
ZAXIS-5GSeries

حفار هيدروليكي
ZX470-5G: الموديل / ZX470LC-5G / ZX470H-5G / ZX470LCH-5G

)حصان 315(كيلو وات   235: قوة المحرك 

.كجمZX470LC-5G :80046/ كجم ZX470-5G :60045: الوزن التشغيلي

ZX470H-5G :70046 كجم /ZX470LCH-5G :80047كجم.

3م 2.65–1.15:القادوس الكبشة 

Reliable Solutions

ZAXIS - 5G seriesZAXIS-5GSeries

حفار هيدروليكي
ZX470-5G: الموديل / ZX470LC-5G / ZX470H-5G / ZX470LCH-5G

)حصان 315(كيلو وات   235: قوة المحرك 

.كجمZX470LC-5G :80046/ كجم ZX470-5G :60045: الوزن التشغيلي

ZX470H-5G :70046 كجم /ZX470LCH-5G :80047كجم.

3م 2.65–1.15:القادوس الكبشة 

Reliable Solutions



.بيئة تشغيل مريحة-
.تصميم مريح لمقعد سائق الحفّار-
.كابينة قوية ومتينة-
.جهاز مراقبة جديد سهل االستخدام ومتعدد الوظائف-

%.8خفض استهالك الطاقة بنسبة -
.ECOحفض أكبر في استهالك الطاقة في وضع -
  الهيدروليكي التشغيل نظام بفضل سريعة أمامية حركات-

HIOS III.
.تحسين األداء الرئيسي-
.ملحقات سهلة االستخدام-

23

الفوائد الرئيسية لتكاليف التشغيل المنخفضة

إنتاجية أعلى مع استهالك أقل للوقود
5- 4الصفحات من 

أولوياتنا رأس على الحفّار سائق راحة
9- 8الصفحات من 

سلسلة دعم شركة هيتاشي
15-14الصفحات من 

سهولة عملية الصيانة
11-10الصفحات من 

السعي لتحقيق األداء والمتانة
7-6الصفحات من 

.الجودة ومراقبة والتطوير البحث لقسم المعنبرة المكانة-
.محرك يمتاز بالمتانة والموثوقية-
.تمتاز  الملحقات األمامية بالصالبة والمتانة والتحمل-
.هيكل سفلي مقوّى ذات مؤشر قياس ثابت-
. هيكل علوي ذات قدرات مؤكدة-

.تجميع نقاط المعاينة البعيدة-
.سرعة التشحيم والتزييت-
.سهولة الوصول إلى الهيكل العلوي-
.إنخفاض تكاليف دورة الحياة-
.لتر 705خزان وقود ذات سعة كبيرة -

.إدارة األسطول عن بُعْد عن طريقة الخدمة اإللكترونية العالمية-
.قطع الغيار والخدمات-

 التقنيات لمجال ريادته في ZAXIS لحفّار المميزة السمة تكمن
 يقدم حيث آخر، حفّار فيه يضاهيه ال الذي واألداء الهيدروليكية،

 في مثير بشكل واقتصادية بالثقة جديرة حلوال الجديد ZAXIS حفّار
 التشغيل وسهولة السريعة األمامية بحركاته ويمتاز الوقود استهالك

 والخبرة البراعة جانب على باحتوائه يتميز أنه إلى إضافة
 األكثر الهيدروليكي النظام مثل هيتاشي شركة من التكنولوجية

   .الجبّار والمحرك مثالية
 الجودة الجديد ZAXIS حفّار بها يتمتع التي الرئيسية المزايا ومن

 العالية التحمل وقوة للوقود المنخفض واالستهالك العالية
  .التشغيل تكاليف خفض في النهاية في يسهم وجميعها

 الجديد، ZAXIS بحفّار لحقت التي الشاملة التطوير عمليات وبفضل 
 مشرق مستقبل نحو وآمالهم العمالء تطلعات تحقيق من سنتمكن

.بالريادة متوج

.بيئة تشغيل مريحة-
.تصميم مريح لمقعد سائق الحفّار-
.كابينة قوية ومتينة-
.جهاز مراقبة جديد سهل االستخدام ومتعدد الوظائف-

%.8خفض استهالك الطاقة بنسبة -
.ECOحفض أكبر في استهالك الطاقة في وضع -
  الهيدروليكي التشغيل نظام بفضل سريعة أمامية حركات-

HIOS III.
.تحسين األداء الرئيسي-
.ملحقات سهلة االستخدام-

23

الفوائد الرئيسية لتكاليف التشغيل المنخفضة

إنتاجية أعلى مع استهالك أقل للوقود
5- 4الصفحات من 

أولوياتنا رأس على الحفّار سائق راحة
9- 8الصفحات من 

سلسلة دعم شركة هيتاشي
15-14الصفحات من 

سهولة عملية الصيانة
11-10الصفحات من 

السعي لتحقيق األداء والمتانة
7-6الصفحات من 

.الجودة ومراقبة والتطوير البحث لقسم المعنبرة المكانة-
.محرك يمتاز بالمتانة والموثوقية-
.تمتاز  الملحقات األمامية بالصالبة والمتانة والتحمل-
.هيكل سفلي مقوّى ذات مؤشر قياس ثابت-
. هيكل علوي ذات قدرات مؤكدة-

.تجميع نقاط المعاينة البعيدة-
.سرعة التشحيم والتزييت-
.سهولة الوصول إلى الهيكل العلوي-
.إنخفاض تكاليف دورة الحياة-
.لتر 705خزان وقود ذات سعة كبيرة -

.إدارة األسطول عن بُعْد عن طريقة الخدمة اإللكترونية العالمية-
.قطع الغيار والخدمات-

 التقنيات لمجال ريادته في ZAXIS لحفّار المميزة السمة تكمن
 يقدم حيث آخر، حفّار فيه يضاهيه ال الذي واألداء الهيدروليكية،

 في مثير بشكل واقتصادية بالثقة جديرة حلوال الجديد ZAXIS حفّار
 التشغيل وسهولة السريعة األمامية بحركاته ويمتاز الوقود استهالك

 والخبرة البراعة جانب على باحتوائه يتميز أنه إلى إضافة
 األكثر الهيدروليكي النظام مثل هيتاشي شركة من التكنولوجية

   .الجبّار والمحرك مثالية
 الجودة الجديد ZAXIS حفّار بها يتمتع التي الرئيسية المزايا ومن

 العالية التحمل وقوة للوقود المنخفض واالستهالك العالية
  .التشغيل تكاليف خفض في النهاية في يسهم وجميعها

 الجديد، ZAXIS بحفّار لحقت التي الشاملة التطوير عمليات وبفضل 
 مشرق مستقبل نحو وآمالهم العمالء تطلعات تحقيق من سنتمكن

.بالريادة متوج

3 2



 أقل واستهالك أعلى إنتاجية
للوقود

 الفضل ويرجع للوقود المنخفض االستهالك مع التشغيل سرعة تتزايد
HIOS الهيدروليكي التشغيل نظام إلى ذلك في IIIB تم الذي 

 تراكم بعد الصناعة في رائدة هيدروليكية تقنيات بواسطة تطويره
  .الخبرات من الكثير

.الذكي & البشري التشغيل نظام *

تحسين قدرة التحكم في الذراع
 ومستوى الرأسية الحركة لمستوى بالنسبة الذراع في التحكم قدرة تحسين
 دارة تساعد حيث التأرجح عمليات ذلك في بما األمامية للحركات الحشد
 ذراع ثقل استخدام خالل من الرفع بذراع الخاصة )االسترجاع( التوليد إعادة
 تخصيص ضمان في التأرجح لدارة حديثا المُعتَمَدة المتغيرة والفتحات الرفع
   .الضغط فقد نسبة تقليل إلى إضافة فعال بشكل الهيدروليك زيت

*HIOS الهيدروليكي التشغيل نظام بفضل سريعة أمامية حركات III

 الدارة تدفق وضبط الصمامات بتغيير القيام الحفار سائق بإمكان
 الوظائف متعدد المراقبة جهاز من اإلعدادات وفحص اإلضافية

 11 فهناك ذلك إلى إضافة الحفّار سائق مقعد بجوار والمتواجد
 من االختيار يمكن حيث التدفق معدل إعداد ضمنها من وظيفة

.الشاشة على المحددة أسمائها خالل من بسهولة بينها

ملحقات سهلة االستخدام

%*8خفض استهالك الوقود بنسبة 

 الوقود استهالك في اقتصادي حفار هو الجديد ZAXIS حفّار
 بعائلة مقارنة *%8 بنسبة الوقود استهالك تخفيض بإمكانه
-ZX450 حفارات 3/ZX450-3F في الفضل ويرجع التقليدية 

HIOS  الهيدروليكي التشغيل نظام إلى ذلك IIIB ونظام 
 ثاني غاز انبعاثات تقليل إلى يؤدي مما المحرك في التحكم
.CO2 الكربون أكسيد

.لتقليدي ا النموذج في P بوضع مقارنة PWR وضع *

.Ecoخفض أكبر في استهالك الوقود في وضع 

 استهالك تخفيض بإمكانه جديد اقتصادي وضع هو ECO وضع
 التأثير دون PWR بوضع مقارنة %9 بنسبة أكبر بشكل الوقود

.للعمليات المثلى المطابقة خالل من الحفر قوة على

 التحكم نظام إلى باإلضافة محسنًا رئيسيًا أداءً الجديد ZAXIS حفار يقدم
HIOS مثل المتطور الهيدروليكي IIIB. دارة تغيير تم المثال سبيل على 

 للتدفق خارجية مشتركة مؤتلفة لدارة التحكم بصمام الخاصة الرفع ذراع
 الرفع، ذراع خفض أو رفع عند الطاقة فقد لتقليل الداخلية الدارة من

 زيادة بغرض الطاقة ودعم تعزيز ضغط وظيفة تحسين تم ذلك إلى إضافة
.الرئيسي األداء
.التأرجح دوران عزم في زيادة 8%      
.الجر قوة في زيادة 3%      
.الرفع ذراع رفع سعات في زيادة 3%      
.*الذراع حفر قوة في زيادة 3%      
.*الكبشة حفر قوة في زيادة 3%      

ZX450-3 بعائلة مقارنة( / ZX450-3F التقليدية(
.القوة تعزيز بمعدل *

تحسين األداء الرئيسي

45
إعدادات فصل الدوائر الكهربائية

5 4



السعي لتحقيق األداء والمتانة

 الرفع ذراع على ZAXIS من الجدي الحفار يعتمد
 من الشاقة الخدمة إصدارات في المستخدمان والذراع
/ZX470-5G موديالت في التقليدية ZAXIS سلسلة

ZX470LC-5G لها يسمح مما القوة لزيادة القياسية 
 العمل مواقع في األمثل الوجه على وظيفتها بأداء

 األمر يتطلب التي والكسارات المناجم مثل الصعبة
 نطاق لها أن كما العمليات من محدود غير عدد إنهاء

 أعمال في الكبشة استخدام يمكن بحيث واسع تطبيق
 حسب المحاجر في أخرى استخدام أو المدنية الهندسة
.منها المقصود الغرض

 واسطوانة الرفع ذراع واسطوانات الذراع اسطوانة
 للسحب القابلة الجانبية للوسادة بالنسبة الكبشة

 المحور عن الشاسيه ارتفاع بنهايات تصطدم
.الخدمة عمر وتمديد الضوضاء لتقليل

.تمتاز  الملحقات األمامية بالصالبة والمتانة

 ككتلة متكامل بناء عن عبارة الجديد السفلي الهيكل
 الجانبي واإلطار الجنزير مركز من كل لحام تم واحدة

 السفلي المركز أن إلى إضافة البعض بعضهم مع له
 بالنسبة أما االستقرار بتحسين يقوم البدن لجاذبية
 النقل عند اإلجهاد عليها يتركز التي التباطؤ وحدة لكتائف

 المدعّمة والصفائح الصندوقي الهيكل فإن والمرور
 بتعزيز تقوم كما التشوهات من الحد على تعمل

 مدعمين بسلمين تزويدها تم وقد السير عند االستقرار
 الدخول لتسهيل درجة بجانب درجة عن عبارة

  .الكابينة من والمحاذاة

هيكل سفلي مقوّى

 قدرات ذات بطوق العلوي الهيكل إطار تدعيم تم
 األضرار ضد الصالبة لزيادة د-القسم إلطار مؤكدة

.العوائق تسببها التي
 الصدمات لتقليل للباب كبيرة ماسكة إضافة تمت كما

.العلوي والهيكل القيادة كابينة وهزات

هيكل علوي ذات قدرات مؤكدة

 القياسية األرقام من حافل بسجل المحرك هذا يمتاز
 ال عدد أداء في لإلعجاب المثيرة المتانة توضح التي

 المواقع من العديد في الصعبة المهامات من يحصى
 .العالم حول

 حقن ونظام متين بتصميم الُمقترِن - فالمحرك
 الذي –متقن دوران سرعة ومنظم للوقود مباشر
 للوائح ومطابقة للبيئة صديقة وضعية إلى يتحول

  األوروبي االتحاد عن الصادرة لالنبعاثات التنظيمية
 األمريكية البيئة حماية ووكالة )الثانية المرحلة(
  .)2 المستوى(

 راديتر من يتكون الذي البسيط التبريد نظام يقوم
 على التبريد هواء تدفق عملية بتسهيل زيت ومبرد

.التبريد عملية كفاءة لتحسين سلس نحو

 كيلو 235 قوة ذات المحرك دمج عملية تتوافق كما
 الجديد الهيدروليكي نظام مع )حصان 315( نيوتن

HIOS IIIB من بكل يتعلق فيما االشتراطات مع 
.الوقود واستهالك المخرجات

محرك يمتاز بالمتانة والموثوقية

67

الهندسة بمساعدة الحاسوب منطقة اختبار المضخة الرئيسية خط لحام اإلطار الرئيسي

خط تجميع الحفار كبير الحجماختبار المحاكاة من مقعد سائق الحفار

المكانة المعنبرة لقسم البحث والتطوير ومراقبة الجودة 
 إضافة فائقة تكنولوجية براعة المتالكها نظرا واسعة بشهرة هيتاشي شركة حظت

 .العالم حول منتجاتها أداء إلى

 التصاميم في يتمثل اإلنجازات من حافل بسجل والتطوير البحث قسم يحظى
 قاعدة إلى إضافة CAE نظام باستخدام اإلجهاد قوى تحليل وخبرات الرائعة
 النطاق واسع المتانة اختبار  مجال أن  هو ذلك من واألكثر الوفيرة اإلنتاج بيانات

.الجديدة لآلالت الصارمة االختبارات من سلسلة بإجراء يسمح )2هيكتومتر 427(
 على تشتمل التي اإلنتاج عمليات أتمتة أجل من حثيثًا جهدًا اإلنتاج قسم يبذل

.والتحويل والتجميع والدهان للماكينات اآللي والتشغيل اآللي اللحام

واقي خرطوم ذراع الرفع

كتائف وحدة التباطؤ

الدّرَج الجانبي

تحسينات ذراع الرفع والذراع مع كبشة الصخور

هيكل سفلي ذات مؤشر قياس  ثابت
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أولوياتنا رأس على الحفّار سائق راحة

بيئة عمل مريحة

 كبيرة مساحة وجود في والثقة بالراحة ستشعر
 من الحفار تشغيل أثناء ممتاز رؤية ومستوى لألرجل
 أكبر مساحة المُدمَجة التحكم وحدة توفر حيث الكابينة
 مم 70 بمقدار للخلف الباب قائم نقل تم كما لألرجل
 بسالسة للدخول للمدخل المخصصة المساحة لتوسعة

 نوع من الجديدة اإلضاءة مصابيح تضيء حيث .ويسر
LED إزالة يتم كما الباب فتح عند الباب مع المتداخلة 

 عن األعلى في تخزينه ويتم بسهولة األمامية النافذة
ZX470(LC)-5G الموديل في( منزلقة قضبان طريق

.)فقط
 من العديد أن كما للتهوية مفتوحة العلوية النافذة
 بشكل موزعة الهواء لمكيف عددًا األكثر التهوية فتحات

 الكابينة داخل موحد بشكل الهواء لتوزيع استراتيجي
 يسهّل بشكل موزعة التحكم ومقابض التحكم ولوحة

.إليها الوصول الحفار سائق على
 مدخل إلى إضافة FM و AM راديو بالكابينة يتوافر
AUX هذه وكل ملالً  أقل الطويلة الدوام فترات لجعل 

 راحة على التركيز إلى النهاية في تهدف التصاميم
.الحفار سائق

.تصميم مريح لمقعد سائق الحفّار
 على للذراعين ومساند للرأس مسند تثبيت تم

 السائق ليحصل فاخر بقماش المكسو مقعدالسائق
 المقعد وضعية تعديل يمكن كما مريحة تجربة على

 الخلفي المسند وفرد للخلف لالنزالق عديدة بطرق
 المفضلة والوضعية الحفار سائق حجم مع يتناسب بحيث
 أكثر مم 40 بمقدار للخلف المقعد إرجاع  يمكن كما لديه

  أخرى إضافة وهناك لألرجل أكبر مساحة إلضافة
.الحرارية الوسادة مع الهوائي التعليق في تتمثل اختيارية

كابينة قوية ومتينة

 الواقيات لمعايير المطابقة المتينة الكابينة تقوم
 الحماية مستوى( السائقين حماية على المساعدة

 األجسام من السائق بحماية *)1 رقم األعلى
 التحكم تشغيل إيقاف ذراع أن كما المتساقطة

 المتعادل المحرك تشغيل بدء بنظام مزودة الرئيسي
 يكون عندما إال المحرك تشغيل ببدء يسمح ال الذي
 وضع في الرئيسي التحكم تشغيل إيقاف ذراع

 سر كلمة طريق عن مغلق المحرك أن كما .اإلغالق
.مفاتيح 10 من مكونة لوحة خالل من إدخالها يتم

)IIالعاليالحمايةمستوىمعH-سلسلةتتوافق

لوحة التحكم

مساحة تخزين كبيرة

.جهاز مراقبة جديد سهل االستخدام ومتعدد الوظائف
 الوظائف ومتعدد االستخدام سهل الجديد المراقبة نظام يتكون

 وجهاز الدقة عالية ملونة بوصة 7 مقاس عرض شاشة من
 للسائق العرض شاشة تسمح حيث الوظائف متعدد تحكم

 زيت حرارة مثل :مختلفة تشغيل متغيرات من التحقق
 الهواء وتكييف العمل ووضع الوقود ومستوى الهيدروليك

 وكاميرا FM,وAm الراديو ومحطات كامل بشكل األتوماتيكي
 تدفق وتعديل الصيانة ودعم )اختياري( الخلفية الرؤية مرقاب

 بجهاز وتعديلها الرئيسية القائمة بنود اختيار يمكن كما الملحقات
 تقوم كما التحكم لوحة على المتواجد الوظائف متعدد التحكم
 خلف الصورة بعرض دائم بشكل الخلفية الرؤية مرقاب كاميرا
.اآللة
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الصيانة عملية سهولة

نقاط المعاينة على الغطاء األيمننقاط المعاينة على الغطاء األيسر

نقاط تشحيم ذراع الرفع والذراع المركزيان

تجميع نقاط المعاينة البعيدة

 اليسرى األغطية داخل المعاينة نقاط تتركز
 من بسهولة إليها الوصول يمكن التي واليمنى

 الصيانة خدمة تقديم لسهولة األرضي المستوى
 خزان من المياه تجفيف ذلك في بما والمعاينة

.الفالتر وتجديد الوقود
 لسهولة القيادة كابينة باب خلف غطاء يتوافر كما

 هواء على للحصول الهواء مكيف فالتر تغيير
.نقي

سرعة التشحيم والتزييت
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  وتزييتهما تشحيمهما لسهولة بهما خاصة مركزية

 اختياري كهربائي تشحيم مسدس أيضا يتوافر كما
 أتوماتيكي وتزييت تشحيم جهاز أو خرطوم ذات

.والتزييت التشحيم في أكبر لسرعة

ساعة 500: زيت المحرك
سلعة 500: فلتر زيت المحرك

.ساعة 4000: زيت الهيدروليك
ساعة 1000: فلتر زيت الهيدروليك

.ساعة 500: فلتر الوقود

ساعات 10: الكبشة 

ساعة 50: قدم ذراع  الرفع

ساعة 50: األمامي

إنخفاض تكاليف دورة الحياة 

 مما كافٍ بشكل طويلة الصيانة خدمة فترات
.الصيانة تكاليف تخفيض على يساعد

القطع المُستَهلَكَةزيوت التشحيم

سهولة الوصول إلى الهيكل العلوي

 للهيكل الجانبي اإلطار من العلوية األجزاء
 قمنا والطين الوحل من للتخلص منحدرة السفلي

 الجنزير ضبط أداة تشحيم منافذ مكان بتغيير
 أفضل بشكل وحمايتها وتزييتها تشحيمها لسهولة

.والطين بالوحل تغطيتها من

)اختياري(مسدس تشحيم كهربائي مع بكرة خرطوم 

الممشى الجانبي
لتر 705خزان وقود ذات سعة كبيرة 

مزود بخزان وقود ذات سعة أكبر يكفي 
.للتشغيل لمدة أطول

.من الضروري إجراء فحص ومعاينة دورية للتحقق من مدى تلوث الزيت واألمور األخرى من هذا القبيل: ملحوظة

منظف الهواء

فلتر مكيف الهواء للحصول على هواء نقي
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سلسلة دعم شركة هيتاشي
 توفيره يتم متكامل عمالء دعم نظام عن عبارة هي هيتاشي شركة دعم سلسلة

.هيتاشي شركة آالت شراء بعد لهم

.الوصول السهل إلى اآللة في الموقع من خالل شبكة االنترنت

 آلة إلى بالوصول للعمالء بعد عن األسطول إدارة نظام يسمح
 حيث بهم الخاصة الحاسوب أجهزة على من الموقع في موجودة
 والموقع بها الخاصة التشغيل معلومات على الحصول من يتمكنون

 ويتم العمل عن التوقف أوقات وتقليل األسطول إنتاجية لزيادة
 هيتاشي بشركة الخاصة الخوادم إلى التشغيل وسجل بيانات إرسال

 العالم أنحاء جميع في والتجار العمالء إلى تُرسَل ثم معالجتها ليتتم
.السنة أيام طوال يوميا الساعة مدار على النظام هذا ويتوافر

أو قمر صناعي)GPRS(هوائي  اآللة

هيتاشي شركة من والتشييد البناء ماكينات
والتجار المجموعة

مركز المعلومات
ماكينات البناء والتشييد من شركة هيتاشي

معلومات التشغيل

مشاركة المعلومات

االنترنت
.المحلية التنظيمية اللوائح بموجب المناطق بعض في العالمية اإللكترونية الخدمة تتوافر ال :تنبيه

 المعلومات إلى السلس الوصول
.البعيدة اآلالت على المتواجدة

تتوافر خدمة دعم العمالء المتكاملة من شركة هيتاشي في جميع المناطق على مستوى العالم 
.  من أجل تحقيق رضا العمالء بشكل تام من خالل التجار المحليين التابعين لشركة هيتاشي

قطع الغيار

 الغيار قطع توريد نظام هيتاشي، من العالمية االنترنت شبكة
 الخارجية والمستودعات اليابان غيار قطع بمركز مربوطة

 الستالم الخارج في وكيل 150 من أكثر لدى والمنتشرة
 الغيار قطع ذلك في بما األونالين الغيار قطع معلومات
 وفترة والشحنات الطلبيات واستالم المخازن في المتوفرة
   .ومكوّن غيار قطعة مليون عن يزيد لما التسليم

قطع الغيار األصلية من شركة هيتاشي
 الصارمة الجودة لمعايير المستوفاة هيتاشي من األصلية الغيار قطع تتمتع

 علمًا بهيتاشي الخاصة الضمان معايير وفق ابلضمان هيتاشي شركة من
 وزيت والوقود المحرك مثل األصلية هيتاشي غيار قطع استخدام بأن

 عمر ويطيل التشغيل تكاليف خفض إلى يؤدي قد والفلترات الهيدروليك
   .اآللة

)GETs( األرضية التعشيق أدوات
 تم التي األرضية التعشيق أدوات من مجموعة هيتاشي شركة توفر

.التطبيقات من متنوعة بمجموعة للقيام وتصميمها تطويرها

سوف يساعدكم استخدام أدوات التعشيق األرضية ذات الجودة 
.العالية على نيل ثقة العمالء

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

مكونات مُعاد تصنيعها
 تصنيع إعادة معايير وفق هيتاشي شركة مكونات تصنيع إعادة يتم

 يكونوا حتى العالم أنحاء جميع في متواجدة مصانع في صارمة
 بواسطة تعبئتها يتم ثم الجديدة للمكونات مضاهية عالية بجودة
  .هيتاشي شركة ضمان نظام
.هيتاشي من تصنيعها المُعاد مكونات مع يتعاملون ال الوكالء بعض :ملحوظة

خدمة الصيانة

HELPالمساعدة –الضمان الممتدّ 
  الجديدة اآلالت جميع على هيتاشي من القياسي الضمان نظام يتوافر

 )HELPs( الممتد العمر برامج هيتاشي شركة تقدم ذلك إلى باإلضافة
 - العمالء تطلعات لتناسب

المتعلقة بحماية آالتهم تحت ظروف التشغيل الصعبة وتجنب 
.األعطال غير المُتوقّعة وتقليل تكاليف التصليح

.ظروف الضمان تختلف من آلة ألخرى: ملحوظة

برنامج الصيانة االحترافية–أدوات التشخيص 
 بصرف الموقع في السريعة الحلول إلى اإللكتروني التحكم نظام يحتاج
 االحترافية الصيانة برنامج يستطيع الميكانيكية اإلصالحات عن النظر

 حاسوب جهاز توصيل طريق عن قصير وقت في اآللة أعطال تشخيص
 .المعطلة اآللة في

التدريب الفني
 موافع عن النظر بغض الموقع في الصيانة بخدمة المتعلقة المسائل

.العمل عن التوقف أوقات وتقليل أدائها ذروة في اآللة حفظ
 وتدريب بتدريس اليابان  في المتواجد )TTC( الفني التدريب مركز يقوم
 وكالء من القادمين الصيانة خدمة دعم ومسئولي الصيانة خدمة فنيي

.دولية تدريب برامج وفق العالم أنحاء مختلف في هيتاشي ومصانع

السمات الرئيسية للخدمة اإللكترونية العالمية
الوظائف

 الموقع في لآللة سهالً  وصوال العالمية اإللكترونية الخدمة تقدم
 ساعات ذلك في بما التشغيل وسجل معلومات ونقل لتوصيل
 وغير والضغط الحرارة ودرجات الوقود ومستوى اليومية العمل

.الكثير ذلك

الصيانة
 القراءة سهلة عرض شاشة على الصيانة وسجل بيانات عرض يتم
 إلدارة بها المُوصَى المُقتَرَحة الصيانة لحلول اقتراحات عرض مع

.بكفاءة األسطول

التشغيل

الصيانة 

الموقع

العالمية اإللكترونية الخدمة طريقة عن بُعْد عن األسطول إدارة

الصيانة وخدمة الغيار قطع
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 حاسوب جهاز توصيل طريق عن قصير وقت في اآللة أعطال تشخيص
 .المعطلة اآللة في

التدريب الفني
 موافع عن النظر بغض الموقع في الصيانة بخدمة المتعلقة المسائل

.العمل عن التوقف أوقات وتقليل أدائها ذروة في اآللة حفظ
 وتدريب بتدريس اليابان  في المتواجد )TTC( الفني التدريب مركز يقوم
 وكالء من القادمين الصيانة خدمة دعم ومسئولي الصيانة خدمة فنيي

.دولية تدريب برامج وفق العالم أنحاء مختلف في هيتاشي ومصانع

السمات الرئيسية للخدمة اإللكترونية العالمية
الوظائف

 الموقع في لآللة سهالً  وصوال العالمية اإللكترونية الخدمة تقدم
 ساعات ذلك في بما التشغيل وسجل معلومات ونقل لتوصيل
 وغير والضغط الحرارة ودرجات الوقود ومستوى اليومية العمل

.الكثير ذلك

الصيانة
 القراءة سهلة عرض شاشة على الصيانة وسجل بيانات عرض يتم
 إلدارة بها المُوصَى المُقتَرَحة الصيانة لحلول اقتراحات عرض مع

.بكفاءة األسطول

التشغيل

الصيانة 

الموقع

العالمية اإللكترونية الخدمة طريقة عن بُعْد عن األسطول إدارة

الصيانة وخدمة الغيار قطع
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المواصفات
المحرك

........................الموديل 
............................النوع 

.........................السحب 
............عدد االسطوانات 

القوة المُقدّرة
ISO 14396،……........

...........أقصى عزم دوران
.....................إزاحة المكبس 

..... الداخلي والشوط التجويف
............................البطاريات

Isuzu AA-6WG1TQA
.دورات، الحقن المباشر 4تبريد المياه من خالل 

شحن توربيني

6  

H/Pوضع 
)لفة في الدقيقة( 1-د 1800عند ) حصان 315(كيلو وات  235

)الدقيقة في لفة( 1-د 1500 عند )ثقلي كجم 130( نانومتر 1275
لتر 15.68

مم 154× مم  147
أمبير ساعة 170/ فولت  12×  2

الجنزير
.بالحث معالجة بالحث مدلفنة سبائك من مصنوعة الحواف ثالثية جنزير مداسات
  .األوساخ لمنع جلبات ذات الحرارة ضد معالجة توصيل مسامير
.للصدمات الممتصة االرتداد نوابض مع )شحوم( الهيدروليكية الجنزير ضبط أدوات

عدد البكرات والمداسات على كل جانب
...............البكرات العلوية 
..............البكرات السفلية 

2   
8  :ZX470-5G / ZX470H-5G

9 :  ZX470LC-5G / ZX470LCH-5G

49  :ZX470-5G / ZX470H-5G

53  :ZX470LC-5G / ZX470LCH-5G
1  :ZX470-5G / ZX470LC-5G
1   :ZX470-5G
2 :ZX470LC-5G

ZX470H-5G: واقي جنزير كامل  / ZX470LCH-5G

..............مداسات الجنزير 

واقي جنزير وحدة التباطؤ
................واقي الجنزير 

أداة الحركة
 للدوران التروس تعشيق تقليل خالل من محوري مكبس بمحرك مدفوع جنزير كل

 يتم اسطوانة ذات نوابض مجموعة عن عبارة الوقوف مكابح أن كما المعاكس
.هيدروليكيًا تحريرها

.منخفض -عالي : نظام ناقل حركة أتوماتيكي 

س/ كم  5.1إلى  0من : العاليةسرعات الحركة
س/ كم  3.8إلى  0من : المنخفضة

)كيلو جرام ثقلي33 600(كيلو نيوتن  329......قوة الجر القصوى 

  .مستمر بشكل )درجة 35( %70 ........ المنحدرات من والهبوط الصعود على القدرة

لتر 705.............................................................................. خزان الوقود 
لتر 61.0.............................................................................. مبرد المحرك 

لتر 55.0................................................................................ زيت المحرك 
لتر 6.5) ................................................................ لكل جانب(أداة التأرجح 

لتر 11.0) ............................................................... لكل جانب(أداة الحركة 
لتر 510...................................................................... النظام الهيدروليكي 
لتر 310.................................................................................... خزان زيت الهيدروليك 

د/لتر 360×  2....   تدفق للزيتأقصى 
مضخة ترسيّه 1   .............المضخة الدليلية

د/لتر 30....   تدفق للزيتأقصى 

المحركات الهيدروليكية
.محرك ذات مكبس محوري مع مكابح وقوف 2..............  مدى الحركة 

.محرك ذات مكبس محوري 2.....................  التأرجح

إعدادات صمام التصريف
...............دارة التنفيذ 

.............دارة التأرجح 
..............دارة الحركة 

............الدارة الدليلية 
...............تعزيز القوة 

)2سم / كجم ثقلي  325(ميجا باسكال  31.9

)2سم / كجم ثقلي  290(ميجا باسكال  28.4

)2سم / كجم ثقلي  360(ميجا باسكال  35.3

)2سم / كجم ثقلي  40(ميجا باسكال  3.9

)2سم / كجم ثقلي  360(ميجا باسكال  35.3

المضخات الهيدروليكية
مضخة مكبس محورية ذات إزاحة متغيرة 2........   الرئيسيةالمضخات 

األسطوانات الهيدروليكية
قطر الذراع القطر الداخلي الكمية

مم115 مم170 2 ذراع الرفع
مم130 مم190 1 الذراع
مم115 مم170 1 الكبشة

الهيكل العلوي
اإلطار الدوّار

د لمقاومة التشوّه-طوق إطار القسم

أداة التأرجح
 الوقوف مكابح .الزيت في مغمور الدوران كوكبي سرعة تخفيض ترس ذات محوري مكبس محرك

.هيدروليكيًا تحريرها يتم اسطوانة ذات نوابض مجموعة نوع من هي المتأرجحة

)الدقيقة في لفة(1-د 9.0 ................. التأرجح سرعة

السائق مقصورة
ZX470-5G / ZX470LC-5G

 العلوي الحماية واقي أن كما مم 1 675 وارتفاعها مم 1 025 عرضها مستقلة، واسعة مقصورة
OPG األول المستوى من المثبت )I( الدولية بمنظمة الخاصة الصلة ذات لالشتراطات المطابق 
.ISO( 10262( المقاييس لتوحيد

ZX470-5G / ZX470LC-5G

 العلوي الحماية واقي أن كما مم 1 817 وارتفاعها مم 1 025 عرضها مستقلة، واسعة مقصورة
OPG األول المستوى من المثبت )II( الدولية بمنظمة الخاصة الصلة ذات لالشتراطات المطابق 
.ISO( 10262( المقاييس لتوحيد

الوزن التشغيلي والضغط األرضي

الهيكل السفلي

سعات إعادة تعبئة الخدمة

النظام الهيدروليكي

1415

األوزان والضغط األرضي

ZX470-5GZX470LC-5GZX470H-5GZX470LCH-5G

Shoe typeShoe widthBoom typeArm typekgkPa (kgf/cm2)kgkPa (kgf/cm2)kgkPa (kgf/cm2)kgkPa (kgf/cm2)

ثالثية أو ثنائية 
600الحواف mm

7.0 m H3.4 m H45 60085 (0.87)46 80079 (0.81)46 70087 (0.89)47 80081 (0.83)
m32.1 m31.9 1.9سعة الكبشة m3 Rock1.9كبشة  m3 Rockكبشة 

6.3 m BE2.5 m BE46 00086 (0.87)47 40080 (0.82)–48 30082 (0.84)
m32.65 2.5سعة الكبشة m3–2.5 m3 Rockكبشة 

ثالثية 
الحواف

750 mm

7.0 m H3.4 m H46 30069 (0.70)47 60065 (0.66)––
––m32.1 m3 1.9سعة الكبشة

6.3 m BE2.5 m BE46 70070 (0.71)48 10065 (0.67)––
m32.65 2.5سعة الكبشة m3––

قائمة الكبشات

ZX470H-5G/ZX470LCH-5G

العرضالسعة
عدد 

األسنان
الوزن

التوصيات
ZX470H-5GZX470LCH-5G

بدون القواطع التكديس وفقا لأليزو
الجانبية

مع القواطع 
الجانبية

6.3 m BE- 7.0ذراع الرفع m H- 6.3ذراع الرفع m BE- 7.0ذراع الرفع m H- ذراع الرفع
2.5 m

BE-الذراع 
2.9 m

BE-الذراع 
2.9 m

BE-الذراع 
3.4 m

H-الذراع
2.5 m

BE-الذراع 
2.9 m

BE-الذراع 
2.9 m

BE-الذراع 
3.4 m

H-الذراع
*1 1.90 m31 480 mm1 500 mm52 070 kg

*12.10 m31 560 mm1 580 mm52 170 kg––
*1 2.30 m31 680 mm1 700 mm52 260 kg–––––
*1 2.50 m31 800 mm1 820 mm52 360 kg–––––––
*2 1.30 m31 170 mm–32 330 kg

One-point ripper11 260 kg
مم ثالثي الحواف أو ثنائي الحواف600نوع المداس السائد

ZX470-5G

العرضالسعة
عدد 

األسنان
الوزن

التوصيات
6.3 m BE- 7.0ذراع الرفع m H- ذراع الرفع

بدون القواطع التكديس وفقا لأليزو
الجانبية

مع القواطع 
الجانبية

2.5 m
BE-arm

2.9 m
BE-arm

2.9 m
BE-arm

3.4 m  
H-arm

3.9 m  
arm

4.9 m  
arm

1.15 m31 100 mm1 210 mm51 070 kg×××××◎
1.40 m31 280 mm1 410 mm51 170 kg×××××◎
1.60 m31 220 mm1 360 mm51 480 kg––◎◎◎×
1.90 m31 400 mm1 540 mm51 590 kg––◎◎○×
2.10 m31 490 mm1 630 mm51 650 kg––◎○–×
2.30 m31 520 mm1 660 mm51 800 kg◎◎○––×
2.50 m31 630 mm1 770 mm51 870 kg◎○–––×
2.65 m31 720 mm1 860 mm51 930 kg○––––×

نوع المداس السائد
                           600 مم ثالثي الحواف أو ثنائي الحواف                                  

مم ثالثي الحواف 750

ZX470LC-5G

العرضالسعة
عدد 

األسنان
الوزن

التوصيات
6.3 m BE-7.0ذراع الرفع m H-8.2ذراع الرفع m ذراع الرفع

بدون القواطع التكديس وفقا لأليزو
الجانبية

مع القواطع 
الجانبية

2.5 m
BE-arm

2.9 m
BE-arm

2.9 m
BE-arm

3.4 m  
H-arm

3.9 m  
arm

4.9 m  
arm

4.9 m  
arm

1.15 m31 100 mm1 210 mm51 070 kg×××××◎◎
1.40 m31 280 mm1 410 mm51 170 kg×××××◎×
1.60 m31 220 mm1 360 mm51 480 kg––◎◎◎××
1.90 m31 400 mm1 540 mm51 590 kg––◎◎◎××
2.10 m31 490 mm1 630 mm51 650 kg––◎◎○××
2.30 m31 520 mm1 660 mm51 800 kg◎◎◎○–××
2.50 m31 630 mm1 770 mm51 870 kg◎◎–––××
2.65 m31 720 mm1 860 mm51 930 kg◎○–––××

نوع المداس السائد
                           600 مم ثالثي الحواف أو ثنائي الحواف                           

مم ثالثي الحواف 750

Rockكبشة * 1
كبشة نقابة* 2

خدمة شاقة
.أو أقل3م/ كجم 6001مالئم للمواد ذات كثافة 
.أو أقل3م/ كجم 8001مالئم للمواد ذات كثافة 

ال ينطبق−  
ال يمكن تركيبه×  
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ZX470-5G /ZX470LC-5G

المواصفات
نطاقات العملنطاقات العمل

ZX470H-5G / ZX470LCH-5G

ZX470-5G /ZX470LC-5GZX470LC-5G

م6.3 BE م7.0ذراع الرفع - H م 8.2ذراع الرفع - ذراع الرفع

2.5الذراع طول m BE-arm2.9 m BE-arm2.9 m H-arm3.4 m H-arm3.9 m Arm4.9 m Arm4.9 m Arm

A 10الحد األقصى الذي يصل إليه الحفر 460 / 10 55010 850 / 10 75011 400 / 11 40012 060 / 12 06012 490 / 12 49013 260 / 13 26014 430

A’  10)على األرض(الحد األقصى الذي يصل إليه الحفر 240 / 10 32010 640 / 10 52011 200 / 11 22011 860 / 11 86012 300 / 12 29013 080 / 13 07014 260

B 5.الحد األقصى لعمق الحفر 920 / 5 9606 360 / 6 2107 400 / 7 3607 890 / 7 8508 390 / 8 3509 230 / 9 19010 310

B’ 5)”8بالنسبة لمستوى (الحد األقصى لعمق الحفر 740 / 5 7806 200 / 6 0507 200 / 7 1607 750 / 7 7108 270 / 8 2309 110 / 9 07010 190

C 10الحد األقصى الرتفاع القطع 530 / 10 66010 760 / 10 71010 130 / 10 17010 920 / 10 96011 040 / 11 08011 420 / 11 46011 980

D 7.الحد األقصى الرتفاع القلب 190 / 7 1607 210 / 7 3606 900 / 6 9107 530 / 7 5707 650 / 7 6908 390 / 8 4308 980

D’ 3الحد األدنى الرتفاع القلب 550 / 3 5103 030 / 3 1703 320 / 3 3302 820 / 2 8602 320 / 2 3601 490 / 1 5302 270

E 3نصف قطر دائرة التأرجح 930 / 3 9303 920 / 3 9205 020 / 5 0204 840 / 4 8404 810 / 4 8104 850 / 4 8505 870

F 4.الحد األقصى لعمق الحفر الجداري العمودي 380 / 4 2305 150 / 4 7405 390 / 4 7806 710 / 6 6707 100 / 7 0608 470 / 8 4309 280

ملم: الوحدة

باستثناء عروة مداس الجنزير

ملم: الوحدة

باستثناء عروة مداس الجنزير

17 16

الخط األرضي

بالمتر

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
17161514131211109 8 7 6 5 4 3 2 1 0 بالمتر

A

A'

B B'

C

D

D'

F

E

2.5m

6

5

4

3

2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

الخط األرضي

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 بالمتر 

A

A'

B B'

C

D

D'

F

E

2.5m

بالمتر

12

11

10

9

8

7

ZX470H-5GZX470LCH-5G

م7.0 H م6.3ذراع الرفع - BE م7.0ذراع الرفع - H ذراع الرفع -

مH3.4–الذراعمBE2.9–الذراع مBE2.9–الذراعمBE2.5–الذراعمH3.4–الذراع مBE2.9–الذراع الذراع طول

A 060 33012 75011 46010 06010 33012 11الحد األقصى الذي يصل إليه الحفر

A’  860 11011 63011 23010 86010 12011 11)على األرض(الحد األقصى الذي يصل إليه الحفر

B 7.الحد األقصى لعمق الحفر 3307 9005 8806 2207 2907 860

B’ 7)”8بالنسبة لمستوى (الحد األقصى لعمق الحفر 1307 7605 7106 0607 0907 720

C 980 08010 70010 57010 92010 04010 10الحد األقصى الرتفاع القطع

D 6.الحد األقصى الرتفاع القلب 9707 5207 2307 3507 0107 560

D’ 3الحد األدنى الرتفاع القلب 3902 8103 5803 1603 4302 850

E 5نصف قطر دائرة التأرجح 0204 8404 0903 9305 0204 840

F 4.الحد األقصى لعمق الحفر الجداري العمودي 4007 2304 3504 7404 3607 190
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األبعاد

المواصفات

A

B

C

D/D'
L

MF

K
E

H

J

I
G

N

ZX470-5GZX470LC-5GZX470H-5GZX470LCH-5Gمؤشر قياس ثابت

    A 4.المسافة بين  ألسنة األقفال 0404 4704 0404 470

    B 5.طول الهيكل السفلي 0405 4705 0405 470

 *C 1.خلوص ثقل الموازنة 2301 2701 2301 270

   D 3.نصف قطر دائرة التأرجح الخلفي 6703 6703 6703 670

 *D 3.طول النهاية الخلفية 6603 6603 6603 660

   E 3.العرض الكلي للهيكل العلوي 4803 4803 4803 480

   F 3.االرتفاع الكلي للكابينة 1703 2103 2803 320

* G 495535495535.الخلوص األرضي األدنى

   H  معيار قياس الجنزيرH.2 7402 7402 7402 740

   I 600عرض مداس الجنزير / 750600 / 750600600

   J  600مع جنزير     .عرض الهيكل السفلي 
مم

3 3403 3403 3403 340

3مم 750مع جنزير  4903 490——

   K 3.العرض الكلي 8203 8203 8203 820

  L  040 04012 05012 05012 12.الطول الكلي

   M 4.االرتفاع الكلي لذراع الرفع 6604 6603 7404 120

   N 1.ارتفاع الجنزير 1501 1501 1501 150

ملم: الوحدة

باستثناء عروة مداس الجنزير

الكبشة وقوة حفر الذراع

ZX470-5G / ZX470LC-5GZX470LC-5G

6.3 m BE-7.0ذراع الرفع m H-8.2ذراع الرفع m ذراع الرفع

2.5 m BE-2.9ذراع m BE-2.9ذراع m BE-3.4ذراع m H-3.9ذراع m 4.9ذراع m 4.9ذراع m ذراع

29130(ك نيوتنISO285 *قوة حفر الكبشة
)كجم ثقلي

29130(ك نيوتن285
)كجم ثقلي

29130(ك نيوتن285
)كجم ثقلي

29230(ك نيوتن286
)كجم ثقلي

29230(ك نيوتن286
)كجم ثقلي

24290(ك نيوتن238
)كجم ثقلي

كجم 24290(ك نيوتن238
)ثقلي

26240(ك نيوتنSEA  :PCSA257 *قوة حفر الكبشة
)كجم ثقلي

26240(ك نيوتن257
)كجم ثقلي

25940(ك نيوتن254
)كجم ثقلي

26140(ك نيوتن256
)كجم ثقلي

26140(ك نيوتن256
)كجم ثقلي

21720(ك نيوتن213
)كجم ثقلي

كجم 21720(ك نيوتن213
)ثقلي

30050(ك نيوتنISO294 *قوة حشد الذراع
)كجم ثقلي

26140(ك نيوتن256
)كجم ثقلي

26450(ك نيوتن295
)كجم ثقلي

22640(ك نيوتن222
)كجم ثقلي

20480(ك نيوتن201
)كجم ثقلي

18110(ك نيوتن177
)كجم ثقلي

كجم 18110(ك نيوتن177
)ثقلي

29130(ك نيوتنSEA  :PCSA285 *قوة حشد الذراع
)كجم ثقلي

25420(ك نيوتن249
)كجم ثقلي

25730(ك نيوتن252
)كجم ثقلي

21920(ك نيوتن215
)كجم ثقلي

19970(ك نيوتن196
)كجم ثقلي

17800(ك نيوتن175
)كجم ثقلي

كجم 17800(ك نيوتن175
)ثقلي

ZX470-5G / ZX470LC-5G

ZX470H-5G /ZX470LCH-5G

ZX470H-5GZX470LCH-5G

7.0 m H-6.3ذراع الرفع m BE-7.0ذراع الرفع m H-ذراع الرفع

2.9 m BE-3.4ذراع m H-2.5ذراع m BE-2.9ذراع m BE-2.9ذراع m BE-3.4ذراع m H-ذراع

)كجم ثقلي30260(ك نيوتن296)كجم ثقلي30150(ك نيوتن295)كجم ثقلي30150(ك نيوتن295)كجم ثقلي30150(ك نيوتن295)كجم ثقلي30260(ك نيوتن296)كجم ثقلي30150(ك نيوتنISO295 *قوة حفر الكبشة

)كجم ثقلي26240(ك نيوتن257)كجم ثقلي27070(ك نيوتن266)كجم ثقلي27070(ك نيوتن266)كجم ثقلي27070(ك نيوتن266)كجم ثقلي26240(ك نيوتن257)كجم ثقلي27070(ك نيوتنSEA  :PCSA266 *قوة حفر الكبشة

ISO *قوة حشد الذراع
SEA  :PCSA *قوة حشد الذراع

)كجم ثقلي26860(ك نيوتن263

)كجم ثقلي26140(ك نيوتن256

)كجم ثقلي22850(ك نيوتن224

)كجم ثقلي21920(ك نيوتن215

)كجم ثقلي30770(ك نيوتن302

)كجم ثقلي30050(ك نيوتن294

)كجم ثقلي26860(ك نيوتن263

)كجم ثقلي26140(ك نيوتن256

)كجم ثقلي26860(ك نيوتن263

)كجم ثقلي26140(ك نيوتن256

)كجم ثقلي22850(ك نيوتن224

)كجم ثقلي21920(ك نيوتن215

بقوة الدفع*
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.10567تقديرات القيمة مبنية على معايير األيزو . 1: ملحوظات
.من  سعة الهيدروليك الكلية% 87من حمل القلب مع تثبيت اآللة والمستوى األرضي أو % 75سعة الرفع التزيد عن . 2               
.تقع نقطة التحميل في خط منتصف مسمار التثبيت المحوري للكبشة على الذراع. 3               
.توضح الحمل المقصور على سعة الهيدروليك. * 4               
أرضي= م  5.0. 5               
.للحصول على سعات رفع، قم بطرح وصلة الجر السريعة من سعات الرفع بدون الكبشة               

A :نصف قطر التحميل

B :ارتفاع نقطة التحميل

C :سعة الرفع.

المواصفات
ارتفاع 
نقطة 

التحميل 
بالمتر

نصف قطر التحميل بالمتر
تصل بحد أقصى إلى

3.04.56.07.59.0

بالمتر

م H 7.0-الرفع ذراع
م H 3.4-الذراع

 9080 الموازنة ثقل
كجم

ملم 600 الجنزير مداس

7.5*1156010 300*7 710*7 7108.64
6.0*12 15010 050*10 6807 420*7 5706 8509.41
4.5*20 430*20 430*15 62013 510*13 1809 640*11 7707 240*7 6606 1709.89
3.0*24 96018 930*17 81012 630*14 3509 18011 8407 000*7 9705 80010.1
1.5*15 420*15 420*19 46011 92015 2508 77011 5806 770*8 5205 67010.1

20*400 16017 18*)أرضي( 0 17011 50014 9108 48011 3906 600*9 4105 7709.91
-1.5*13 070*13 070*25 00017 380*19 86011 34014 7608 34011 3206 53010 5806 1409.45
-3.0*21 470*21 470*23 67017 570*18 50011 390*14 6408 370*11 8306 9108.70
-4.5*24 85024 850*19 86017 980*15 70011 660*11 7608 630*11 4808 5107.59

م H 7.0-الرفع ذراع
م BE 2.9-الذراع

 9080 الموازنة ثقل
كجم

ملم 600 الجنزير مداس

6.0*14 46014 060*12 7809 890*11 0307 7508.68
4.5*22 08020 230*16 44013 240*13 7209 49011 9907 140*11 4106 8809.20
3.0*18 47012 380*14 7809 05011 7506 92010 8806 4109.49
1.5*19 84011 75015 1408 68011 5306 72010 6906 2509.47

20*370 1929017*)أرضي( 0 18011 42014 8708 43011 3806 59010 9806 3709.23
-1.5*15 470*15 470*24 94017 460*19 51011 35014 7708 35011 8606 8408.73
-3.0*26 650*26 650*22 25017 720*17 75011 470*13 9708 450*12 9207 8907.92
-4.5*17 910*17 910*14 27011 830*12 47010 2406.67

م BE 6.3-الرفع ذراع
م BE 2.9-الذراع

 9080 الموازنة ثقل
كجم

ملم 600 الجنزير مداس

7.5*13 980*13 980*8 010*8 0107.13
6.0*14 79014 350*13 5409 980*7 760*7 7608.05
4.5*20 920*20 920*16 49013 680*14 2309 690*7 8407 7508.61
3.0*25 21019 560*18 48012 900*15 1709 310*8 2007 2008.88
1.5*27 65018 390*20 01012 25015 4808 960*8 9007 0308.89

2108 86015 55011 20*960 69017 27*)أرضي( 0 730*10 0907 2108.64
-1.5*23 600*23 600*26 05017 950*19 86011 74015 1408 670*12 1907 8508.10
-3.0*29 020*29 020*22 73018 210*17 54011 880*13 6509 3007.21

م BE 6.3-الرفع ذراع
م BE 2.5-الذراع

 9080 الموازنة ثقل
كجم

ملم 600 الجنزير مداس

7.5*14 65014 460*12 32011 7406.77
6.0*15 32014 100*14 0209 780*11 8909 2807.73
4.5*21 80020 830*16 93013 410*14 5409 520*12 0008 0608.31
3.0*18 78012 640*15 3509 150*12 5507 4508.59
1.5*20 10012 02015 3308 82012 4607 2708.60

9307 62012 1008 69015 38011 20*750 16017 27*)أرضي( 0 4908.34
-1.5*25 13017 820*19 37011 630*14 9608 610*14 1008 2307.78
-3.0*21 38018 150*16 56011 850*13 6709 9506.85

ZX470LC-5Gكجم: الوحدةدرجة360تقدير قيمة المعدل الجانبي أو تقدير قيمة المعدل األمامي

المواصفات
ارتفاع 
نقطة 

التحميل 
بالمتر

نصف قطر التحميل بالمتر
تصل بحد أقصى إلى

3.04.56.07.59.0

بالمتر

م H 7.0-الرفع ذراع
م H 3.4-الذراع

 9080 الموازنة ثقل
كجم

ملم 600 الجنزير مداس

7.5*1155010 090*7710*7 7108.61
6.0*12 1209 840*10 5807 250*7 5706 7109.39
4.5*20 300*20 300*15 56013 250*13 1509 44010 4107 070*7 6606 0309.88
3.0*24 86018 540*17 76012 36013 4208 97010 1506 830*7 9605 66010.1
1.5*15 450*15 45018 15011 64012 9608 5609 9006 6008 2805 52010.1

6408 22012 67011 97017 02016 18*)أرضي( 0 2609 7106 4308 4505 6109.92
-1.5*12 850*12 850*24 77016 94017 48011 05012 4808 1209 6406 3609 0005 9609.47
-3.0*21 230*21 230*23 75017 13017 53011 10012 5108 15010 1506 7008.73
-4.5*25 030*25 030*19 99017 530*15 80011 350*11 8908 400*114908 2407.63

ZX470-5Gكجم: الوحدةدرجة360تقدير قيمة المعدل الجانبي أو تقدير قيمة المعدل األمامي
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)بدون الكبشة(سعات الرفع 

.10567تقديرات القيمة مبنية على معايير األيزو . 1: ملحوظات
.من  سعة الهيدروليك الكلية% 87من حمل القلب مع تثبيت اآللة والمستوى األرضي أو % 75سعة الرفع التزيد عن . 2               
.تقع نقطة التحميل في خط منتصف مسمار التثبيت المحوري للكبشة على الذراع. 3               
.توضح الحمل المقصور على سعة الهيدروليك. * 4               
أرضي= م  5.0. 5               
.للحصول على سعات رفع، قم بطرح وصلة الجر السريعة من سعات الرفع بدون الكبشة               

A :نصف قطر التحميل

B :ارتفاع نقطة التحميل

C :سعة الرفع.

كجم: الوحدةدرجة360تقدير قيمة المعدل الجانبي أو تقدير قيمة المعدل األمامي

المواصفات
ارتفاع 
نقطة 

التحميل 
بالمتر

نصف قطر التحميل بالمتر
تصل بحد أقصى إلى

3.04.56.07.59.0

بالمتر

م H 7.0 –الرفع ذراع
م H 3.4 –الذراع

 9080 الموازنة ثقل
كجم

ممH 600 –المداس

7.5*1156010 430*7710*7 7108.64
6.0*1215010 180*10 6807 520*7 5706 9509.41
4.5*20 430*20 430*15 62013 680*13 1809 770*11 7707 340*7 6606 2609.89
3.0*24 96019 180*17 81012 800*14 3509 31012 0007 100*7 9705 89010.1
1.5*15 420*15 420*19 46012 090*15 3408 90011 7406 870*8 5205 76010.1

20*650 16017 18*)أرضي( 0 17011 67015 1308 61011 5506 700*9 4105 8609.91
-1.5*13 070*13 070*25 00017 640*19 86011 52014 9708 47011 4806 64010 7406 2309.45
-3.0*21 470*21 470*23 67017 830*18 50011 570*14 6408 500*11 8307 0208.70
-4.5*24 850*24 850*19 86018 230*15 70011 830*11 7608 760*114808 6407.59

مH 7.0 –الرفع ذراع
مH 2.9 –الذراع

 9080 الموازنة ثقل
كجم

ممH 600 - المداس

6.0*14 46014 240*12 78010 020*11 0307 8608.68
4.5*22 08020 480*16 44013 410*13 7209 62012 1607 240*11 4106 9809.20
3.0*18 47012 550*14 7809 18011 9207 03011 0406 5109.46
1.5*19 83011 92015 3608 81011 6906 82010 8506 3509.47

20*620 29017 19*)أرضي( 0 18011 60015 0808 56011 5506 69011 1406 4709.23
-1.5*15 470*15 470*24 94017 710*19 51011 52014 9808 48012 0306 9508.73
-3.0*26 650*26 650*22 25017 980*17 75011 640*13 9708 580*12 9208 0107.92
-4.5*17 910*17 910*14 27012 000*12 47010 3906.67

مBE 6.3 –الرفع ذراع
م BE 2.5 –الذراع

 9080 الموازنة ثقل
كجم

ممH 600 - المداس

7.5*14 65014 630*12 32011 8806.78
6.0*15 32014 280*14 0209 910*11 8909 4007.73
4.5*21 80021 080*16 94013 590*14 5409 650*12 0008 1708.31
3.0*18 78012 810*15 3509 280*12 5507 5608.59
1.5*20 10012 19015 5408 95012 6407 3808.60

6008.34 1107 75013 3108 86015 38011 20*000 16018 27*)أرضي( 0
-1.5*25 13018 070*19 37011 800*14 9608 740*14 1108 3507.78
-3.0*21 38018 410*16 56012 020*13 67010 1006.85

ZX470LCH-5G

كجم: الوحدةدرجة360تقدير قيمة المعدل الجانبي أو تقدير قيمة المعدل األمامي

المواصفات
ارتفاع 
نقطة 

التحميل 
بالمتر

نصف قطر التحميل بالمتر
تصل بحد أقصى إلى

3.04.56.07.59.0

بالمتر

م H 7.0 –الرفع ذراع
م H 3.4 –الذراع

 9080 الموازنة ثقل
كجم

H –المداس مم600

7.5*11 55010 220*7 710*7 7108.61
6.0*12 1209 970*10 5807 350*7 5706 8109.39
4.5*20 300*20 300*15 56013 420*13 1509 57010 5607 170*7 6506 1209.88
3.0*24 86018 800*17 76012 53013 6109 10010 3006 930*7 9605 75010.1
1.5*15 450*15 45018 42011 82013 1608 69010 0506 7008 4105 61010.1

8308 39012 93011 23017 02017 18*)أرضي( 0 3909 8606 5308 5905 7009.92
-1.5*12 850*12 850*24 77017 20017 74011 23012 6808 2509 7906 4609 1406 0609.47
-3.0*21 230*21 230*23 75017 39017 79011 27012 7008 28010 3006 8108.73
-4.5*25 030*25 030*19 99017 790*15 80011 530*11 8908 530*11 4908 3607.63

ZX470H-5G

الــنــقــل

B C

A

)بدون ثقل الموازنة(اآللة الرئيسية 

اآللة الرئيسية مُثبّت بها ذراع الرفع بدون الممشى

A

B C

اآللة الرئيسية مُثبّت بها ذراع الرفع مع الممشى

A

B C

D

عرض نوع المداسقياس ثابت مؤشر
المداس

العرض 
ABCالوزنالكلي

ZX470-5G

ثالثي أو ثنائي 
600الحواف mm3 340 mm26 900 kg5 470 mm3 200 mm3 540 mm

mm3 750ثنائي الحواف 490 mm27 700 kg

ZX470LC-5G

ثالثي أو ثنائي 
600الحواف mm3 340 mm28 100 kg5 690 mm3 240 mm3 580 mm

mm3 750ثنائي الحواف 490 mm28 900 kg

ZX470H-5G
ثالثي أو ثنائي 

600الحواف mm3 340 mm27 500 kg5 470 mm3 320 mm3 540 mm

ZX470LCH-5G
ثالثي أو ثنائي 

600الحواف mm3 340 mm28 700 kg5 690 mm3 360 mm3 580 mm

طول ذراع قياس ثابت مؤشر
الرفع

عرض نوع المداس
المداس

العرض 
ABCالوزنالكلي

ZX470-5G

6.3 m BE
ثالثي أو ثنائي 

600الحواف mm3 340
mm

32 300 kg
9 170
mm

3 200
mm

3 540
mm

750ثالثي الحواف mm3 490
mm

33 000 kg

7.0 m H
ثالثي أو ثنائي 

600الحواف mm3 340
mm

32 300 kg
9 950
mm 750ثالثي الحواف mm3 490

mm
33 000 kg

ZX470LC-5G

6.3 m BE
ثالثي أو ثنائي 

600الحواف mm3 340
mm

33 500 kg
9 160
mm

3 240
mm

3 580
mm

750ثالثي الحواف mm3 490
mm

34 300 kg

7.0 m H
ثالثي أو ثنائي 

600الحواف mm3 340
mm

33 500 kg
9 940
mm 750ثالثي الحواف mm3 490

mm
34 300 kg

8.2 m
ثالثي أو ثنائي 

600الحواف mm3 340
mm

34 000 kg
11 190
mm 750ثالثي الحواف mm3 490

mm
34 800 kg

ZX470H-5G7.0 H m ثالثي أو ثنائي
600الحواف mm3 340

mm
32 900 kg9 950 mm3 320 mm3 540 mm

ZX470LCH-5G

6.3 m BE ثالثي أو ثنائي
600الحواف mm3 340

mm
34 100 kg9 160 mm

3 360
mm

3 580
mm 7.0 H m ثالثي أو ثنائي

600الحواف mm3 340
mm

34 000 kg9 940 mm

قياس ثابت مؤشر
6.3طول ذراع الرفع m BE7.0 m H8.2 m

2.5الذراع طول m BE2.9 m BE2.9 m BE3.4 m H3.9 m4.9 m4.9 m

ZX470-5G

A11 490 mm11 300 mm12 060 mm12 040 mm12 040 mm11 880 mm
B3 200 mm
C3 540 mm
D4 020 mm4 200 mm3 860 mm3 450 mm3 480 mm4 660 mm

ZX470LC-5G

A11 490 mm11 290 mm12 050 mm12 070 mm12 030 mm11 900 mm13 160 mm
B3 240 mm
C3 580 mm
D4 200 mm4 120 mm3 900 mm3 720 mm3 470 mm4 660 mm4 530 mm

ZX470H-5G

A12 100 mm12 040 mm
B3 320 mm
C3 540 mm
D3 740 mm3 450 mm

ZX470LCH-5G

A11 490 mm11 360 mm12 100 mm12 030 mm
B3 360 mm
C3 580 mm
D4 130 mm3 880 mm3 740 mm3 450 mm
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الــنــقــل

الذراع والكبشة

B

A

ZX470-5G /ZX470LC-5G

الذراع
سعة تكديس 
الكبشة وفقا 

لأليزو
ABالوزنالعرض الكلي

2.5 m BE2.50 m35 760 mm1 400 mm1 770 mm4 620 kg

2.9 m BE2.30 m36 030 mm1 340 mm1 660 mm4 350 kg

3.4 m H
1.90 m36 430 mm1 270 mm1 540 mm4 150 kg

2.10 m36 430 mm1 270 mm1 630 mm4 210 kg

3.9 m1.90 m36 930 mm1 270 mm1 540 mm4 230 kg

4.9 m1.40 m37 760 mm1 170 mm1 410 mm3 720 kg

ZX470H-5G /ZX470LCH-5G

الذراع
سعة تكديس 
الكبشة وفقا 

لأليزو
ABالوزنالعرض الكلي

2.5 m BE2.50 m35 650 mm1 470 mm1 820 mm5 010 kg

2.9 m BE2.30 m35 950 mm1 460 mm1 700 mm4 800 kg

3.4 m H1.90 m36 440 mm1 300 mm1 500 mm4 630 kg

ZX470-5G /ZX470LC-5G )Hoe كبشة(
سعة تكديس 
الكبشة وفقا 

لأليزو
ABالوزنالعرض الكلي

1.15 m31 800 mm1 350 mm1 210 mm1 070 kg

1.40 m31 800 mm1 350 mm1 410 mm1 170 kg

1.60 m31 960 mm1 570 mm1 360 mm1 480 kg

1.90 m31 960 mm1 570 mm1 540 mm1 590 kg

2.10 m31 960 mm1 570 mm1 630 mm1 650 kg

2.30 m31 950 mm1 660 mm1 660 mm1 800 kg

2.50 m31 950 mm1 660 mm1 770 mm1 870 kg

2.65 m31 950 mm1 660 mm1 860 mm1 930 kg

سعة تكديس 
الكبشة وفقا 

لأليزو
ABالوزنالعرض الكلي

1.90 m32 030 mm1 480 mm1 500 mm2 070 kg

2.10 m31 950 mm1 650 mm1 580 mm2 170 kg

2.30 m31 950 mm1 650 mm1 700 mm2 260 kg

2.50 m31 950 mm1 650 mm1 820 mm2 360 kg

ZX470H-5G / ZX470LCH-5G (Rock (كبشة

كجم 9080ثقل الموازنة 

2950 mm

Overall height: 1340 mm

75
4m

m

كجم 44الممشى األمامي األيسر 

2 340 mm

Overall height: 150 mm

51
5m

m

الكبشة

B

A

كجم 44الممشى األمامي األيسر 

1 700 mm

Overall height: 150 mm

51
5m

m

ZX470-5GZX470LC-5GZX470H-5GZX470LCH-5G

المحرك
نظام التباطؤ األتوماتيكي

فلتر زيت المحرك من نوع الخرطوشة 

تر وقود من نوع الخرطوشة
 مع الجاف النوع من المزدوج الهواء فلتر

 الهواء فلتر تقييد مؤشر مع( التفريغ صمام
)للمرقاب

المروحة واقي

للوقود القبلي التنظيف جهاز

قدرة  H/P(في أوضاع القدرة  التحكم
)اقتصادي ECO) (قوة PWR) (عالية

محرك معزول 

جهاز التنظيف القبلي 
الزيت مع شبكة  رادياتير ومبرد

حماية من الغبار

حزان احتياطي الرادياتير

أمبير50 المتردد التيار مولد

الكابينة
صندوق فيوزات إضافي

مساند ذراعين قابلة للتعديل
 جميع في للصوت مانعة فوالذية كابينة

 الجوية األحوال

– AMراديو  FM

  سجائر طفاية

التحكم أتوماتيكي هوائي مكيف

وحدة التباطؤ األتوماتيكي محدد

وتخزين طرفية محطةAUX مدخل
——)مركزية بدعامة مدعم هيكل( كابينة

 السائق حماية واقيات من العلوي الواقي
 مطابقة الكابينة( األول المستوى من

ISO لمواصفات 10262(
——

نافذة أمامية من الزجاج المقوى 
——)اللون األخضر(المستدير 

نظام الهيدروليك
——ملحقات للفرامل
——والكسارة ملحقات للفرامل

——2ملحقات لمحدد السرعة 
األتوماتيكي رفع القدرة

الرفع نظام تحديد وضع ذراع

صمام التحكم مع صمام التصريف الرئيسي

فلتر التصريف

نظام استشعار سرعة المحرك

 E-Pالتحكم  نظام

منفذ إضافي لصمام التحكم

فلتر التدفق الكامل

صمام تمزق الخرطوم

الفلتر الرئيسي

زيادة القدرة

نظام تسخين سريع للدارة التجريبية 
الدليلية

صمام مضاد للصدمات في الدارة 
التجحريبية الدليلية

فلتر الشفط

محدد وضع العمل 

 للحصول هيتاشي وكيل استشارة منكم يُرجى لذا البلد، باختالف واالختيارية القياسية المعدات تختلف قدالمعدات
.التفاصيل من المزيد على

−:ينطبق ال         :االختيارية المعدات                      :القياسية المعدات

ZX470-5GZX470LC-5GZX470H-5GZX470LCH-5G

 الجانب من فتحه يمكن األمامي الزجاج
——  واأليسر والسفلي العلوي

——H/R كابينة
 واقيات من العلوي الحماية واقيي
  األول المستوى من السائق حماية

ISO مواصفات( 10262(

——

 واقيات من األمامي الحماية واقي
  األول المستوى من السائق حماية

ISO مواصفات( 10262(

——

 بشكل غلقها يمكن زجاجية أمامية نافذة
——مستقيم

——فتحها يمكن األيسر الجانب نافذة
سجائر والعة

مشروبات حامل

المحرك إلغالق كابل

مزدوج كهربائي بوق

  اإلخالء مطرقة

  الحريق لطفاية الهاللي الحامل

األرضية سجادة

القدمين مسند

األمامي الزجاج غسيل رشاشات

التابلوه صندوق

   والباردة الساخنة المشروبات صندوق

 المتناوبة األمامي الزجاج ماسحات

 المفتاح اسطوانة إضاءة
 الباب فتح عند LED)( مصباح

الرئيسي التحكم إغالق ذراع

——المطر من الكابينة واقي
الخلفي الدرج

للسحب القابل األمان حزام

المطاط من راديو هوائي
 قابل ميكانيكي تعليق :المقعد
تعديله ويمكن لإلمالة
 لإلمالة قابل ميكانيكي تعليق :المقعد

بسخان مزود
 مزود لإلمالة قابل هوائي تعليق :المقعد
تعديله ويمكن بسخان

القصير المعصم لذوي التحكم أذرع

التخزين صندوق

الشمس من )أمامي( واقي

الشمس من )جانبي( واقي

——منزلقة ستارة مع شفاف سقف
سماعة 2 عدد

بالسوائل مملوءة مرنة حوامل 6

فولت 12 طاقة منفذ

فولت 24 سجائر والعة

المراقبة نظام
اإلنذار أجراس
المحرك زيت ضغط الحرارة، درجة ارتفاع

:والتحذير اإلنذار
 زيت ضغط المحرك، إنذار الحرارة، درجة ارتفاع

  الوقود، لمستوى األدنى الحد المولدة، المحرك،
  وضع الهواء، فلتر قييدوت الهيدروليك فلتر تقييدو

الخ.. العمل،
القياس عدادات عرض
  الوقود، معدل الساعات، المياه، حرارة درجة

:زمنيةال ساعةوال
:األخرى العرض شاشات

 التوهج، التلقائي، الخمول وضع العمل، وضع
  .الخ.. التشغيل، ظروف ،الخلفية المراقبة شاشة
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المعدات
 للحصول هيتاشي وكيل استشارة منكم يُرجى لذا البلد، باختالف واالختيارية القياسية المعدات تختلف قد

.التفاصيل من المزيد على

−:ينطبق ال         :االختيارية المعدات                      :القياسية المعدات

ZX470-5GZX470LC-5GZX470H-5GZX470LCH-5G

المصابيح
عمل مصابيح 2 عدد

كابينة مصابيح 2 عدد

كابينة مصابيح 4 عدد
  إضافية تنشغيل مصابيح

)الرفع لذراع األيمن الجانب(

الهيكل العلوي
المضخة الكهربائية إلعادة التزود بالوقود مع 

إيقاف تلقائي

جهاز تشحيم تلقائي للشحوم

مضخة تشحيم كهربائية مع خرطوم

عوامة مستوى الوقود

مقياس مستوى زيت الهيدروليك

سلّم

كاميرا الرؤية  الخلفية
)على الجانب األيمن واأليسر(كاتميرا الرؤية األمامية 

)الكابينة بجانب(الممشى 

مكابح الوقوف المتأرجح

صندوق أدوات

.مساحة الخدمة العامة

أمبير  170بطاريات بسعة 

——.ملم 2.3غطاء تحتي مدعم بسماكة 
——.ملم 4.5غطاء تحتي مدعم بسماكة 

.كجم 9080ثقل الموازنة  

السفلي الهيكل
عجلة مسننة ذو مسمار

——واقي جنزير كامل

أداة الضبط الهيروليكي للجنزير

——واقي مسار التباطؤ

مفاصل جنزير مدعمة مع جلب مسامير

غطاء محرك السير

مكابح توقف الحركة

غطاء تحتي للجنزير

بكرات علوية وسفلية

———)على كل جانب(واقي جنزير  1عدد 

———)على كل جانب(واقي جنزير  2عدد 

مم 600مداسات ثالثية الحواف بسماكة 

مم 600مداسات ثنائية الحواف بسماكة 

——مم مع واقي جنزير قياسي 750مداس بسماكة 

متفرقات
درج مانع لالنزالق ودرابزين

.غطاء إعادة ملئ الوقود قابل لإلغالق

أغطية اآللة قابلة لإلغالق

وحة التحكم في المعلومات على الحفار

طقم األدوات القياسية

نظام منع السرقة

عالمة اتجاه السير على إطار الجنزير

أخرى
الخدمة اإللكترونية العالمية

ZX470-5GZX470LC-5GZX470H-5GZX470LCH-5G

األمامية الملحقات
األنابيب الرئيسية في الملحق

نظام تشحيم مركزي
صفيحة منع اتلف والقضبان المربعة

على كافة مسامير الكبشةعازل غبار 

بارزة بحافة مسمار

A بشكل متآلف  وصلة كبشة مصبوبة

—— 3م 1.9 )لأليزو وفقًا التكديس( كبشة
——3م 2.1 )لأليزو وفقًا التكديس( كبشة
   3م 1.9) التكديس وفقًا لأليزو( Rockكبشة 

——)مع كتائف جانبية من النوع المزدوج(

م H 3.4 –وذراع م H 7.0 –ذراع

م BE 6.3 - رفع ذراع

———م 8.2 رفع ذراع
م BE 2.5 - ذراع

م BE 2.9 - ذراع

——م 3.9 ذراع
——م 4.9  ذراع

——وصلة لحام مقواة أ
——وصلة لحام مقواة ب

 التأكد يرجى الصناعية، باألقمار اتصال بنظام مجهزة آليات أي باستخدام القيام قبل
 ومعايير المحلية، واللوائح األنظمة مع الصناعية باألقمار االتصال نظام توافق من

 القيام فيرجى كذلك، األمر يكن لم حال وفي .القانونية والمتطلبات السالمة
.لذلك  تبعًا بالتعديالت

.مسبق إشعار تقديم بدون للتغيير المواصفات هذه تخضع
 على تشتمل ال أو تشتمل أن الممكن ومن القياسية، النماذج والصور، التوضيحية الرسوم تبين

 من القليل مع القياسية المعدات وتتوافر وملحقات، واكسسوارات اختيارية ومعدات تجهيزات
.والمزايا اللون حيث من االختالفات

.السليم التشغيل أجل من السائق دليل وتفهم بقراءة القيام االستخدام، قبل منكم ويرجى
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