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عجالت هايدروليكيذو حفار
ZX190W-5A :: الموديل 

) حصان152(كيلوواط 113 : قوة المحرك
 كجم19800- 18100: يوزن التشغيلال

الباكيت) مترمكعب0,82-0.52: سعةالتكديسوفقاًلأليزو: سعة الكبشة (
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عجالت هايدروليكيذو حفار
ZX190W-5A :: الموديل 

) حصان152(كيلوواط 113 : قوة المحرك
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الباكيت) مترمكعب0,82-0.52: سعةالتكديسوفقاًلأليزو: سعة الكبشة (

ZAXIS-5G series

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

ZX350K-5G /ZX350LCK-5G

)حصان 246(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.

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

Reliable solutions
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المحتويات

04
06
08
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12
14
16

وقود أقلإنتاج أكبر باستهالك 
)PWRإلى P( في استهالك الوقودتطوير إضافي•
سعة الرفع دعم •
 تعزيز طاقة الرفع•

جودة عالية ومتانة
 المحرك  ومتانةموثوقية دعم •
متين وقويتصميم •
الملحقات األماميةمتانة  تحسين•

ال مساومة في راحة السائق
مساحة القدمينواسعة ومريحة •
ية تمتاز بالراحة والسالسة تشغيلوظروف بيئة •
 األمامية اليمنى على الجهة الرؤية مدىتحسين•
تصميم مريح لمقعد السائق •
متعددة الوظائفووسهلة االستخدام الحجم شاشة كبيرة •

التركيز على السالمة
متعددةالوظائف الحجمو كبيرة)LCD(شاشة •
 الرؤيةعدم إعاقة وحجب•
سهولة الدخول ممتازةمع ؤيةر•

صيانة سهولة ال
 إجراء أعمال الوظائف أثناءالفحص متعددهاز يساعد ج•

الصيانة
يسهل الوصول اليها قع امومعاينة  في نقاط الانتشار•
تنظيف خزان الوقودمن أجل غطاء سفلي •

سلسلة الدعم
 اإللكترونية صيانة ال تقديمدارة المعدات عن بعد معإمكانية إ•

العالمية
صيانة قطع الغيار وال·•

كون سايت
خدمة تقرير البيانات اآللية •

540mm

: بارعة وجديرة بالثقةالجديدة حلوالً ZAXISمنحت
.عالوة على التشغيل السلس والسهلاستهالك الوقود، والحركات األمامية السريعة، من خالل امكانات مذهلة لالقتصاد في 

، المتفوقة من شركة  هيتاشيخبرةالتكنولوجية والبراعة مع لمسة ال
كثر مثالية والمحرك الجبارمثل النظام الهيدروليكي األ

،مرموقةالرئيسية للجودة الة المزايا جديدالزاكسيستقدم 
عالية،المتانة ال، و المنخفضاستهالك الوقود

.تكاليف التشغيلنفقات و ضمان انخفاض حيث تسهم كل هذه المزايا الرائعة في
 الشامل، والتقدمالتطورالمدعومة بزاكسيس الجديدة، 

.مشرقمستقبلك اللترسم مسار لعمالء، وتوقعات وأحالم ا رؤى تدرك وتتفهم

امنح ابعادا جديدة لرؤيتك

 حلول مدمجة لمواقع اإلنشاءكون سايت

سلسة الدعم
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:يدروليكياه
م3ارتفاع بمتر  4.5

ZX190W-5A

7%

إنتاجأكثر
بوقودأقل

ةكبيراألقل للوقود مع أحجام العمل ال استهالك  معادلةتحقيق

.الهايدروليكيالفقد طور،فيالحد من الم) (HIOS IVوالذكيالهايدروليكي نظامالتشغيل هميس
يدروليك ا كمية زيت الهالحد منالصمامات اإلضافية على بدقة فائقة، وكذلك المضبوطة بينما تعمل الصمامات 

.الكفاءةاألمر الذي يعمل على رفع مستوى خزان، عائدة إلى الال

]]
تحسن أكبر في مستوى استهالك الوقود

PإلىPWR 14% -
زيادةقدرةالرفع 7% +

تعزيز طاقة الرفع
عندالحاجةللحصولعلىالمزيدمنقوةالحفر،يمكنكالضغطعلىالزراأليمنعلىذراعالتحكممنأجلزيادةقوةالحفر

 ثوان)8(لمدة تصل و % 6بنسبة 
.

ZX190W-5A
ZX190W-

التقليدية3
عادي دعم الطاقة عادي  تعزيز طاقة 

الرفع 
قوة الحفر الكبشة كيلو 

نيوتن
116 123 116 -

الذراع  كيلو 
نيوتن

86 91 86 -

كما هو الحال مع نموذج
ZX-W-3

:حمل االنقالب
متر بمستوى األرض6.0
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صدمات
صدمات
صدمات

إطار مقوى على شكل (D)) لجودة المتفوقا

المتانة

متانة التصميم

غطاء كامل ألسطوانة الشفرة غطاء أسطواني مدعم لذراع االمتداد 
الجانبي 

ألسطوانةالشفرةحماية منح ال ل أكبرغطاءتمت إضافة 
توافق مع الجزء العلوي والسفلي مهيكل كما يوجد

.الشفرةحماية اسطوانة الشفرة، بهدف من 

.من التلفالغطاء لحماية االسطوانة    تم دعم 

 عن العوائقإطار فوالذي ومًدعم (])

تحسين ودعم متانة الملحق األمامي

تم تدعيم الجزء العلوي والسفلي من ذراع الرفع بواسطة دعائم 
ضم بطانات فوالذية ، والتي ت المرونةعاليسميكة من الحديد الصلب 

ذراع كما تمت حماية وصلة . تعزيز المتانةمن أجل دعم و
على أسطحالمقاوم لالهتراء بواسطة الرش الحراري الكبشةالكبشة

على مسامير الوصالت، كما تم استخدام جلبات هندريكسون .التماس
. لإلبقاء على التشحيم داخلها من أجل فواصل تشحيم أطول .

Dإطار مقوى على شكل ( ((

مقطع عرضي 

 االساسيالفلتر عمر زيادة لفلترتنظيفأولي
. ظروف واألجواء الترابية في الاستخدام سائاللفلتراألولييتم 

األمر الذي يقلل تلقائي، بشكل تفريغ الغبار المجمع حيث يتم 
 عمر  االساسي، فضالً عن إطالةتنظيف الفلترمن تواتر عملية 

 االساسيالفلتر

فلترالتنظيف األولي

لمحركومتانة اموثوقية دعم 
 وظروفالمحرك الجديدلالستخدام في بيئةتم تصميم 
كما أنه يمتاز بالمتانة العالية  ويعود ، صعبةالتشغيل ال

 ألنظمة الوقود في ذلك للتصميم الجوهريفضل ال
.والتبريد
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قائمة المواد

المساومةفيراحةالسائق

مساحة قدمينواسعة ومريحة 
تنساب مساحة القدمين الموجودة تحت المقعد 

بكل سالسة على مسافة طويلة لتمنح مكان وظروف تشغيل مريحة
) zx-3(بالمقارنة مع النموذج 

ملم 30مسافةانزالق المقعد .1

ملم350إجمالي مسافة االنزالق : االتجاه الخلفي

م إلى األماملم40سافة بمانزالقواجهة القيادةنطاق تتم إطالة .2

ملم45زيادة عرض مساحة القدمين بمسافة.3

ية تمتاز بالراحة والسالسة تشغيلوظروف بيئة 
من خالل مساحة واسعة مخصصة للسائقين، فضالً عن الراحة والثقة،  بكثير من سوف تشعر

.الكابينةعند التشغيل في الواضحةالرؤية إمكانية 
 عمود الباب الجديد إلى نقليتم حيث . قئالمدمجة الجديدة مساحة أكبر للسابينما تمنحواجهة القيادة

كما يتداخل .  الوصول إليها إمكانيةتسهيلوتوسيع مساحة الدخول ملم من أجل 70مسافةالخلف ب
.فتح البابمع الباب، فيضيءعند القيام بغرفة في ال)LED(مصباح إنارة 

النافذة  كما أن.واإلبقاء عليها في األعلى من خالل سكة منزلقةسهولة كل  النافذة األمامية بويمكن رفع
عمليمن أجل بشكل كبيرة فتحات مكيف الهواء البينما تتوزع . لتهوية للفتح من أجل االعلوية قابلة

.الكابينةالهواء بشكل موحد داخل تدوير 
السائق، مع جهاز راديو متناول مواقع سهلة في  لوحة التحكم ورافعات التحكم في حيث تم وضع

 المتنقل الموسيقىمن أجل مشغل ) اختياري( وكذلك تم توفير منفذ مساعد ) AM / FM .بموجات 
 كل هذه التصاميم على راحة المشغلحيث تًركز. والتخفيف من التعبطويلالعمل اليوم للترفيه أثناء 

.وتضعها في المقام األول

تحسين مدى الرؤية في الجهة األمامية اليمنى
 تم تغيير كما. جوهري الهيكل العلوي األمامي األيمن بشكل  ضبط وتعديل مخطط تم

ساحة  والميمنى، الة األماميهةتحسين الرؤية على الج ملحوظ بهدفشكل الغطاء بشكل
.اإلطارات األمامية اليمنىبجانب 

تصميم مريح لمقعد السائق
المقعد ويمتاز . راحة السائقمنح المزيد من الذراع ل، ومسند  بمسند رأسفخم الزويدالمقعد القماشيتم ت

.  الخاصةحجم السائق وتفضيالتهمن أجل مالئمة ، الستلقاء، واالنزالق واعديدةطرق إمكانية التعديل بب
.ينقئ السالمنح مساحة واسعة لراحةم إضافية لم40مسافةخلف بإلى اللمقعد مع إمكانية انزالق ا

ZAXIS-3

 وسهلة االستخدام متعددة الوظائف الحجمشاشة كبيرة
الحفارتشروط وإعدادا

على جهاز العرض متعدد الوظائفيتم عرض كافة البيانات 
، بوجودمتعدد اللغات والوظائفال نظام المراقبة الجديد يمتاز
وحدة إنش، عالوة على 7الوضوح قياس الية  ملونة عشاشة

حيث تتيح الشاشة الفرصة تحكم متعددة الوظائف. 
 التشغيل المختلفة: درجة قاييسالتحقق من مللسائقللمتابعة و

 العمل، كذلك نمطحرارة زيت الهيدروليك، ومستوى الوقود، و
 بموجتي راديوعالوة على  بالكامل،  االتوماتيكيومكيف الهواء

)AM/FM( ،الخلفيةوالكاميرا

زيت المحرك.           قائمة البنودقائمة نمط العمل
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ZAXIS-3

 وسهلة االستخدام متعددة الوظائف الحجمشاشة كبيرة
الحفارتشروط وإعدادا
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زيت المحرك.           قائمة البنودقائمة نمط العمل
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السالمةأوالً 
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a
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تمتاز كاميرا الرؤية الخلفية 
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تم تطوير الرؤية الجهة اليمنى مع سهولة 
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.نحو الخلف
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تم تزويد كاميرا جانبية بمثابة  معدات اختيارية من أجل توفير 
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ملم70
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خزان الوقود

الصيانةسهولة 
 الصيانة عمليات الوظائف أثناءةمتعددتساعد الشاشات 

الوقود،  وفالتر يدروليك ا الوظائف إلى توقيت استبدال زيت الهتُشير الشاشات المتعددة، شغيل مفتاح الت فيها تدويرفي كل مرة يتم

.في الحد من تعطل الحفار الصيانة المجدولة هم عملياتتسحيث مسبقا من قبل المستخدم.  المضبوط والُمعدً لجدولوذلك وفقاًل

تنظيف خزان الوقودلالغطاء السفلي 
تم تزويد خزان الوقود بغطاء سفلي يتيح سهولة التنظيف للجزء 

ان.الداخلي من الخز  

توزيع نقاط المعاينة والفحص 
بشكل مالئم

من أجل تسهيل عمليات المعاينة والفحص، فإنه يمكن الوصول إلى 
الفالتر والفاصل من األرضية وجميعها تجتمع في حجيرة المضخة، 

.األمر الذي يسمح بإجراء الصيانة من جهة واحدة

من 

فلتر الوقود الرئيسي

الفلتر اإلرشادي     

H ساعة500: الجهة األمامية

500: قدم ذراع التطويل
ساعة

ساعة500: زيت المحرك

ساعة4000: زيت الهايدروليك

لتر زيت المحركف
تر زيت نظام التوجيهفل

ساعة50: 

تر الوقود األولي فل

تشحيملا المواد المستهلكة

  ساعة500فلتر ز�ت المحرك : 
  ساعة1000فلتر الز�ت الهیدرول�كي : 

 ساعة 1000فلتر الوقود : 
 ة ساع1000 : فلتر الوقود األولي
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أو قمر صناعي*) جي بي أر إس(هوائي  مركز المعلومات
اآللة آليات البناء واإلنشاء من هيتااشي

آليات البناء واإلنشاء من هيتاشي
المجموعة والموزعين

العميل معلومات التشغيل

تبادل المعلوماتإمكانية الوصول السريع للمعلومات حول اآلليات البعيدة
تقديم خدمة فورية ومالئمة

انترنت

الدعم  الفني 

يعتبر الدعم الفني بمثابة نظام دعم عمالء متكامل يتم تقديمه بعد بيع معدات هيتاشي 

تسوية الشكل) بعد مع الخدمة اإللكترونية العالميةالمعدات عنإدارة  )

 الشبكة االلكترونية في الموقع من خاللل للمعدات سهولة الوصو

افة المعدات الوصول إلى كمن خالل الشبكة االلكترونية إمكانات نظام إدارة المعداتمنح ي
لومات تحصيل بيانات ومعيمكنك حيث  في مكتبك. خالل جهاز حاسوبي الموقع من ف

التوقف.  الحد من زمن زيادة إنتاجية المعدات وبما فيه  والموقع  الخاصة بها،التشغيل
يتم ، ومن ثم تهامعالجحيث تتم هيتاشي  مخدم  بيانات التشغيل والسجل إلىتوجيهيتم إذ

هذا النظام ومن الجدير بالذكر أن العالم. كافة دول  في موزعين إلى العمالء والإرسالها 
وعلى مدار العام ساعة في اليوم، 24وافر طوال مت .

.للوائح المحليةوفقاً في بعض المناطق، قد ال تكون الخدمة االلكترونية العالمية متاحة : مالحظة

الحزمة الالسلكية العامةدمة خ* •

 الرئيسية للخدمة اإللكترونية العالميةمزاياال

الوظائف
توفر الخدمة االلكترونية العالمية وصوالً سهالً للمعداتفي الموقع 

.الخ..، الضغطدرجات  ودرجات الحرارة و، مستوى الوقود، فضالً عن نقل معلومات التشغيل والسجل، بما في ذلك ساعات التشغيل اليوميمن خالل 

صيانةال
.اءةكفكل فعالية وإلدارة المعدات بالمعتمدة الصيانة مع اقترح توصيات القراءة، تمتاز بسهولة يتم عرض بيانات الصيانة والسجل على شاشة  

قطع الغيار والصيانة

 بشكل تاملعمالء سعياً للحصول على رضا وقبول ا العالم  ويمتد في كافة المناطق حول عمالء هيتاشيالكامل لدعم يتوافر ال

. هيتاشي المحليينوكالءمن خالل 
قطع الغيار

 في اليابان، وهي نظام توريد قطع الغيار، مع مركز قطع الغيارمن خالل الشبكة االلكترونيةترتبط شبكة هيتاشي العالمية 
تقديم معلومات موزع ينتشرون حول العالم من أجل 150، فضالً عن ما يتجاوز الخارجيةوالمخازن المستودعات بو

،والشحنات، واستقبال الطلبيات،  في المخزونقطع الغيار المتاحة ، بما في ذلك من خالل الشبكة االلكترونيةقطع الغيار 
.وصنف متنوعمليون قطعة ما يتجاوز وفترة التسليم ل

هيتاشي األصليةمن قطع غيار
 وفقا وذلك،  في هيتاشي وأكثرها دقة وصرامةمعايير الجودةتلتزم وتحقق أرقى قطع هيتاشي األصلية، التي لقد تم ضمان 
،استخدام قطع هيتاشي األصلية، بما في ذلك المحركوليس سراً أن نقول أنهيتاشي. المعتمدة في ضمان اللمعايير 
.المعدات عمر فضالً عن إطالةتكاليف التشغيل، من خفض من شأنه أن ي، فالتر واليك وزيت الهيدرول،والوقود

(GET)مسننات القادوس االرضية
 من تنوعةمجموعة متصميمها ألداء التي تم تطويرها و) GET(األرضية مسننات الحفر من تشكيلة هيتاشي تقدم

التي تمتاز بالجودة المتفوقة والصيانة الجيدةGET مسننات الحفر االرضية (استخدامإذ يسهم التطبيقات.  ثقة ي الفوزب ف)
.العمالءوتقدير 

منGETمع  مسننات الحفر االرضية (ال يتعاملون إن بعض الموزعين مالحظة:  . هيتاشي)

المعاد تصنيعهاالعناصر والمكونات 
فيالصارمة الدقة والمعتمدة مكونات هيتاشي وفقا لمعايير إعادة التصنيععناصر و إعادة تصنيع تتم

، كما أنها مدعمة ومحميةجديدةمتفوقة تضاهي المكونات الجودة وتمتاز هذه المكونات بالعالم. كافة دول المصانع في 
هيتاشي.في ضمان النظام خالل من 

ال يتعاملون مع مكونات هيتاشي المعاد تصنيعها. موزعين بعض الإن مالحظة: 

الصيانة
HELPزيادة العمر التشغيلي من هيتاشي-ضمان 

توفرذلك، وعالوة على هيتاشي . الجديدة من جهزة مع كافة األ نظام الضمان القياسي من هيتاشي م تقديميت
فضالً عن  توفير العمالء – الذي تم إعداداه من أجل مواكبة تطلعات ) HELP(زيادة العمر التشغيلي من هيتاشيهيتاشي برامج 

 اإلصالح.نفقاتض يخفناهيك عن ت، ةغير المتوقعوالحد من األعطال ، قاسيةالتشغيل الوأجواء في ظروف للمعدات حمايةال
لمعدات.وفقاً ل شروط الضمان تفاوتمالحظة: ت

االحترافي برو الصيانة -  نظامأدوات التشخيص 
فإن نظام الصيانة االحترافي برو اإلصالحات الميكانيكية. وعالوة على  حلول سريعة في الموقع، توفير نظام التحكم اإللكتروني تطلبي

 للغاية من خالل ربط جهاز حاسوب باآللة المتعطلة. قصيرزمنفي أعطال المعدات تشخيص  يمتاز بإمكانات هيتاشيمن 
التدريب الفني

المتفوقألداء  المخصصة لإلبقاء على المعدات وتقديمها ل المواقع بأهمية كبرى، كما هو الحال مع الموقعتمتاز خدمات الصيانة في
تدريبالتعليم وخدمات الاليابان، موجود في )، الTTCمركز التدريب الفني (حيث يقدم التوقف. فضالَ عن الحد من زمن 

الذين يتم إيفادهم من قبل موزعي دعم الخدمات ي الخدمة وموظفلفنيي
. عالمية وفقاً لبرامج التدريب الحول العالم ومصانع هيتاشي 

.

التشغيل

الصيانة

الموقع
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هيتاشي األصليةمن قطع غيار
 وفقا وذلك،  في هيتاشي وأكثرها دقة وصرامةمعايير الجودةتلتزم وتحقق أرقى قطع هيتاشي األصلية، التي لقد تم ضمان 
،استخدام قطع هيتاشي األصلية، بما في ذلك المحركوليس سراً أن نقول أنهيتاشي. المعتمدة في ضمان اللمعايير 
.المعدات عمر فضالً عن إطالةتكاليف التشغيل، من خفض من شأنه أن ي، فالتر واليك وزيت الهيدرول،والوقود

(GET)مسننات القادوس االرضية
 من تنوعةمجموعة متصميمها ألداء التي تم تطويرها و) GET(األرضية مسننات الحفر من تشكيلة هيتاشي تقدم

التي تمتاز بالجودة المتفوقة والصيانة الجيدةGET مسننات الحفر االرضية (استخدامإذ يسهم التطبيقات.  ثقة ي الفوزب ف)
.العمالءوتقدير 

منGETمع  مسننات الحفر االرضية (ال يتعاملون إن بعض الموزعين مالحظة:  . هيتاشي)

المعاد تصنيعهاالعناصر والمكونات 
فيالصارمة الدقة والمعتمدة مكونات هيتاشي وفقا لمعايير إعادة التصنيععناصر و إعادة تصنيع تتم

، كما أنها مدعمة ومحميةجديدةمتفوقة تضاهي المكونات الجودة وتمتاز هذه المكونات بالعالم. كافة دول المصانع في 
هيتاشي.في ضمان النظام خالل من 

ال يتعاملون مع مكونات هيتاشي المعاد تصنيعها. موزعين بعض الإن مالحظة: 

الصيانة
HELPزيادة العمر التشغيلي من هيتاشي-ضمان 

توفرذلك، وعالوة على هيتاشي . الجديدة من جهزة مع كافة األ نظام الضمان القياسي من هيتاشي م تقديميت
فضالً عن  توفير العمالء – الذي تم إعداداه من أجل مواكبة تطلعات ) HELP(زيادة العمر التشغيلي من هيتاشيهيتاشي برامج 

 اإلصالح.نفقاتض يخفناهيك عن ت، ةغير المتوقعوالحد من األعطال ، قاسيةالتشغيل الوأجواء في ظروف للمعدات حمايةال
لمعدات.وفقاً ل شروط الضمان تفاوتمالحظة: ت

االحترافي برو الصيانة -  نظامأدوات التشخيص 
فإن نظام الصيانة االحترافي برو اإلصالحات الميكانيكية. وعالوة على  حلول سريعة في الموقع، توفير نظام التحكم اإللكتروني تطلبي

 للغاية من خالل ربط جهاز حاسوب باآللة المتعطلة. قصيرزمنفي أعطال المعدات تشخيص  يمتاز بإمكانات هيتاشيمن 
التدريب الفني

المتفوقألداء  المخصصة لإلبقاء على المعدات وتقديمها ل المواقع بأهمية كبرى، كما هو الحال مع الموقعتمتاز خدمات الصيانة في
تدريبالتعليم وخدمات الاليابان، موجود في )، الTTCمركز التدريب الفني (حيث يقدم التوقف. فضالَ عن الحد من زمن 

الذين يتم إيفادهم من قبل موزعي دعم الخدمات ي الخدمة وموظفلفنيي
. عالمية وفقاً لبرامج التدريب الحول العالم ومصانع هيتاشي 

.

التشغيل

الصيانة

الموقع
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عنبعدلتطويراألداءالشاملالمعداتنظاممراقبة

كون سايت
 بشكل  رسالة بريد إلكترونييقوم موقع كون سايتلخدمة بيانات التقارير الخاص بنا بتوجيه

شهري تضم موجزاً حول المعلومات المتاحة على الخدمة االلكترونية العالمية لكل من 
.  معداتهيتاشي الخاصة بك

بحيث تحظى والساعات، ، والمعدالت،  للبيانات التشغيلية دقيقاً وتفصيالً تضمن تحليالً وت
كافةيتم تخزين حيث . الشهر الماضيمعداتكخالل معرفة مدى إنتاجية وكفاءة بالفرص ل

إليها، من أجل سهولة االطالع والرجوع  موقع المالكعلىفي التقرير مقدمة المعلومات ال .
. ستتمكن من االطالع على معدالت حاالت عدم التشغيل وكفاءة التأرجح، ومن ناحية أخرى

مالكي كافة  من النموذجنفسفئة ألداء المعداتفي مقابل أداء  مقارنة حيث يمكنك بذلك إجراء
.هيتاشي في منطقتك

، والتأرجحية،األمامالحركة عمليات الخاصة بالشهري واإلجمالي للساعات وزيع تاليتم 
 بك ةالخاصللمعداتساعدك على تحديد االستخدام الفعلي األمر الذيي. لحقات والمنتقال،واال
. مخطط الصيانةو .

 إجمالي عمر ة مع المتغيرالعوامل  مقارنة التحليل الشهري لهذه حيث يتم إجراء
الرسم البياني الخطي عدد الساعات إذ يبين .  االستخداممبسط وسهل مخطط المعداتضمن

إدارة متطلبات الصيانةفي ضبط ويساعدك األمر الذي ، والمرتقبالفعلي  .
حيث يقوم .  متوقع حدوث خطأ غير وقوعحالكذلك يمكن أن يساعدك موقع كون سايتفي 

شكل االستجابة ب لك ولموزع هيتاشي المعتمد، بحيث يمكنكما تقرير إنذار الطوارئ،بتوجيه 
. نتظرغير المعاجل بما فيه الحد من زمن التوقف 

مع ، لقد تم إنشاء موقع كون سايت من أجل االرتقاء بمستوى أعمالك وفعالية عملياتك
. بك الخاصةتجهيزات  وكفاءة ال،تحليل إنتاجيةالفرصة إلجراء 

تهدف المعلومات التي تقدمها حول استخدام الجهاز إلى مساعدتك في تخطيط الصيانة 
في نهاية المطاف، فإنه يوفر لك الثقة في معدات البناء . وتعزيز الدعم االستباقي من وكيلك

هيتاشي وراحة البال للتركيز على مجاالت أخرى من عملك

يرجى مسح هذا الرمز من أجل فيديو تفسير 
وشرح موقع كون سايت ودراسة الحالة 

المزاياالرئيسية

كونسايت
لمعلومات الواردة من الخدمة ، بحيث تقدم موجزاً عن اشهري بشكل بريدإلكترونيتلقائية تعمل على توجيه رسالة تقرير بيانات إعداد خدمة هي كون سايت

. الخاصة بكمهيتاشيي من معداتاإللكترونية العالمية أل

تخزين هذا كما يتم . والساعات، والمعدالت، لبيانات التشغيلية دقيقاً وتفصيلياً حول اتحليالً حيث تقدم كون سايتلغة، 30أكثر من وتتوافر الخدمة من خالل 
.طالعسهولة االمن أجل التقرير الشهري على موقع المالك 

 (ConSite) 

 (ConSite) 

 (ConSite) 

موقع المالك

ات يلآ من معداتكعن من معلومات كل ما تحتاج الحصول على يمكنك 
الموجودة في الموقع، بكل سهولة وسالسة هيتاشي البناء واإلنشاء من 

أداة .  موقع المالك إلىذلكيعود الفضل في من منزلك أو مكتبك، ووأنت 
: اإلدارة من خالل الشبكة االلكترونية المتاحة على الموقع

www.globaleservice.com ،من لة االستخدام وسه وهي تمتاز ب
ة عن حفاراتيليفصتمعلومات شاملة وقبل المستخدمين مع تزويدك ب

)ZAXIS(  ،جالت عذو اللودر الو)ZW ( من هيتاشي ، حيث
ضمن مخطط يمتاز بالسالسة والمرونة ،األمر الذي البيانات تظهر 

 أو تحديد عمل، موقع المعدات وفقاً لكلإنشاء مجموعات يسمح لكب
.  متطلباتك المعنية بحسب  المعلومات

القيام بضبط يمكنك ان متماثالن تماماً،فمشروعوحيث أنه ال يوجد 
من أجل عرض ومتابعة تخصيص لوحة معلومات موقع المالك و

.سرعة وسهولةكل البيانات ب

حلول مدمجة لمواقع اإلنشاء

متابعة حالة الصيانة والمواد التي تحتاج للتجديد في جميع آلياتك
 استالم إشعارات بالبريد االلكتروني بما يخص أي من إنذارات

. الخ..، والحركات غير المتوقعة تاآلليا

 متابعة ومعاينة معداتك وأنت في المكتب طوال اليوم وعلى مدار
)24/7(األسبوع 

الحصول على معلومات عن بعد حول استهالك الوقود
ومعاينة المواقع الحالية والسابقة وحركات المعدات الخاصة بك.

(ConSite

)
(ConSite)

(ConSit

(ConSite)
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المواصفات

Isuzu GI-4HK1X.........................الموديل

دورات، تبريد بالمياه، حقن مباشر4......................النوع
شحن تيربو، تبريد متبادل..........المواصفات اإلضافية

4...............عدد األسطوانات
:قوة وقدرة المحرك

-دقيقة 2000كل ) قدرة حصانية172(كيلو واط128.4.................14396أيزو
) دورة في الدقيقة(1

-دقيقة 2000كل ) قدرة حصانية152(كيلو واط113.......... صافي,9249أيزو
) دورة في الدقيقة(1

-دقيقة 2000كل ) قدرة حصانية152(كيلو واط113صافي,1349إس إيه أي جي 
) دورة في الدقيقة(1

1-دقيقة 1500كل ) كيلو جرام ثقلي65(نانو متر638.........عزم الدوران األقصى
) دورة في الدقيقة(

ليتر5.193..................إزاحة المكبس
ملم 125× ملم 115.....التجويف والشوط الداخلي

فولت x 12 2......................البطاريات

هايدروليكيم ال
يدروليكيةاهالمضخات ال

 مكبس محوري متغيرة اإلزاحةةمضخ2.....المضخات الرئيسية
دقيقة / تر يل169 × 2..... للزيت األقصىتدفقال

مضخة تروس1.........إرشادية مضخة
دقيقة/ تر يل50... للزيت األقصىتدفقال

 مضخة تروس.........1 مضخة توجيه 
دقيقة/ لتر 29..  للزيت األقصىتدفقال

يدروليكيةاالمحركات اله
زاحةمتغير اإلمحرك مكبس محوري 1.......الحركة

حوري ممحرك مكبس 1.... الحركة المتأرجحة والدورانية 
تصريفالضغطإعدادات صمام 

)2سم / كجم 350(ميجا باسكال 34.3....................ضغطدارة التنفيذ
/ كجم 341(ميجا باسكال 33.4....رة الحركة المتأرجحة والدورانيةداضغط 

)2سم 
)2سم / كجم 355(ميجا باسكال 34.8..............ضغط دارة الحركة 

)2سم / كجم 40(ميجا باسكال 3.9.............الدارة االرشاديةطضغ
)2سم / كجم 370(ميجا باسكال 36.3.......تعزيزالطاقةضغط دعم و

نات الهايدروليكيةاألسطوا
قطر الذراعالقطر الداخليالكمية

 ملم85ملم2120متداد الجانبيذراع اال

ملم90 ملم1125الذراع

ملم75 ملم1105الكبشة

راإلطار الدوا
.شوهإطار المقطع         لمقاومة الت

أداة الحركة المتأرجحة
تتواجد . تروس التدويريةفي الزيتمحرك المكبس المحوري مع معدات اليتم غمر

أما فرامل إيقاف الحركة .  صف واحدرة الحركة المتأرجحة والدورانيةعلىدا
.  نوع قرص-يدروليكيةاهإطالق / نابضمجموعةالمتأرجحة فهي عبارة عن 

)دورة في الدقيقة(1-دقيقة 12.2الحركة المتأرجحة والدورانيةسرعة 
كيلو 5440(متر نيوتن كيلو 53.3الحركة المتأرجحة والدورانيةعزم دوران 

)جرام ثقلي
السائقكابينة 
معاييروفقاً لم، لم1675ارتفاع ، وملم1005، بعرض وواسعةمستقلة كابينة 
. األيزو

نظمة الدولية للتوحيد القياسيالم*

الهيكل السفلي
.لضغط مع تخفيف اهيكل ملحومبإلطار ويمتاز ا. ذي العجالتهونوعالهيكل السفلي 

نوع مكبس يرمن  ومحرك س،سرعة2بالعصا ناقل حركة :  الدفع والحركةنظام
.محوري متغير اإلزاحة

) إلى األمام والخلف(سيرسرعة ال
ساعة/ كم 2.6إلى 0 من .......ةسرعة الزاحفنطاقال
ساعة/ كم 8.6إلى 0من .......البطيئةسرعة النطاق 

ساعة/ كم 35إلى 0 من .......لمرتفعةنطاق السرعة ا
) ثقليكيلو جرام10350(كيلو نيوتن 102.......قوة الجر القصوى

)درجة35( % 70.......زاوية  صعود المرتفع
ملم6800.......الدوراننصف قطر  لالحد األدنى

:المحور
4X4دفع كامل

.  ضعامومن ال في أي كيدرولياهي بشكل  قفل المحور األماميإمكانية
˚7........ +/-أرجحالمحور األمامي المت

نظام الفرامل
.  ال تحتاج إلى صيانةرطبة على المحور قياسية  أقراص فرامل

.بالكاملهايدروليكيةنظام فرامل خدمة 

ت الخدمات الالزمة سعا
للصيانة

لتر290.0.............................................خزان الوقود
لتر28.0............................................مبرد المحرك
لتر23.0............................................زيت المحرك

لتر6.2.....................ة والدورانيةتأرجحمالأداةالحركة 
لتر2.5...................................................اإلرسال

لتر9.5................................الترس التفاضلي األمامي
ليتر14.0..................................الترس التفاضلي الخلفي

ترس تخفيض السرعة
لتر2.5 × 2.........................................المحور األمامي
لتر2.5 × 2..........................................المحور الخلفي

ليتر180.0......................................يدروليكياالنظام اله
ليتر100.0..................................يدروليكايت الهزخزان 

التشغيليالوزن

.)كيلو جرام4000(والثقل الموازن) كيلو جرام600(ووزن الكبشة)سعة التكديس وفقاً لأليزو(متر مكعب0.70بما في ذلك 

وقوة حفر الذراعالكبشة 

* عند تعزيز القوة* 

لكبشة وملحقاتهاا
.  تر مع توفير الذراعينم3.21 و ترم2.71 و ترم2.26. تصميم مقطع صندوق ملحوم، من خالل ذراع الرافعة والذراعينتم لحام 

الكبشات.القوةعالي  ملحوم حديديهيكل كبشة يمتازب

أو أقل3م / كجم 1800كثافة ذات ال للمواد مالئم

أو أقل3م / كجم 1600كثافة ذات ال للمواد مالئم

أو أقل3م / كجم 1100كثافة ذات ال للمواد مالئم

جرامكيلو تقراراالساعطواللذر

متر 2.26

18100الشفرة الخلفية

18500ذراع االمتداد الجانبي الخلفي

19400ذراع االمتداد الجانبي والشفرة

19800ذراع االمتداد الجانبي األمامي والخلفي 

متر2.71

18200الشفرة الخلفية

18500ذراع االمتداد الجانبي الخلفي

19500ذراع االمتداد الجانبي والشفرة

19800ذراع االمتداد الجانبي األمامي والخلفي 

العرضالسعة
عدداألسنا

ن
الوزن

التوصية

) SAE(سعةالتكديسوفقاًلجمعيةمهندسيالسيارات
(PCSA)واتفاقيةخدماتماقباللبناء

بدونالقواطعالجانسعةالتكديسوفقاًللجنةمعداتالبناءاألوروبية
بية

معالقواطعالجا
نبية

متر2.26ذراع
2.71ذراع

متر
متر3.21ذراع

كيلوجرام4610ملم1010ملم3900متر30.60متر0.70

كيلوجرام5670ملم1140ملم31030متر30.70متر0.80

طول الذراع
ZAXIS 190W-5A

متر2.71متر2.26

) كيلو جرام ثقلي12500(كيلو نيوتن 123وفقاً لأليزو* الكبشةقوة حفر 

كيلو جرام ثقلي10900(كيلو نيوتن 107(PCSA)اتفاقية خدمات ما قبل البناءو)SAE(جمعية مهندسي السياراتوفقاً ل* الكبشةوة حفر  ق

كيلو جرام 10700(كيلو نيوتن 105وفقاً لأليزو*  قوة دفع الذراع 
)ثقلي

)كيلو جرام ثقلي9300(كيلو نيوتن 91

)كيلو جرام ثقلي8900(كيلو نيوتن 87كيلو جرام ثقلي10200(كيلو نيوتن 100(PCSA)اتفاقية خدمات ما قبل البناءو)SAE(جمعية مهندسي السياراتوفقاً ل*  قوة دفع الذراع 

المحركالهيكل العلويألوزانا

D
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2.26marm 90

B الطول الكلي 
)معذراعرئيسيأحاديالكتلة(

متر2.26ذراع 
 متر2.71ذراع 

3150

ارتفاع ذراع : 3120* (3130
)اإلطالة

A F
C

B G
D

E
J

H

FRONTBLADEANDREAROUTRIGGER FRONTANDREAROUTRIGGER

P
Q

O L L

M K N M K N

S

T

REARBLADE

P
Q

L O

M K N R

األبعاد األبعاد

المواصفات

ملم: الوحدة

الشفرة 
الخلفية

ذراع االمتداد الجانبي 
الخلفي

الشفرة األمامية 
ذراع االمتداد 
الجانبي الخلفي 

ذراع االمتداد 
الجانبي األمامي 

الشفرة الخلفية

ذراع االمتداد 
الجانبي الخلفي و 

األمامي

A الطول الكلي 
)مع ذراع رئيسي أحادي الكتلة(

متر2.26ذراع 
 متر2.71ذراع 

C ة الخلفيةتأرجحم ال الحركةنصف قطر 2320

D ارتفاع غطاء المحرك 2570

E 1235 الثقل الموازنإزالة

F العرض الكلي للهيكل العلوي 2450

G االرتفاع الكلي للمقصورة 3130

H ي لإلطاراتالعرض الكل 2550

J ي األرض للخلوصالحد األدنى 350

K قاعدة العجالت 2650

L 1150 إلى المحور الخلفيةتأرجحمركز الحركة الم

M البروز األمامي 1020 1360 1380

N

O

P

Q

R

S

T

البروز الخلفي 

الحد األقصى لتخفيض الشفرة 

ارتفاع الشفرة

العرضالكليعندتراجعذراعاالمتدادالجانبي

العرض الكلي للشفرة

العرض الكلي عند تراجع ذراع االمتداد الجانبي

العرض الكلي عند امتداد ذراع االمتداد الجانبي

.A, B, Hإن أبعاد النقل هي 

ارتفاع المقصورة* 

1065 1

220 –

590 –

370 –

2530 –

–

–

085

2

5

3

2

2

3

1065 1085

20 –

0 –

70 –

530 –

470

440

9000
8980

ذراع االمتداد األمامي والخلفي
الشفرة األمامية وذراع االمتدادالخلفي

الشفرة الخلفية
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المواصفات

مذكرة

ملم: الوحدة

مدى العمل

متر
E

5

4

3

2

1

0

1

2

C

D

D’

خط األرض

A’

A
3B4

5

6

7

8

B’ F

2.5m

9
1312  11  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متر0

ZAXIS 190W-5A

طول الذراع متر2.26 متر2.71
Aالحد األقصى لمدى الحفر  9220 9580

A) على األرض(الحد األقصى لمدى الحفر  9040 9400
Bالحد األقصى لعمق الحفر  5390 5830

B) متر2.5مستوى ( الحد األقصى لعمق الحفر  5180 5640
Cالحد األقصى الرتفاع القطع  9160 9250
Dالحد األقصى الرتفاع التفريغ  6340 6450
Dالحد األدنى الرتفاع التفريغ  2990 2530
Eالحد األدنى لنصف قطر الحركة المتأرجحة  3510 3480

Fعمق حفر الجدار العموديلالحد األقصى 4810 5260
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ZX190W-5A متر2.26 مع ذراع ZX190W-5A متر 2.26 مع ذراع

)سعات الرفع (بدون الكبشة

القياس المتري
10567تم اعتماد المعدالت وفقاً لمعيار األيزو - 1: م              مالحظات

القياس المتري
Notes:1.RatingsarebasedonISO10567.

 هيدروليكية كاملةقدرة%87على أرض ثابتة أو أرضية مستوية أو  القلب عندما تكون اآللة  من حمولة%75 نسبةال تتجاوز قدرة الرفع. 2

على الذراعمركزي من مسمار تثبيت محور الكبشةخط البمثابة النقطة التحميل  .3 . تعتبر . 3

لهيدروليكيةقدرة د من خالل الديشير إلى الحمل المح. * 4 * .4 .

.  أسفل جانب المحورالخلفي ةشفرة الخلفيعندما تكون الكل قيمة ، وألماميلمحور اجانب امرفوعة أعلى شفرة الخلفية عندما تكونالكل قيمة . 5
. مع اسطوانة تحديد المواقعضع األكثر مالئمة قيمة في الموالعلى التوالي، و

األرض= إم 0. 6. .

L الكبشةدون الرفع بمن قدرات الكبشة ووزن العقدة طرح يتم ،  الرفعقدراتمن أجل 

المعدل األمامي درجة360كجم المعدل الجانبي أو : الوحدة

2. Liftingcapacitydoesnotexceed75%oftippingloadwiththemachineonfirm,levelg
roundor87%fullhydrauliccapacity.

3. Theloadpointisthecenter-lineofthebucketpivotmountingpinonthearm.
4. *Indicatesloadlimitedbyhydrauliccapacity.
5. EachvaluewithRearbladeupovertheFront-

axlesideandeachvaluewithRearbladedownovertheRear-
axlesiderespectively,andvalueinoptimalpositionwithpositioningcylinder.

6. 0m=Ground.
Forliftingcapacities,subtractbucketandquickhitchweightfromliftingcapacitieswithoutbucket.

المعدل األمامي درجة360كجم المعدل الجانبي أو : الوحدة

االستقرار
قطر الحمولةنصف 

تداد األقصىعند االم
متر1.5 متر3.0 متر4.5 متر6.0 متر7.5

meter

متر7.5

ألعلىنحو اخلفية الشفرة ال
سفلألنحو اخلفية الشفرة ال

ذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األسفل
ذراع االمتداد الجانبي األمامي والشفرة الخلفية نحو األسفل
فلالشفرة األمامية، وذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األس

 أذرع االمتداد الجانبي األربعة نحو األسفل

متر6.0

ألعلىنحو اخلفية الشفرة ال *4940 3110 *3400 2450

6.879

سفلألنحو اخلفية الشفرة ال *4940 3500 *3400 2760
ذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األسفل *4940 4110 *3400 3260

ذراع االمتداد الجانبي األمامي والشفرة الخلفية نحو األسفل *4940 *4940 *3400 *3400
فلالشفرة األمامية، وذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األس *4940 *4940 *3400 *3400

4940* أذرع االمتداد الجانبي األربعة نحو األسفل *4940 *3400 *3400

متر4.5

ألعلىنحو اخلفية الشفرة ال *6950 4680 4960 3000 3460 2070 3360 2000

7.622

سفلألنحو اخلفية الشفرة ال *6950 5280 *5840 3380 *3850 2340 *3370 2270
ذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األسفل *6950 6270 *5840 3990 *3850 2780 *3370 2700

ذراع االمتداد الجانبي األمامي والشفرة الخلفية نحو األسفل *6950 *6950 *5840 4950 *3850 3460 *3370 3370
فلالشفرة األمامية، وذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األس *6950 *6950 *5840 5170 *3850 3610 *3370 *3370

6950* أذرع االمتداد الجانبي األربعة نحو األسفل *6950 *5840 *5840 *3850 *3850 *3370 *3370

متر3.0

ألعلىنحو اخلفية الشفرة ال 7410 4250 4760 2820 3380 1990 3040 1780

8.012

سفلألنحو اخلفية الشفرة ال *8430 4840 *6450 3190 *5390 2270 *3530 2030
ذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األسفل *8430 5800 *6450 3800 4580 2710 *3530 2430

ذراع االمتداد الجانبي األمامي والشفرة الخلفية نحو األسفل *8430 7340 *6450 4750 *5390 3380 *3530 3050
فلالشفرة األمامية، وذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األس *8430 7710 *6450 4960 5100 3530 *3530 3190

8430* أذرع االمتداد الجانبي األربعة نحو األسفل *8430 *6450 5760 5320 4090 *3530 *3530

متر1.5

ألعلىنحو اخلفية الشفرة ال 6960 3860 4550 2630 3280 1910 2930 1690

8.100

سفلألنحو اخلفية الشفرة ال *9580 4430 *6990 3000 5390 2180 *3790 1940
ذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األسفل *9580 5380 6320 3600 4480 2620 *3790 2330

ذراع االمتداد الجانبي األمامي والشفرة الخلفية نحو األسفل *9580 6890 *6990 4540 *5610 3290 *3790 2940
فلالشفرة األمامية، وذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األس *9580 7250 *6990 4750 5000 3440 *3790 3070

9580* أذرع االمتداد الجانبي األربعة نحو األسفل 8610 *6990 5550 5220 3990 *3790 3560

متر0

ألعلىنحو اخلفية الشفرة ال 6710 3650 4440 2500 3210 1840 2990 1710

7.898

سفلألنحو اخلفية الشفرة ال *9820 4220 *7190 2860 5310 2110 *4320 1970
ذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األسفل *9820 5160 6150 3460 4400 2550 4080 2370

ذراع االمتداد الجانبي األمامي والشفرة الخلفية نحو األسفل *9820 6660 *7190 4390 *5580 3220 *4320 3000
فلالشفرة األمامية، وذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األس *9820 7010 6870 4610 4930 3370 *4320 3140

9820* أذرع االمتداد الجانبي األربعة نحو األسفل 8350 7170 5400 5140 3920 *4320 3650

متر1.5-

ألعلىنحو اخلفية الشفرة ال *8430 6570 6650 3600 4340 2440 3270 1870

7.382

سفلألنحو اخلفية الشفرة ال *8430 7760 *9180 4170 *6830 2810 *5160 2140
ذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األسفل *8430 *8430 *9180 5100 6090 3410 4490 2590

ذراع االمتداد الجانبي األمامي والشفرة الخلفية نحو األسفل *8430 *8430 *9180 6600 *6830 4340 *5160 3280
فلالشفرة األمامية، وذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األس *8430 *8430 *9180 6950 6810 4550 5020 3430

8430* أذرع االمتداد الجانبي األربعة نحو األسفل *8430 *9180 8290 *6830 5340 *5160 3990

متر3.0-

ألعلىنحو اخلفية الشفرة ال *1009 6710 6720 3660 4390 2480 3960 2260

6.472

سفلألنحو اخلفية الشفرة ال *1009 7910 *7670 4230 *5620 2850 *4930 2590
ذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األسفل *1009 9980 *7670 5170 *5620 3450 *4930 3130

ذراع االمتداد الجانبي األمامي والشفرة الخلفية نحو األسفل *1009 *1009 *7670 6660 *5620 4380 *4930 3960
فلالشفرة األمامية، وذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األس *1009 *1009 *7670 7020 *5620 4590 *4930 4150

1009* أذرع االمتداد الجانبي األربعة نحو األسفل *1009 *7670 *7670 *5620 5380 *4930 4850

متر4.5-

ألعلىنحو اخلفية الشفرة ال
سفلألنحو اخلفية الشفرة ال

ذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األسفل
ذراع االمتداد الجانبي األمامي والشفرة الخلفية نحو األسفل
فلالشفرة األمامية، وذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األس

 أذرع االمتداد الجانبي األربعة نحو األسفل

االستقرار

قطر الحمولةنصف 
متر1.5تداد األقصىعند االم متر3.0 متر4.5 متر6.0 متر7.5

meter

7.5
متر

ألعلىنحو اخلفية الشفرة ال
سفلألنحو اخلفية الشفرة ال

ذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األسفل
ذراع االمتداد الجانبي األمامي والشفرة الخلفية نحو األسفل
فلالشفرة األمامية، وذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األس

 أذرع االمتداد الجانبي األربعة نحو األسفل

6.0
متر

ألعلىنحو اخلفية الشفرة ال 5030 3060 4450 2700

6.449

سفلألنحو اخلفية الشفرة ال *5800 3440 *4470 3040
ذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األسفل *5800 4060 *4470 3590

ذراع االمتداد الجانبي األمامي والشفرة الخلفية نحو األسفل *5800 5020 *4470 4440
فلالشفرة األمامية، وذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األس *5800 5230 *4470 *4470

5800* أذرع االمتداد الجانبي األربعة نحو األسفل *5800 *4470 *4470

4.5
متر

ألعلىنحو اخلفية الشفرة ال *7500 4580 4920 2970 3640 2180

7.238

سفلألنحو اخلفية الشفرة ال *7500 5180 *6170 3340 *4390 2460
ذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األسفل *7500 6160 *6170 3960 *4390 2930

ذراع االمتداد الجانبي األمامي والشفرة الخلفية نحو األسفل *7500 *7500 *6170 4910 *4390 3640
فلالشفرة األمامية، وذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األس *7500 *7500 *6170 5120 *4390 3800

7500* أذرع االمتداد الجانبي األربعة نحو األسفل *7500 *6170 5930 *4390 *4390

3.0
متر

ألعلىنحو اخلفية الشفرة ال 7310 4160 4730 2790 3370 1990 3270 1930

7.648

سفلألنحو اخلفية الشفرة ال *8900 4750 *6710 3170 5480 2260 *4530 2190
ذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األسفل *8900 5710 6510 3770 4570 2700 4430 2620

ذراع االمتداد الجانبي األمامي والشفرة الخلفية نحو األسفل *8900 7240 *6710 4720 *5490 3380 *4530 3280
فلالشفرة األمامية، وذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األس *8900 7600 *6710 4930 5090 3530 *4530 3420

8900* أذرع االمتداد الجانبي األربعة نحو األسفل *8900 *6710 5730 5310 4080 *4530 3960

1.5
متر

ألعلىنحو اخلفية الشفرة ال 6900 3820 4540 2630 3290 1920 3150 1830

7.741

سفلألنحو اخلفية الشفرة ال *9820 4390 *7150 3000 5400 2190 *4910 2090
ذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األسفل *9820 5340 6300 3600 4480 2630 4270 2510

ذراع االمتداد الجانبي األمامي والشفرة الخلفية نحو األسفل *9820 6840 *7150 4530 *5690 3300 *4910 3150
فلالشفرة األمامية، وذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األس *9820 7200 7020 4740 5010 3450 4780 3300

9820* أذرع االمتداد الجانبي األربعة نحو األسفل 8550 *7150 5540 5230 4000 *4910 3820

متر0

ألعلىنحو اخلفية الشفرة ال 6730 3670 4420 2520 3250 1870 3230 1870

7.529

سفلألنحو اخلفية الشفرة ال *9740 4240 *7200 2890 5340 2140 5310 2130
ذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األسفل *9740 5180 6170 3480 4430 2580 4410 2570

ذراع االمتداد الجانبي األمامي والشفرة الخلفية نحو األسفل *9740 6670 *7200 4410 *5490 3250 *5450 3240
فلالشفرة األمامية، وذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األس *9740 7030 6890 4620 4960 3400 4930 3380

9740* أذرع االمتداد الجانبي األربعة نحو األسفل 8360 7190 5410 5170 3950 5150 3930

متر1.5-

ألعلىنحو اخلفية الشفرة ال *8590 6720 6710 3660 4390 2490 3580 2060

6.984

سفلألنحو اخلفية الشفرة ال *8590 7920 *8840 4230 *6630 2860 *5320 2360
ذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األسفل *8590 *8590 *8840 5160 6140 3450 4910 2840

ذراع االمتداد الجانبي األمامي والشفرة الخلفية نحو األسفل *8590 *8590 *8840 6660 *6630 4380 *5320 3580
فلالشفرة األمامية، وذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األس *8590 *8590 *8840 7010 *6630 4600 *5320 3750

8590* أذرع االمتداد الجانبي األربعة نحو األسفل *8590 *8840 8350 *6630 5380 *5320 4360

متر3.0-

ألعلىنحو اخلفية الشفرة ال *8770 6870 6820 3750 4480 2570 4470 2570

6.012

سفلألنحو اخلفية الشفرة ال *8770 8080 *7030 4320 *4930 2940 *4910 2940
ذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األسفل *8770 *8770 *7030 5260 *4930 3540 *4910 3530

ذراع االمتداد الجانبي األمامي والشفرة الخلفية نحو األسفل *8770 *8770 *7030 6760 *4930 4480 *4910 4460
فلالشفرة األمامية، وذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األس *8770 *8770 *7030 *7030 *4930 4690 *4910 4680

8770* أذرع االمتداد الجانبي األربعة نحو األسفل *8770 *7030 *7030 *4930 *4930 *4910 *4910

متر4.5-

ألعلىنحو اخلفية الشفرة ال
سفلألنحو اخلفية الشفرة ال

ذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األسفل
ذراع االمتداد الجانبي األمامي والشفرة الخلفية نحو األسفل
فلالشفرة األمامية، وذراع االمتداد الجانبي الخلفي نحو األس

 أذرع االمتداد الجانبي األربعة نحو األسفل

A

B

C

A

B

C

A: نصف قطر الحمولة 
B: ارتفاع نقطة الحمولة
C: قدرة الرفع

A: نصف قطر الحمولة 
B: ارتفاع نقطة الحمولة
C: قدرة الرفع

10567تم اعتماد المعدالت وفقاً لمعيار األيزو - 1: مالحظات
يدروليكية ا هقدرة%87على أرض ثابتة أو أرضية مستوية أو  القلب عندما تكون اآللة  من حمولة%75 نسبةال تتجاوز قدرة الرفع. 2

كاملة
على الذراعمركزي من مسمار تثبيت محور الدلو خط البمثابة القطة التحميل تعتبر ن. 3
.يدروليكيةالهقدرة اد من خالل الديشير إلى الحمل المح. * 4.

 أسفل جانب ةشفرة الخلفيعندما تكون الكل قيمة ، وألماميلمحور اجانب امرفوعة أعلى شفرة الخلفية عندما تكونالكل قيمة . 5.
. مع اسطوانة تحديد المواقعضع األكثر مالئمة قيمة في الموالالمحورالخلفي على التوالي، و

.األرض= إم 0. 6.
دلوالدون الرفع بمن قدرات  ووزن العقدة دلوالطرح يتم ،  الرفعقدراتمن أجل 
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المعدات
قد تختلف وتتفاوت المعدات القياسية واالختيارية حسب البلد، وبالتالي يرجى القيام باستشارة موزع هيتاشي الخاص بكم للحصول على التفاصيل قد تختلف وتتفاوت المعدات القياسية واالختيارية حسب البلد، وبالتالي يرجى القيام باستشارة موزع هيتاشي الخاص بكمللحصول على التفاصيل

المعدات القياسية: المعدات االختيارية: المعدات القياسية المعدات االختيارية:

متفرقات
الخدمة اإللكترونية العالمية

في المقصورةوحدة تحكم المعلومات 

قياسيةالدوات طقماأل
 على إطار الهيكللحركةعالمة اتجاه ا

المحرك
 الهواءلتنظيففالتر مزدوجة 
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.)HCM(البناء والتشييد المحدودةلمعداتركة هيتاشي ش

تم تصنيع واختبارمعداتالبناء 
واإلنشاء من شركة هيتاشي وفقاً 

ألرقى المعايير المعتمدة في 
مصانع اإلنتاج في آسيا، وأوروبا 

.و أمريكا الشمالية

أسسراسخة
بادرتشركةهيتاشيلمعداتالبناءوالتشييدالمحدودةبتطويرخطمتكاملوشاملمنمعداتاإل
نشاءوالبناءالموثوقة،اعتماداًعلىخبرتهاالواسعة،ومنخاللمشاركةاإلمكاناتوالطاقا

.توالقدراتالتكنولوجيةاألكثرتطوراًفيمجموعةهيتاشي

.

النظام المتطور مع ذراعين (         ) ((النموذج
)مزدوجين من أجل أداء العمليات المعقدة

الرقابةعنبعدمنخاللنظامالخدمةااللكترونيةالعالم
يةوكونسايت تكنولوجيا قيادةلدعم الكفاءة والفعالية

1970منذتأسيسهافيالعام
تحتاسمهيتاشيليمتد،فقدتمكنتالشركةالتابعةهيتاشيآلالتالبناء

والتشييدالمحدودة
)HCM(منإرساءاسممرموقوبارزلتصبحواحدةمنأكبرمو،

رديمعداتالبناءفيالعالم،وأحدروادإنتاجالحفاراتالهيدروليكية
طن800طنكحدأدنىوصوالًإلىآلياتالتعدينالضخمة1من(
(،كماتقومشركةهيتاشيآلالتالبناءوالتشييدالمحدودة)

HCMبتصنيعاللودرذيالعجالت،والشاحناتالقالبةالقوية،وا
لرافعاتالمجنزرة،عالوةعلىآلياتاالستخداماتوالتطبيقاتالخا

.  صة
ومنخاللتوافقتامومالئمةمتفوقةمعمجموعةواسعةمنالصناع
اتوالمجاالت،فإنآلياتالبناءواإلنشاءمنهيتاشيتزهووتتفوقبمزا
ياالسالمةوالمعيشةالمريحة،فضالًعنتطويرالمواردالطبيعي

كمايمكناستخدامهاكذلكفيجهوداإلغاثةأثناءالكوارث.  ة

 وهو حفار متميز –) ASTACO(السيما النموذج 
بذراعين مصممة خصيصاً من أجل أداء العمليات 

.المعقدة والدقيقة
ومن خالل الجمع بين التكنولوجيا األكثر تطوراً وتقدماً 

فإن آليات البناء واإلنشاء من هيتاشي تستفيد من 
تعاونها الوثيق وارتباطها المتين مع شركات مجموعة 

ونورد على سبيل المثال، . هيتاشي المحدودة األخرى
 من الشاحنات القالبة، التي تمتاز بنظام )AC-3(سلسلة
المميز، والذي ) AHS( ونظام نقل مستقل )AC(قيادة 

تم تطويره بهدف االرتقاء بمستويات السالمة والكفاءة 
وأحد األمثلة على أنظمة . في المناجم حول العالم

، واللودر Zaxisالمراقبة عن بعد المتوافرة في حفارات
، التي تم تطويرها من أجل تقديم )ZW(ذي العجالت 

ASTACO.    أداء مثالي ومتفوق AC
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2050رؤية هيتاشي البيئية للعام 

ية فعال،يتمتع بجتمع منخفض الكربونالمح وسمات واضحة لمرؤيتنا البيئية متحدد
تحقيق هذا المجتمع المستدام،بهدف و. مع الطبيعة، ومتناغم تماماً لمواردوكفاءة ا

 هيتاشي مد وأطلقنا عليها اسممجموعة من األهداف البيئية طويلةاألفقد قمنا بتحديد 
.2050لالبتكار البيئي 

 الجديدة ZAXISالحد من التأثير البيئي من 
 االحترار ومكافحةنبعاثات الكربون مساراً أخضراً بهدف تخفيض اهيتاشي ترسم 

 الجديدة أسس ZAXISإذ تعتمد *). LCA(مجلة اليف سايكل اسيسمنت العالمي وفقا ل
، )ECO(االقتصادي الجديدالنمط من التقدم التكنولوجي، بما في ذلك راسخة وقوية 

إعادة تدوير مبدأ  ب وبشكل تامويلوقت ط هيتاشي منذ وتلتزم. والتحكم المتزامن
يتم وضع عالمة إذ .  الزيتشبكات المبرد، ومبردات المكونات، مثل قطع األلمنيوم في 

.إعادة التدويرمن أجل على أجزاء الراتنج 
 اليف سايكل اسيسمنت*

، يرجى التأكد من باألقمار الصناعية بنظام اتصاالت أي آليات مجهزة استخدام  القيام بقبل
 ومعايير السالمة ، للوائح المحليةاألنظمة و مع باألقمار الصناعية نظام االتصاالت توافق

. لذلكتبعاً تعديالت  القيام باليرجىفلم يكن األمر كذلك، وفي حال . والمتطلبات القانونية

. إشعار مسبق تقديمونبدتخضع هذه المواصفات للتغيير 

معدات اختيارية من الممكن أن تشتمل أو ال تشتمل على تجهيزات و النماذج القياسية، و، الرسوم التوضيحية والصورتبين
.مزايا اللون والمن حيث االختالفات القليل من المعدات القياسية مع ، وتتوافرملحقاتاكسسوارات وو

يملتشغيل السلالقيام بقراءة وتفهم دليل السائق من أجل اقبل االستخدام، ويرجى منكم  .

Hitachi Construction Machinery Middle
East Corporation FZE.

www.hitachicm.ae/ar

 واإلنشاء من شركة لبناءتلتزم آلياتا،  المذهلةتكنولوجيةالقدرات اعتماداً على أسس راسخة من اإلمكانات وال
جدير بالثقة واالعتماد في أعمال كشريك الفعالة  وخدمات رائدة للمساهمة  عصرية وحديثةحلولهيتاشي بتقديم 

.ومشروعات عمالئها حول العالم

KS-AR 401S22.01(KA/IK,MT2)
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Hitachi Construction Machinery Middle
East Corporation FZE.

www.hitachicm.ae/ar

 واإلنشاء من شركة لبناءتلتزم آلياتا،  المذهلةتكنولوجيةالقدرات اعتماداً على أسس راسخة من اإلمكانات وال
جدير بالثقة واالعتماد في أعمال كشريك الفعالة  وخدمات رائدة للمساهمة  عصرية وحديثةحلولهيتاشي بتقديم 

.ومشروعات عمالئها حول العالم
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