الذي يوفرراحة
أكرب للسائق.

:ليمحتلا ماظن

()RAB Zعارذلا لكيه-يماما ليمحت
عونلا
 °54لماكلاب ةعوفرم تكبلا غيرفت ةيواز
قد تتضمن اآلالت املوجودة يف الصور عنارص اختيارية.

يرجى استشارة وكيل هيتايش املحيل للحصول عىل العنارص االختيارية املتاحة.
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f
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e

حامالت األكواب متوفرة بجانب السائق داخل
الكابينة يف صندوق وحدة التحكم.

ة بتقليــل
رراحة

°73

السائق ويوفر قد ًرا أكرب من الراحة والكفاءة.

0185R

4095

ة

احتياجات
إجهاد من
لتقليلمتنوعة
مجموعة
ليناسب
القابل لإلمالة
وزيادة اإلنتاجية.
السائق
ممتازة
واالمتدادراحة
للتعديل بالكامل
القيادةالقابل
عجلةالتعليق
عمودمقعد
يتم تعديل يوفر

0862

2680

داخل

2060

ية.

حراريـاً يوفر الضبــط التلقايئ للحفــاظ عىل الســائق يف بيئة
الراحةفيــه
ـخانمناملتحكم
السائق الهـ
مكيف
والكفاءة.
ـواء /قد ًراالسـأكرب
ويوفر
مريحةتوفر فتحات التهوية عالية السعة تدفق هواء مناس ًبا لتحقيق الكفاءة وتوزيع
درجة حرارة متساوية.
دوران ゜"13
االكوابالغبار خارج الكابينة.
حامالتاملناخ عىل
سم نظام التحكم يف
امتداد7 ،يحافظ
من خالل الضغط داخل الكابينة

R5810

عجلة القيادة ذات إمالة وقابلة لالمتداد
الهواء
سخان أوتوماتييك بالكامل ومكيف
يتم تعديل عمود عجلة القيادة القابل لإلمالة واالمتداد ليناسب مجموعة متنوعة من احتياجات

يقع زر  downshiftعىل ذراع التحكم يف الرفع
يقوم بتخفيض الرسعة من الرسعة الثانية إىل
الرسعة األوىل بكل سهولة.

e

37°

d

37°

م يف الرفع
انية إىل

يقع زر  downshiftعىل ذراع التحكم يف الرفع
يقوم بتخفيض الرسعة من الرسعة الثانية إىل
الرسعة األوىل بكل سهولة.

f
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3200زر ناقل الحركة االتوماتييك

DOWNSHIFT

تحكام أفضل.
يقوم بتشغيل أذرع التحكم الهيدروليكية مع مسند اليد للسائق.مام مينح السائق
ً
ميكن تقليل وقت التوقف عن العمل ،بفضل الهيكل امليكانييك املبسط.

°54

ل.

التحكم يف ذراع الرفع والبكت )القادوس(
الحاميــة من  (ROPS)/الحاميــة مــن االنقــالب
تحكام أفضل.
مينح السائق
للسائق.مام
يقوم بتشغيل أذرع التحكم الهيدروليكية مع مسند اليد
املتساقطة
األجسام
)ً (FOPS
املبسط.معتمــدة لتلبيــة الحاميــة مــن
امليكانييكالســائق
ميكن تقليل وقت التوقف عن العمل ،بفضل الهيكل كابينــة
االنقالب والحامية من األجسام املتساقطة

جودزم -لماك يكيلورديه ماظن
يلع دوجومو طوغضملا تيزلا يلع كربنزلا طغضي
)القادوس( فقوتلا لمارف
التحكم يف ذراع الرفع والبكت
يمامالا ةدايقلا طخ
دوجو دنع نملو فقوتلا لمارف ةقيرط سفنب لمعي ئgراوطلا لمارف
زر ناقل الحركة االتوماتييك
لمارفلا طخ يف ةلكشم
:نارودلا  -ةيجوتلا ماظن
وقابلة للتعديل
ذو وظائق
السائق
لالمتدادمتعددةعونلا
وقابلة
مقعدإمالة
عجلة القيادة ذات
نع ةيكيلورديهلا ةقاطلاب يلصفملا راطالا ةيجوت
حامالت االكواب
مكحتلا قيرط نع تاناوطسالاف تيزلا طغض قيرط
ةدايقلا ةلجع يف
ه
ي
د
ر
و
ل
ي
يك
ص
ام
م
ا
ل
ت
و
ج
ي
ة
ا
ل
د
و
ر
ا
ن
دعامت مرنة لتثبيت كابينة القيادة
هاجتا لك يف ةجرد " 73نارودلا-ةيجوتلا ةيواز

b

فرامل الصيانة قرص رطب رباعي العجالت ويتم التحكم به بواسطة
نظام هيدرولييك كامل -مزدوج
كابينة قوية ومدرعة
فرامل التوقف يضغط الزنربك عيل الزيت املضغوط وموجود عيل التحكم يف ذراع الرفع والبكت )القادوس( كابينة قوية ومدرعة
خط القيادة االمامي
فرامل الطو gارئ يعمل بنفس طريقة فرامل التوقف وملن عند وجود
زر ناقل الحركة االتوماتييك
0023
مشكلة يف خط الفرامل
d
نظام التوجية  -الدوران:
سخان أوتوماتييك بالكامل ومكيف الهواء
سخان أوتوماتييك بالكامل ومكيف الهواء
عجلة القيادة ذات إمالة النوع
وقابلة لالمتداد
مقعد السائق ذو وظائق متعددة وقابلة للتعديل
مقعد السائق ذو وظائق متعددة وقابلة للتعديل
توجية االطار املفصيل بالطاقة الهيدروليكية عن
حامالت االكواب
طريق ضغط الزيت فاالسطوانات عن طريق التحكم
يف عجلة القيادة
)(ROPS/FOPS

الحاميــة من  (ROPS)/الحاميــة مــن االنقــالب
األجسام املتساقطة)(FOPS
كابينــة الســائق معتمــدة لتلبيــة الحاميــة مــن
االنقالب والحامية من األجسام املتساقطة

مكيف الهــواء  /الســخان املتحكم فيــه حراريـاً يوفر الضبــط التلقايئ للحفــاظ عىل الســائق يف بيئة
وتوزيعاحتياجات
متنوعة من
واالمتداد
فتحات القيادة
عمود عجلة
يتم تعديل
مجموعةالكفاءة
ليناسبلتحقيق
هواء مناس ًبا
لإلمالةتدفق
القابلالسعة
التهوية عالية
مريحةتوفر
والكفاءة.
الراحة
من
أكرب
ا
ر
قد
ويوفر
السائق
متساوية.
حرارة
درجةمقعد ً
التعليق القابل للتعديل بالكامل راحة ممتازة لتقليل إجهاد السائق وزيادة اإلنتاجية.
يوفر
من خالل الضغط داخل الكابينة  ،يحافظ نظام التحكم يف املناخ عىل الغبار خارج الكابينة.

امتداد  7سم

دوران ゜"13

النوع
زاوية تفريغ البكت مرفوعة بالكامل

يقع زر  downshiftعىل ذراع التحكم يف الرفع
يقوم بتخفيض الرسعة من الرسعة الثانية إىل
الرسعة األوىل بكل سهولة.

عجلة القيا

الكابينة يف صندوق وحدة التحكم.

:داوملا ليمحتل ةشبكلا – تكبلا ماجحاو عاونا
دعامت مرنة لتثبيت كابينة القيادة

محول عزم الدوران وناقل الحركة:

تقــوم الدعــامت املرنــة لكابينــة القيــادة بتقليــل
الضوضاء بشكل فعال واالهتزاز الذي يوفرراحة
أكرب للسائق.

تحميل امامي-هيكل الذراع)(Z BAR
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مكيف الهــواء  /الســخان املتحكم فيــه حراريـاً يوفر الضبــط التلقايئ للحفــاظ عىل الســائق يف بيئة
إجهادوتوزيع
الكفاءة
لتحقيق
للتعديلتدفق
عالية السعة
السائق وزيادة اإلنتاجية.
لتقليل
مناس ًباممتازة
هواءراحة
بالكامل
التهويةالقابل
فتحاتالتعليق
مريحةتوفر مقعد
يوفر
درجة حرارة متساوية.
داخل
السائق
حامالت
الكابينة.
بجانبخارج
متوفرة الغبار
األكواباملناخ عىل
التحكم يف
من خالل الضغط داخل الكابينة  ،يحافظ نظام

صامم التوجية-الدوران هيدرولييك
زاوية التوجية-الدوران  "37درجة يف كل اتجاه

نظام التحميل:

)(ROPS/FOPS

تحكام
مينح السائق
ً (ROPS)/
أفضل.ـن االنقــالب
الحاميــة مـ
للسائق.ماممن
يقوم بتشغيل أذرع التحكم الهيدروليكية مع مسند اليد الحاميــة
املبسط.
ميكن تقليل وقت التوقف عن العمل ،بفضل الهيكل امليكانييك
األجسام املتساقطة)(FOPS
كابينــة الســائق معتمــدة لتلبيــة الحاميــة مــن
االنقالب والحامية من األجسام املتساقطة
c

كابينة قوية ومدرعة)(ROPS/FOPS

ةطساوب هب مكحتلا متيو تالجعلا يعابر بطر صرق ةنايصلا لمارف

املحرك :

رؤية ممتازة يف جميع االتجاهات مع
مرايات يف الداخل والخارج
الزجاج األمامي مسطح ومثبت باملطاط
مام يجعل استبداله رسيع وسهل
الرتكيب اللزج للكابينة يقلل االهتزاز
والضوضاء.

°05

b

نظام الفرامل:

رؤية ممتازة يف جميع االتجاهات مع
مرايات يف الداخل والخارج
الزجاج األمامي مسطح ومثبت باملطاط
مام يجعل استبداله رسيع وسهل
الرتكيب اللزج للكابينة يقلل االهتزاز
والضوضاء.

a

 :كرحملا

رؤية ممتازة يف جميع االتجاهات مع
مرايات يف الداخل والخارج
الزجاج األمامي مسطح ومثبت باملطاط
مام يجعل استبداله رسيع وسهل
الرتكيب اللزج للكابينة يقلل االهتزاز
والضوضاء.

:لمارفلا ماظن

الكابينة

الكابينة

564

ميكن فحص للمعدات عىل الفورمن خالل أجهزة القياس وأضواء املؤرش عىل لوحة العدادات ؛
عداد الرسعة  ،درجة حرارة املاء يف املحرك .مقياس زيت ناقل الحركة ،مؤرش الوقود  ،عداد
ساعة املحرك  ،ومختلف اضواء التحذير واملؤرشات األخرى.

الكابينة

ميكن فحص للمعدات عىل الفورمن خالل أجهزة القياس وأضواء املؤرش عىل لوحة العدادات ؛
عداد الرسعة  ،درجة حرارة املاء يف املحرك .مقياس زيت ناقل الحركة ،مؤرش الوقود  ،عداد
ساعة املحرك  ،ومختلف اضواء التحذير واملؤرشات األخرى.

5313

أجهزة القياس والعدادات

أجهزة القياس والعدادات

ميكن فحص للمعدات عىل الفورمن خالل أجهزة القياس وأضواء املؤرش عىل لوحة العدادات ؛
عداد الرسعة  ،درجة حرارة املاء يف املحرك .مقياس زيت ناقل الحركة ،مؤرش الوقود  ،عداد
ساعة املحرك  ،ومختلف اضواء التحذير واملؤرشات األخرى.

0443

( )G-022WZردول ليو يشاتيهل ةيسيئرلا تافصاوملا

كابينة قيادة لراحة وامان السائق

املواصفات الرئيسية لهيتايش ويل لودر )(ZW220-G

كابينة قيادة لراحة وامان السائق

والعدادات لراحة وامان السائق
كابينة قيادة
أجهزة القياس

9 8

قد تتضمن اآلالت املوجودة يف الصور عنارص اختيارية.

يرجى استشارة وكيل هيتايش املحيل للحصول عىل العنارص االختيارية املتاحة.
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صامم التوجية-الدوران هيدرولييك
زاوية التوجية-الدوران  "37درجة يف كل اتجاه
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معدل ملئ البكت

معدل ملئ البكت

:ليمحتلا ماظن

النوع
زاوية تفريغ البكت مرفوعة بالكامل

للحصول عىل تلك العنارص التي تطلبها.

11
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11

الن
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سعات
1600

1800

2000

2200

:داوملا ليمحتل ةشبكلا – تكبلا ماجحاو عاونا

محول عزم الدوران وناقل الحركة:

تحميل امامي-هيكل الذراع)(Z BAR
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نظا

نظام

*املواد واملواصفات عرضة للتغيري دون إشعار وبدون أي التزام من جانب الرشكة املصنعة.
املصنعة
وبدون أي
عرضة
واملواصفات
*
جانبأخذها
من يجب
موثوقة التمتاز ًماام  ،ال
إشعار بأنها
دوناالعتقاد
للتغيري من
عىل الرغم
املعلومات ،
املوادهذه
الرشكةكضامن .
*
لـتحمل املسؤولية القانونية .
الوصولبأنهامن حافة
ومدى
خلوص
هذه يتم قياس
* *
ملعيارأخذها
موثوقةالجمتار ًماافة ،الوفقًايجب
االعتقاد
التفريغمن
عىل الرغم
املعلومات ،
. ISO7131
كضامن لـتحمل املسؤولية القانونية .
هيتايش
الكتيب هو
التفريغهذا
املوضح يف
قياسالطراز
* يتم*لون
الجرافة وف
برتقايلحافة
الوصول من
ومدى
خلوص
القيايس.قًا ملعيار . ISO7131
اختيارية ليست متوفر يف دولتك .يرجى االتصال بوكيل هيتايش املحيل
املواصفات
تحتوي
*لون قد
ومعداتالقيايس.
مرفقاتهيتايش
عىلبرتقايل
هذه هو
الكتيب
ورقة يف هذا
املوضح
الطراز
تطلبها.
التي
العنارص
تلك
عىل
للحصول
قد تحتوي ورقة املواصفات هذه عىل مرفقات ومعدات اختيارية ليست متوفر يف دولتك .يرجى االتصال بوكيل هيتايش املحيل

نظام التحميل:

صام
زاو

وقت

3.6
3.5

امل

نظ

4.5

يكيلورديه نارودلا-ةيجوتلا مامص
هاجتا لك يف ةجرد " 73نارودلا-ةيجوتلا ةيواز

()RAB Zعارذلا لكيه-يماما ليمحت
عونلا
 °54لماكلاب ةعوفرم تكبلا غيرفت ةيواز

R5810

:ةكرحلا لقانو نارودلا مزع لوحم

3

a
b

ﻡ3
ﻡ3
ﻣﻡ
ﻣﻡ

g
g

°54

انواع واحجام البكت – الكبشة لتحميل املواد:

التغيري يف اوزان التشغيل:

37°

سعات الخزانات الالزمة للصيانة العامة:

37°

d

ﻣﻣﻠﺅﻩ ﻛﻠﻳﺎ
ﺳﻌﺔ ﺍﻟﺑﻛﺕ
ﻣﻣﻠﺅﺓ ﻟﻠﺣﺎﻓﺔ
ﺍﻗﺻﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻟﻠﺗﻔﺭﻳﻎ ﻋﻧﺩ  45ﺩﺭﺟﺔ
ﺍﻣﺗﺩﺍﺩ ﺍﻟﺫﺭﺍﻉ ﻋﻧﺩ  45ﺩﺭﺟﺔ
ﺍﻗﺻﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻟﻣﺳﻣﺎﺭ ﺍﻟﺫﺭﺍﻉ
ﺍﻗﺻﻲ ﻋﻣﻖ ﻟﻠﺣﻔﺭ)-ﻣﺳﺗﻭﻱ ﺍﻟﺑﻛﺕ(
ﻗﻭﺓ ﺍﺧﺗﺭﺍﻕ ﺍﻟﺑﻛﺕ ﻛﻳﻠﻭﻧﻳﻭﺗﻥ
ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺑﻛﺕ ﻟﻠﺧﻠﻑ  -ﻣﻊ ﺍﻟﺣﻣﻝ
ﺍﻟﻁﻭﻝ ﺍﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻭﻳﻝ ﻟﻭﺩﺭ
ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻛﻠﻲ  -ﻟﻠﻛﺎﺑﻳﻧﺔ
ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻛﻠﻲ -ﻻﻋﻠﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻟﻠﺑﻛﺕ
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻛﻠﻲ – ﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻻﻁﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻛﻠﻲ – ﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺑﻛﺕ
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻟﻣﻧﺗﺻﻑ ﺍﻻﻁﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﻳﻥ ﻣﺣﺎﻭﺭ ﺍﻻﻁﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻗﻝ ﻗﻁﺭ ﻟﻠﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﻥ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻟﺑﻛﺕ
ﺍﻗﻝ ﻗﻁﺭ ﻟﻠﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﻥ ﻣﺣﻭﺭ ﺍﻻﻁﺎﺭﺍﺕ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻣﻌﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻻﺭﺽ
ﺍﻗﺻﻲ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻟﻠﺩﻭﺭﺍﻥ
ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻛﻠﻲ ﻣﻊ ﻛﺎﺑﻳﻧﺔ ﻣﺩﺭﻋﺔ
ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻟﺣﺭﺝ  -ﺍﻣﺎﻣﻲ
ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻟﺣﺭﺝ  -ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺩﻭﺭﺍﻥ

37°

3200

املواد:ويتم التحكم به بواسطة
لتحميللعجالت
الكبشةرباعي ا
واحجاملصيانةالبكت –قرص رطب
انواعفرامل ا
نظام هيدرولييك كامل -مزدوج
فرامل التوقف يضغط الزنربك عيل الزيت املضغوط وموجود عيل
خط القيادة االمامي
فرامل الطو gارئ يعمل بنفس طريقة فرامل التوقف وملن عند وجود
مشكلة يف خط الفرامل
نظام التوجية  -الدوران:
النوع
توجية االطار املفصيل بالطاقة الهيدروليكية عن
طريق ضغط الزيت فاالسطوانات عن طريق التحكم
يف عجلة القيادة

ﺑﻛﺕ ﻟﻼﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺣﺎﻓﺔ

f

الرفع )عند التحميل الكامل(
 6.2ثانية
الخفض )فارغ(
 3.4ثانية
 1.4ثانية
االفراغ
الوقت الكيل للدورة الهيدروليكية  11.00ثانية

ﺍﻧﻭﺍﻉ ﻭﺍﺣﺟﺎﻡ ﺍﻟﺑﻛﺕ – ﺍﻟﻛﺑﺷﺔ ﻟﺗﺣﻣﻳﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ:
ﺍﻟﺫﺭﺍﻉ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ
انواع واحجام البكت – الكبشة لتحميل املواد:

ةطساوب هب مكحتلا متيو تالجعلا يعابر
الحركة :بطر صرق ةنايصلا لمارف
محول عزم الدوران وناقل
جودزم -لماك يكيلورديه ماظن
يلع دوجومو طوغضملا تيزلا يلع كربنزلا طغضي فقوتلا لمارف
يمامالا ةدايقلا طخ
دوجو دنع نملو فقوتلا لمارف ةقيرط سفنب لمعي ئgراوطلا لمارف
لمارفلا طخ يف ةلكشم
املحاور واالت الجر النهائية: :نارودلا  -ةيجوتلا ماظن
عونلا
نع ةيكيلورديهلا ةقاطلاب يلصفملا راطالا ةيجوت
مكحتلا قيرط نع تاناوطسالاف تيزلا طغض قيرط
ةدايقلا ةلجع يف

f

نظام الهيدروليك:

45°

e

45°

زمن دوره الهيدروليك

تحميل امامي-هيكل الذراع)(Z BAR

d

0185R

النوع
زاوية تفريغ البكت مرفوعة بالكامل

:لمارفلا ماظن

املحرك :

c

هيدرولييك
درجة يف كل اتجاه

نظام الفرامل:

d

3200

5904

نظام التحميل:

"37

3200
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b

b

a

نظام التوجية  -الدوران:
النوع توجية االطار املفصيل بالطاقة الهيدروليكية عن
طريق ضغط الزيت فاالسطوانات

 :كرحملا

املواصفات الرئيسية لهيتايش ويل لودر )(ZW220-G

564

العجالت ويتم التحكم به بواسطةاقراص رطبة عيل جميع
فرامل الصيانة
نظام هيدرولييك كامل -مزدوج
يضغط الزنربك عيل الزيت املضغوط وموجود عيل
فرامل التوقف
خط القيادة االمامي
فرامل الطوارئ يعمل بنفس طريقة فرامل التوقف وملن عند وجود
مشكلة يف خط الفرامل

5313

املحرك :

b

0443

( )G-022WZردول ليو يشاتيهل ةيسيئرلا تافصاوملا

نظام الفرامل:

صامم التوجية-الدوران
زاوية التوجية-الدوران

37°

املواصفات الرئيسية لهيتايش لودر )(ZW220-G

11

التغ

الموديل G -
املواصفات االساسية:

طفاية السجائر

ذراعان للتحكم يف ذراع الرافعة /القادوس

) /(ROPSهيكل الحامية من األجسام املتساقطة)((FOPS

)األبواب اليرسى واليمنى مفتوحة  ،تصميم تجريبي(

حامل املرشوبات
زر تقليل ناقل الحركة لرتس اصغر
األبواق الكهربائية عدد  - 2الزمور
مكيف هواء أوتوماتييك بالكامل
عجلة قيادة مريحة وقابلة لإلمالة
ناقل القوة من املحرك للمحاور:
منظف الهواء  ،نوع جاف مزدوج العنارص
املنظف املسبق لنوع اإلخراج التلقايئ
ناقل حركة أوتوماتييك
املحاور  ،تفاضل تناسب عزم الدوران )(TPD

0443

5313

*قد تختلف املواصفات االساسية .يرجى استشارة وكيل هيتايش ملزيد من املعلومات
الكهرباء:
مولد  50أمبري
إنذار احتياطي
مصابيح الفرامل واملصابيح الخلفية
بادئ تشغيل كهربايئ
)مصابيح هالوجني أمامية مع شعاع عايل ومنخفض ) 2أمامي(
مصابيح اثناء التشغيل  -هالوجني ) 2أمامي و  2خلفي(
مصايح الدوران مع مصابيح اإلشارات االربعة
املقاييس واملؤرشات:
ملبة تحذير منظف الهواء
ملبة مؤرش الناقل التلقايئ
ملبة شحن البطارية
ملبة تحذير ضغط الفرامل
مقياس درجة حرارة سائل تربيد املحرك ومصباح التحذير
ملبة تحذير ضغط زيت املحرك
مقياس مستوى الوقود

عداد ساعات التشغيل
ملبة مؤرش ناقل الحركة
ملبة مؤرش فرامل االنتظار
عداد الرسعة
مقياس درجة حرارة زيت محول عزم الدوران ومصباح تحذير
ملبة تحذير التحكم يف ناقل الحركة
ملبة فصل ناقل الحركة
ملبة حالة ناقل الحركة
ملبة مؤرش ضوء العمل
بيئة املشغل:
مقعد السائق القابل للتعديل

مكابح هيدروليكية رطبه ومتعددة األقراص
محرك ديزل هينو J08C-TI
مروحة املربد الهيدرولييك للمحرك
صيانة منخفضة لناقل القوة من املحرك للمحاور
اإلطارات (L3) 23.5 ،

بدون أنابيب

محول عزم الدوران

اخري:

مستوي البكت  -الكبشة
مسامر لوصلة ربط عمود الجر
الدرابزين ‒ لسالمة السائق للصعود والنزول
جهاز االنطالق ‒ لزيادة القوة
سالمل ميني ويسار
اسطوانة واحدة ‒  ، Z-barوصلة تحميل
الفرامل الثانوية

مواصفات الكابينة:

املواصفات االختيارية:

مروحة تربيد عكسية أوتوماتيكية

الكابينة الغري فوالذية التدعم الحامية من االنقالب ) / (ROPSوال الحامية من األجسام املتساقطة ))(FOPS

)األبواب اليرسى واليمنى مفتوحة  ،تصميم تجريبي(

املظلة )عمودان بسقف بالستييك(

املظلة )بهيكل الحامية من االنقالب ) / (ROPSهيكل الحامية من األجسام املتساقطة

)((FOPS

مشغل أقراص مضغوطة مع راديو )سترييو (AM / FM

التحكم يف التوجيه يف حاالت الطوارئ
مصدات أمامية وخلفية كبرية

والعة السجائر
هوك لتعليق مالبس
سجادة أرضية للكابينة
ممسحة للزجاج االمامي والخلفي وتنك الغسيل
أبواب قابلة للقفل بنوافذ منزلقة مقابض الباب )يسار وميني(
)مرايا الرؤية الخلفية )داخلية وخارجية(
اماكن مخصصة للتخزين
غطاء حاجب للشمس
زجاج امامي أمن وملون )زجاج مقىس(

ذراع رفع عايل لالستخدامات الخاصة
دائرة هيدروليكية لرتكيب وصالت ارسع
صامم ثاليث هيدرولييك
مصابيح خلفية LED
تروس الحركة املانعة لالنزالق يف املحاور

)(LSD

رفرف للحامية من الطني
وصالت هيدروليكية لرتكيب البكت او الشوكة

طقم جاهز للراديو )محول  12فولت  ،هوايئ وأسالك  ،سترييو مكربات الصوت(
التحكم التلقايئ يف القيادة )حساس اتوماتييك للرسعة (

ونا

حزام االملن يف املقعد

تتوفر العديد من خيارات الجرافة واإلطارات
غطاء حامية لناقل الحركة
طقم حامية كامل لظروف العمل الشاقة

قبل تشغيل شيول هيتايش -الويل لودر  ،برجاء التحقق من نظام االتصاالت عرب األقامر الصناعية يف بلد آخر غري مرصح باالقامر
الصناعية ،قد يكون ذلك رضوريًا إلجراء تعديالت عليه بحيث يتوافق مع اللوائح التنظيمية املحلية واملعايري )مبا يف ذلك معايري
السالمة( واملتطلبات القانونية.
يرجى عدم تصدير أو تشغيل االلية يف الخارج االعن طريق الوكيل الرسمي لرشكة هيتايش.
يرجى االتصال بوكيل هيتايش يف حالة وجود أسئلة حول االتشغيل.
رشكة هيتايش الرشق االوسط للمعدات الثقيلة واليات البناء

هذه املواصفات عرضة للتغيري دون إشعار.
تُظهر الرسوم التوضيحية والصور املواصفات االساسية  ،وقد تتضمن أو ال تتضمن املواصفات االختيارية واملعدات وامللحقات
وجميع املواصفات مع بعض االختالفات يف اللون وامليزات.
قبل االستخدام  ،اقرأ واستوعب دليل التشغيل

www.hitachicm.ae
KL-AR107P

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
www.hitachicm.com

