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.خط إنتاج من منتجات عالي الجودة من شركة هيتاشي∙
.ملحقات أمامية قوية∙
.نصل متين صندوقي المقطع∙
.هيكل علوي متين∙

االستمكارية

عمليةلتسهيلمصراعيهاعلىفتحهايمكنأغطية•
.الصيانة

.الكابينةأرضيةتنظيفسهولة•

سهولة الصيانة

.  بيئة جذابة لسائق الحفار•
محطة متينة وقوية لسائق الحفار توفرها معايير األمان •

.الصارمة
.مرقاب متعدد الشاشات سهل القراءة•

راحة سائق الرفار
.حركات سريعة في أماكن العمل الضيقة•
.قدرة ممتازة على التحكم•
.  تقليل استهالك الوقود•

األداء العالي

2 3

.م ومجموعة أنابيب إضافية وثقل موازنة إضافية ومصفى أولي1.85النماذج الموضحة أعاله مجهزة بذراع طوله 
.قد تختلف المعدات القياسية واالختيارية باختالف البلد لذا يُرجى منكم الرجوع إلى التاجر للحصول على مزيد من التفاصيل: ملحوظة

الحفارات الجديدة الُمدَمَجة
الجديرة بالثقة والمتميزة بسهولة االستخدام

قبلذيمنأكبربشكلالُمدَمجةهيتاشيحفاراتمنالجديدةالسلسلةتطورت
األفكاروتبنّيالمستخدماحتياجاتبمراعاةقيامناإلىذلكفيالفضلويرجع
الحفاراتمنسلسلةإطالقالمحّصلةفكانتالجديدةمنتجاتنافيالجديدة
الجسمهيكليتمتعحيثورشاقتهابإنتاجيتهاتتميزالتيالُمدَمجةالجديدة

وصوالتوفرواسعةفتحاتذاتأغطيةعلىويحتويذكيًابكونهالمستدير
مقصورةتتميزكماسريعنحوعلىالصيانةعمليةإلجراءالخدمةلنقاطمباشرا
الشاشاتمنالعديدإلىباإلضافةاالستخدامسهلةتحكمبشاشاتالحفارسائق
فإنذلكإلىإضافةالحفارلسائقمريحومقعدعليهاالمعلوماتعرضيتمالتي

استهالكفيأفضلكفاءةيضمنللوقودأقلاستهالكعلىالمعتمدالتصميم
.الوقود
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تقليلوراءالسريعدإلكترونيدورانسرعةمنظمذاتجديدمحرك
لخاللفمنالوقوداستهالك تحكمتحقيقبإمكانكماإللكترونيالمعّجِ

وللحفاظالوقوداستهالكفياالقتصادبغرضالمحركفيدقيق
إضافية،قوةعلىوللحصولECOوضعاختياريتمالوقود،على
الوضعبيناالختياريمكنكموباختصارPWRالوضعاختياريتم

.مهّمةكلالحتياجاتوفقاالمثالي
استهالكتوفيرعلىالتلقائيوالخمولالتباطؤنظاميساعدكما

نظاميقومالالحمل،وضعإلىالتحكمذراعتحريكفعندالوقود
إلبطاءالمحركسرعةبتقليلأتوماتيكيبشكلالتلقائيالتباطؤ

.الوقوداستهالكيقللمماثوانيأربعبعدالمستوى

تقليل استهالك الوقود

األداء العالي

لإلعجابومثيًرارائعانظاًماهيتاشيبشركةالخاصالرئيسيالتحكمنظاميعدّ 
الجهدمنقدرأقلباستخداموممتاًزادقيقًاتحكًماالدليليالتحكمذراعيوفرحيث

لتشغيلهللغايةمريحموقعفيوضعهتمحيثالحفار،سائقإجهادلتقليلالمبذول
)هيتاشيبشركةالخاصاألداءعاليالهيدروليكي(النظاميسمحكمابسهولة

)HHH System(بغضالتحكمذراعخاللمنالتشغيلعمليةبسالسة
وضعبينباالختيارالشاشاتمتعددالمرقابيسمحكماالحملعنالنظر

ECOوPWRبإمكانكمالتحكمقرصوباستخدامالحركةسرعةفيللتحكم
السرعةتغييرنظاميقومحيثوسالسةبسهولةالمحركسرعةتعديلأيضا

عنالحمليزيدعندماالحركةسرعةمنأقللدرجةوالتغييربالتحولالتلقائي
يقلعندمالألعلىويتغير)منحدرمنالنزولعندالمثالسبيلعلى(معينحد

.الحمل

قدرة ممتازة على التحكم

خفة الحركة تعني الكفاءة

Control lever

قرص تحكم في المحرك                    

ECO / PWRمفتاح اختيار وضع 

ملم2000

م وأنابيب إضافية ومصفى أولي1.85نماذج المعدات المعروضة مزودة بذراع طوله 

ملم 1300
)مم1410: ثقل موازنة إضافي(

بعمليةبالقيامالخلفيةالطرفيةالنهايةلتأرجحالقصيرالتصميميسمح
.الضيقةالعملمساحاتفيوالموثوقيةباألمانتتمتعتشغيل

نصف قطر دائرة تأرجح النهاية الطرفية الخلفية

حركات سريعة في أماكن العمل الضيقة
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فهيالحفّارسائقلراحةالمصممةهيتاشيبكابينةاإلشادةتملطالما
.للقدمينواسعةمساحةوبهاواسعةبكونهاتتسم

لسائقأكبرراحةلتوفيرمريحبشكلوالمقعدالمراقبةلوحةتصميمتم
بأيالسائقيشعرلنالحفّار،سائقمحطةفيالجلوسفعندالحفّار

سهولةلتوفيرمم80بمقدارمتسعالكابينةبابعرضأنحيثقيود
.العمللمكانأوضحورؤيةالدخولفي

  تخفيضهاتموالدّواسةأعلىرؤيةلتوفيرأوسعاألماميالزجاج
مساندمنهااألجهزة،منمجموعةهناكأنكماالدخوللسهولة

علىتعملللمقعدالخلفيوالصندوقالمشروباتوحاملالذراعين
.الحفّارسائقراحةتعزيز

.

بيئة جذابة لسائق الحفار

تعمل الكابينة المتينة على الحماية الجيدة لسائق الحفّار في حالة انقالبها فهي 
).ROPS(*مصممة بشكل متين وفقًا لمعيار هيكل الحماية من االنقالب 

)  OPG(**جميع الموديالت محمية بواقي حماية سائق الحفّار من األعلى 
.  لتكون مقاومة لسقوط األشياء عليها

كما أّن حزام األمان وذراع قفل وإغالق التحكم الرئيسي وفرملة انتظار 
.التأرجح وفرملة انتظار الحركة والسير مطابقة للمعايير

كما يعمل نظام بدء تشغيل المحرك في وضع الالحمل على تحسين وضع 
التشغيل اآلمن، مما يؤدي إلى تعطيل بدء تشغيل المحرك ما لم يكن الذراع في 

.وضع القفل

.هيكل الحماية من االنقالب* 
.واقي حماية سائق الحفار** 

كابينة متينة وقوية لسائق الحفار توفرها معايير األمان 
الصارمة

سائق الحفّارلراحة ال
كابينة تشغيل مريحة لتحقيق إنتاجية عالية

Foot step Drinkholder

Seat back box Armrests

6

1 2 3
Menu

مرقاب متعدد الشاشات سهل القراءة
وسهولةبالمعلوماتوغناهبسطوعهالشاشاتمتعددالمرقابيتميز

كماوتحذيراتهاوإعداداتهااآللةوحاالتلظروفوعرضهقراءته
.الوقتلعرضساعةبإضافةمؤخًراقمنا

الرجوع/ مفتاح تغيير القائمة 1
مفتاح اختيار التباطؤ التلقائي2
ECO / PWRمفتاح اختيار وضع 3

7

البنود
مؤشر إضاءة العمل•مقياس درجة حرارة المبرد•
مؤشر السخونة•مقياس الوقود•
مؤشر ضغط زيت المحرك•عداد الوقت•
مؤشر التسخين الُمسبَق•الساعة•
مؤشر مستوى الوقود•مؤشر وضع السير والحركة•
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يصبحابحيثالزيتومبردالراديترمنكلوضعيةترتيبجرى
علىالمتراصالتقليديالترتيبوضعيةفيكونهمامنبدالمتوازيين

والتبريدالتنظيفوكفاءةسهولةمبدأتعزيزبغرضوذلكواحدخط
نفخجهازطريقعنبسهولةلهمالمتموجةالريَشتنظيفيمكنحيث

.الهواء
الحطامإزالةلسهولةومعياريةموحدةللغبارالمقاومةالداخليةالشبكات

عندبسهولةالمنقسمالنوعمناألرضيةسجادةإزالةيمكنكماواألوساخ
أنماطهاتسمحكماالكابينةوأرضيةالقدمدواساتبينالتماسخط

.الكنسبسرعةالسطحية

سهولة تنظيف أرضية الكابينة

سهولة عملية الصيانة

أغطية يمكن فتحها على مصراعيها لتسهيل عملية الصيانة 

مماالخدمةلنقاطالمباشرللوصولمصراعيهاعلىاألغطيةجميعفتحيمكن
المجاورالغطاءويمتداالستبدالبعمليةوالقيامالسريعةاليوميةبالمعاينةيسمح

تعبئةإعادةمنفذيتواجدكماالراديترتنظيفعمليةيسّهلمماأفقيًاللراديتر
   .الوقودوسرقةاالوساخدخوللتجنبالغطاءداخلالوقود
إعادةلسهولةمصراعيهعلىيُفتَححيثوزنهبخفةالجديدالخزانغطاءيتميز
سائقمقعدبجانبمتواجدكبيرأدواتصندوقهناكأنّ كماالوقودتعبئة

علىيعملأنشأنهمنهذاوكلشابههوماالشحوممسدسلتخزينالحفار
.والجهوزيةالتشغيلوقتزيادة

سهولة تقديم الخدمة يوم بعد يوم

الخزان االحتياطي1

خزان فصل الماء 2

فلتر الوقود3

فلترهواء4

فلتر زيت المحرك5

خزان الوقود6

1

2

4

3

6

5

سجادة أرضية من النوع المنقسم

ترتيب متوازي للراديتر ومبرد الزيت شبكة داخلية مقاومة للغبار

المحرك

الراديتر مبرد الزيت

ترتيب متوازي

سهولة إزالة الحطام 
واألوساخ بجهاز 

.النفخ، وخالفه

م وأنابيب إضافية ومصفى أولي1.85نماذج المعدات المعروضة مزودة بذراع طوله 
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االهتزازلتقليلُمحكَمبرصمربوطةأماميةمرتكزات
بشكلوالضوضاءاالهتزازلتقليلُمحكمبشكلوالضوضاء

الُمرتَكَزاتهذهتشحيمويتمالمتانةتعزيزإلىإضافةملحوظ
تقومحيثبالشحوماالحتفاظعلىكبيرةقدرةذاتHNببطانات

.ساعة500حتىالتشحيمفتراتبإطالة
أنّ إلىإضافةخراطيمبواقياتالرئيسيةالخراطيمتغليفيتم

اسطوانةبواقيمحميالرافعةذراعاسطوانةمنالسفليالجانب
.Vحرفشكلعلىرافعةذراع
والصالبةبالمتانةاألربعةالجوانبمنالمقّوىالذراعيمتاز
.العالية

ملحقات أمامية قوية

خط إنتاج عالي الجودة من شركة هيتاشي

 العالم مستوى على مكمووة عالمية بمكانة هيتاشي شككة حظت
 العالي األداء إلى إضافة فائدة تكنولوجية بكاعة المتالكها نظكا

 وود 1949 عام في لها هيدروليكي حفّار أول إطالق منذ لمنتجاتها
 األبعاد ثالثي-كاد نظام تبني على داخلها التصميم وسم اعتمد

 عالية منتجات إلنتاج للبيانات المكثف والرساب التطبيدي للترليل
.التطويك مهلة وخفض الجودة

 ً  حالة في حديثًا المطورة المنتجات اختبار تم فدد ذلك عن فضال
 لساعات التدييم واختبار المتانة اختبار مثل متعددة بطكق النشاط
  مساحة على هيتاشي لشككة تابع شاسع اختبار حدل في طويلة
 المناخ المثال سبيل على –حكجة تشغيل ظكوف ترت هكتار 427

.الجديدة المنتجات عن الكشف وبل –الجليدي والمناخ االستوائي

المتانة
البراعة التكنولوجية والمراقبة الصارمة للجودة

HNبطانة 

واقي حماية للخرطوم

واقي أسطوانة ذراع الرافعة

أنابيب إضافية
)اختياري(

مزيدلتوفيرالمقطعصندوقيبهيكلمدعم
فتحاتويحتويودعاماتهاالصالبةمن

.للخارجالطينتدفقفيسهولةتوفر

صندوقي المقطعهيكل متين 

  ومقوىمدعّمالعلويالهيكلإطار
ُمثبَتةكفاءةبذاتد-القسممنإطارب

َعَرضيمقطعإلىيتزايدارتفاعها
.العوائقضدالمتانةلتعزيزأكبر

متانة الهيكل العلوي

نصل صندوقي المقطع

د-طوق إطار القسم

الفتحات
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ا�خط �ر��ي

م��        

7

6

0 م��

A'  
A

B

C

D

D'

F

E  /
I

م 1.85م 1.50طول الذراع

A6أوصى حفك يمكن الوصول إليه 2306 560

A’ 6)على األرض(أوصى حفك يمكن الوصول إليه 0806 420

B3أوصى عمق حفك 7704 120

C5أوصى ارتفاع للدطع 9606 190

D4أوصى ارتفاع للتفكيغ 1704 410

D’1أدنى ارتفاع للتفكيغ 7201 380

E2أول نصف وطك لدائكة اللتأرجح 4502 540

F3أوصى عمق حفك رأسي للجدار 0503 390

G4لتأرجحا أول نصف وطك لدائكةاإلرتفاع األمامي ب 5604 560

Hّ 2أول مستوى لمسافة الد 1702 000

I 1)أوصى زاوية تأرجح لذراع الكفع(نصف وطك دائكة العمل بمعدل نصف وطك دائكة التأرجح 9802 060

J450450وضع ارتفاع واعدة النصل فوق  األرض

K390390أدنى وضع لداعدة النصل فوق  األرض

L/L’720مسافة التكحيل / 850720 / 850

80)درجة( أوصى زاوية تأرجح لذراع الكفع / 6080 / 60

باستثناء مدبض مداس الجنزيك

G

H

J  
K

L L'

45mm

نطاوات العمل

ملم: الوحدة

المرك  
4TNV94L-ZWHBيانمار ............................الموديل 
حدن مباشك دورات، 4 مبكد بالماء ذات................................النوع 

4.................عدد االسطوانات 
الدوة المقددّرة
ISO 9249 لفة في الدويدة( 1-د 2000عند ) حصان 45.7(كيلو وات  34.1......، الصافي(

EEC 80/1269لفة في الدويدة( 1-د 2000عند ) حصان 45.7(كيلو وات  34.1......، الصافي(

SEA J1349لفة في الدويدة( 1-د 2000عند ) حصان 45.7(كيلو وات  34.1....، الصافي(

)الدويدة في لفة( 1-د 1000 عند )ثدلي كجم 20.8( نانومتك 204...............أوصى عزم دوران

لتك 3.053.....................إزاحة المكبس 
مم 110× مم  94..... الداخلي والشوط التجويف

أمبيك ساعة 92/ فولت  12×  1..........................البطاريات 

12

النظام الهيدروليكي
المضخات الهيدروليكية

مضخة ذات مكبس مروري بإزاحة متغيكة1.................المضخات الكئيسية 
د/ لتك  144×  1...............أوصى تدفق للزيت 
مضخة تكسية 1....................المضخة الدليلية 

د/ لتك  10.4...............أوصى تدفق للزيت 

المرككات الهيدروليكية

إزاحة متغيكة 2مرككات ذات مكبس مروري بـ ...........................مدى الرككة 

مرك  ذات مكبس مروري 1........................... ......التأرجح

إعدادات صمام التصكيف

)2سم/ كجم ثدلي  250(ميجا باسكال  24.5............................دارة التنفيذ 

)2سم/ كجم ثدلي  200(ميجا باسكال  19.6..........................دارة التأرجح 

)2سم/ كجم ثدلي  262(ميجا باسكال  25.7..............................دارة الرككة 

)2سم/ كجم ثدلي  40(ميجا باسكال  3.9........................الدارة الدليلية 

االسطوانات الهيدروليكية
الشوط الداخلي   وطك الدضيبالتجويفالكمية

1110ذراع الكفع mm60 mm785 mm

190الذراع mm55 mm770 mm

180الكبشة mm50 mm581 mm

1120النصل mm70 mm135 mm

195مؤرجح ذراع الكفع mm55 mm710 mm

الهيكل العلوي
اإلطار الدوّار
د لمداومة التشوّه-طوق إطار الدسم

أداة التأرجح
 دارة .الزيت في مغمور الدوران كوكبي سكعة تخفيض تكس ذات مروري مكبس مرك 
 ذات نوابض مجموعة نوع من هي المتأرجرة الوووف ومكابح واحد صف ذات التأرجح
.هيدروليكيًا تركيكها يتم اسطوانة

)لفة في الدويدة( 1-د 9.5...................سكعة التأرجح 

)كيلو جكام ثدلي 1120(كيلو نيوتن م  11.0............التأرجح  عزم دوران

كابينة سائق الرفّار
 ومطابدة مم 1610 وارتفاعها مم 1050 عكضها مستدلة، واسعة مدصورة
 األربعة الجوانب على مدّواة زجاجية نافذة إلى إضافة الدياسية *األيزو لمواصفات

 وجود إضافةإلى )والسفلي العلوي( األمامي الزجاج فتح يمكن كما رؤية مدى لتوفيك
.لالستلداء فكده يمكن مدعد

 المداييس لتوحيد الدولية المنظمة *

الهيكل السفلي
الجنزيك
 واإلطار بعناية مقختارة مواد باستخدام ملروم جنزيك إطار .جكار نوع من سفلي هيكل
.الجنزيك بإطار ملروم الجانبي

عدد البككات على كل جانب
1...................البككات العلوية 

4....................البككات السفلية 
أداة الرككة

.سكعة-2كل جنزيك مدفوع بمرك  مكبس مروري ذات 
.هيدروليكيًا تركيكها يتم اسطوانة ذات نوابض مجموعة عن عبارة الوووف ومكابح

.منخفض: عالي : نظام ناول حككة أتوماتيكي 

س/ كم  4.8 –0: عالي     ...................الرككة  سكعات
س/ كم  2.9–0: منخفض 

)كيلو جكام ثدلي 4060(كيلو نيوتن  39.8ووة الجك الدصوى

 من والهبوط الصعود على الددرة
  المنردرات

بشكل مستمك) درجة %30 (58

سعات إعادة تعبئة الخدمة
لتك120.0.................................................................. خزان  الووود  

لتك 7.4.................................................................... مبكد المرك  

لتك 11.2.................................................................... زيت المرك  

لتك 0.9) ................................................ على كل جانب(أداةالرككة 

لتك 105.0........................................................... النظام الهيدروليكي 

لتك 60.0........................................................ خزان زيت الهيدروليك 

األوزان والضغط األرضي
الوزن التشغيلي والضغط األرضي

كيلو (كيلو باسكال كجمطول الذراععكض المداسنوع المداس
)2 سم/ جكام ثدلي 

400المداسات المطاطية  mm
1.50 m6 17035 (0.36)

1.85 m6 470*37 (0.37)*

400مداسات المكساة mm
1.50 m6 27035 (0.36)

1.85 m6 570*37 (0.38)*

مداسات زاحفة 
400ذات بطانة mm

1.50 m6 30036 (0.36)

1.85 m6 600*37 (0.38)*

).كجم 146(وزن الكبشة  )ISO heaped( 3م 0.21تشتمل على 
).كجم 270(، ثدل موازنة إضافي ودره )كجم138(وزن الكبشة  )ISO heaped( 3م 0.20تشتمل على * 

الكبشة والذراع -ووة الرفك 
م1.85م1.50طول الذراع

)كجم ثقلي 4190(كيلو نيوتين ISO41.1ووة حفك الكبشة 
)كجم ثقلي 3660(كيلو نيوتين SEA:PCSA35.9ووة حفك الكبشة 

)  كجم ثقلي2750(كيلو نيوتين 27.0)  كجم ثقلي3170(كيلو نيوتين ISO31.1ووة د  الذراع 

)كجم ثقلي2630(كيلو نيوتين 25.8)كجم ثقلي3010(كيلو نيوتين SEA:PCSA29.5ووة د  الذراع 
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ZX65USB-5A

    A 1.ألسنة األوفال -المسافة بين مرور الرككة للموتور وااليدل 990

    B 2.طول الهيكل السفلي الجنزيك 500

 *C 620.خلوص ثدل الموازنة عن االرض

   D(410 1) 300 1.نصف وطك الدوران

 *D(410 1) 300 1.طول النهاية الطكفية الخلفية

   E 1.العكض الكلي للهيكل العلوي 930

   F 2.االرتفاع الكلي للكابينة 540

* G 335.الخلوص األرضي األدنى

   H  عكض منتصف الجنزيكH.1 600

   I 400عكض بالطة الجنزيك

   J 2.عكض الهيكل السفلي 000

  K  2).عكض النصل(العكض الكلي 000

L العكض الكلي.

(870 5) 760 5.م 1.50مع ذراع      

(900 5) 790 5.م 1.85مع ذراع      

M .االرتفاع الكلي لذراع الكفع*

1.  م 1.50مع ذراع      980

2.  م 1.85مع ذراع      170

N 560طول المجكى

O   1ارتفاع غطاء المرك 600

P 1المسافة األفدية إلى النصل 920

Q 420طول النصل

.�� أ�عاد ثقل املوازنة �ضا��(  ) البيانات بـ باستثناء عروة بالطة ا�جن�ير* 

A: الترميل وطك صف

B: الترميل ندطة رتفاع

C: الكفع سعة.

.10567تدديكات الديمة مبنية على معاييك األيزو . 1: ملروظات
.من  سعة الهيدروليك الكلية% 87من حمل الفلب مع تثبيت اآللة والمستوى األرضي أو % 75سعة الكفع التزيد عن . 2               
.تدع ندطة الترميل في خط منتصف مسمار التثبيت المروري للكبشة على الذراع. 3               
.توضح الرمل المدصور على سعة الهيدروليك. * 4               
أرضي= م  5.0               
.للرصول على سعات رفع، وم بطكح وصلة الجك السكيعة من سعات الكفع بدون الكبشة               

A

B

C

)بدون الكبشة(سعات الكفع 

الظكوف
ارتفاع 
ندطة 
الترميل 
بالمتك

نصف وطك الترميل 
تصل برد أوصى إلى

م 5.0م 4.0م 3.0م 2.0م 1.0

م��

م 2.97ذراع الرفع 

م 1.85الذراع 

بالطة ا�جن�ير املطاطية 
مم 400

4.01.371.161.201.024.32

3.0*1.78*1.781.351.150.950.814.95

2.02.011.661.291.090.920.780.850.725.26

1.01.871.531.231.030.890.760.820.695.32

1.821.481.201.000.880.740.850.715.14)أر��ي( 0

-1.0*2.58*2.58*3.072.901.821.491.190.990.960.814.70

-2.03.882.971.861.531.281.073.87

ZX65USB-5A ،النصل فوق سطح �رض

الظكوف
ارتفاع 
ندطة 
الترميل 
بالمتك

نصف وطك الترميل 
تصل برد أوصى إلى

م 5.0م 4.0م 3.0م 2.0م 1.0

م��

م 2.97ذراع الرفع 

م 1.85الذراع 

بالطة ا�جن�ير املطاطية 
مم 400

4.0*1.551.16*1.621.024.32

3.0*1.78*1.78*1.641.15*1.640.814.95

2.0*2.741.66*1.981.09*1.710.78*1.670.725.26

1.0*3.641.53*2.351.03*1.840.76*1.750.695.32

1.820.715.14*1.900.74*2.551.00*3.871.48*)أر��ي( 0

-1.0*2.58*2.58*3.072.90*3.631.49*2.470.99*1.910.814.70

-2.0*4.672.97*2.911.53*1.961.073.87

ZX65USB-5A ،النصل ع�� �رض

الظكوف
ارتفاع 
ندطة 
الترميل 
بالمتك

نصف وطك الترميل 
تصل برد أوصى إلى

م 5.0م 4.0م 3.0م 2.0م 1.0

م��

م 2.97ذراع الرفع 

م 1.85الذراع 

 270ثقل املوازنة �ضا�� 
كجم

بالطة ا�جن�ير املطاطية 
مم 400

4.0*1.29*1.291.160.994.74

3.0*1.421.291.060.900.950.825.30

2.02.281.901.451.231.030.880.860.745.59

1.02.111.741.381.171.000.850.840.715.65

2.031.661.331.120.980.830.860.735.48)أر��ي( 0

-1.0*2.07*2.07*2.64*2.642.011.651.321.100.970.820.950.815.08

-2.0*3.37*3.374.243.252.041.681.331.121.201.014.34

-3.0*2.97*2.97*1.79*1.792.93

ZX65USB-5Aالنصل فوق سطح �رض ،

الظكوف
ارتفاع 
ندطة 
الترميل 
بالمتك

نصف وطك الترميل 
تصل برد أوصى إلى

م 5.0م 4.0م 3.0م 2.0م 1.0

م��

م 2.97ذراع الرفع 

م 1.85الذراع 

 270ثقل املوازنة �ضا�� 
كجم

بالطة ا�جن�ير املطاطية 
مم 400

4.0*1.29*1.29*1.370.994.74

3.0*1.421.29*1.450.90*1.300.825.30

2.0*2.311.90*1.781.23*1.570.88*1.320.745.59

1.0*3.341.74*2.191.17*1.750.85*1.410.715.65

1.590.735.48*1.870.83*2.471.12*3.811.66*)أر��ي( 0

-1.0*2.07*2.07*2.64*2.64*3.751.65*2.511.10*1.800.82*1.750.815.08

-2.0*3.37*3.37*4.583.25*3.231.68*2.151.12*1.831.014.34

-3.0*2.97*2.97*1.79*1.792.93

ZX65USB-5Aالنصل ع�� �رض ،

15

كجم1000: الوحدةدرجة360تقدير قيمة المعدل الجانبي أو تقدير قيمة المعدل األمامي

كجم1000: الوحدةدرجة360تقدير قيمة المعدل الجانبي أو تقدير قيمة المعدل األمامي

كجم1000: الوحدةدرجة360تقدير قيمة المعدل الجانبي أو تقدير قيمة المعدل األمامي

كجم1000: الوحدةدرجة360تقدير قيمة المعدل الجانبي أو تقدير قيمة المعدل األمامي
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Hitachi Construction Machinery Middle East 
Corporation FZE
www.hitachicm.ae/ar

.مسبق إشعار تدديم بدون للتغييك المواصفات هذه تخضع
 اختيارية ومعدات تجهيزات على تشتمل ال أو تشتمل أن الممكن ومن الدياسية، النماذج والصور، التوضيرية الكسوم تبين

.والمزايا اللون حيث من االختالفات من الدليل مع الدياسية المعدات وتتوافك وملردات، واكسسوارات
.السليم التشغيل أجل من السائق دليل وتفهم بدكاءة الديام االستخدام، وبل منكم ويكجى

الملردات األمامية
أنابيب إضافية

HNبطانة 

صمام تمزق الخكطوم

وعاء التجميع الدليلي

م 1.50ذراع 

م 1.50 4ذراع مدوى على الجوانب الـ 

م 1.50ذراع 

م 1.50 4ذراع مدوى على الجوانب الـ 

متفكوات
.نظام منع السكوة* 

المرك 
نظام التباطؤ وا�خمول التلقائي �� حال عدم التشغيل

  الخكطوشة نوع من المرك  زيت فلتك

شبكة داخلية مقاومة للغبار
ECO / PWRالتحكم في وضع 

مضخة كهربائية للتزود بالوقود
الفلتر الرئيسي للوقود

خزان فصل الماء عن الزيت عالي األداء
مصفى أولي

رادياتير ومبرد زيت
خزان احتياطي الرادياتير

أمبير55مولد تيار متردد 

نظام الهيدروليك
زر تحديد معدل التدفق اإلضافي

مقابض التحكم الهيدروليكي من النوع الرئيسي

فرامل التوقف المتأرجحة
فرامل التوقف عند الحركة

نظام الحركة ثنائي السرعة

الكابينة
AM/FMراديو 

مساند الذراعين

AFLذراع الوظيفة املساعدة 

جهاز إزالة الصديع

حامل مشرو�ات

مكيف هواء لإلمداد بالهواء النقي املنعش

ذراع إيقاف �شغيل ا�حرك الرئي��ي مع 
نظام بدء �شغيل ا�حرك �� وضع الالحمل

مرآة الرؤية الخلفية
مقعد االستلقاء

حزام أمان قابل اللسحب
الكابينة بهيكل الحماية من اإلنقالب والحماية من األجسام المتساقطة

مصدر إمداد الطاقة االحتياطي
مقعد التعليق

جهاز غسيل الزجاج
المساحات

األضواء
أضواء إضافية احتياطية

الهيكل العلوي
المضخة الكهكبائية إلعادة التزود بالووود

صندوق األدوات

.كجم 270ثدل الموازنة اإلضافية 

الهيكل السفلي
مكبح تووف الرككة

مم 400بالطات جنزيك بسماكة 

مم 400بالطات لبادات الكافعات الكبيكة بسماكة 

مم 400بالطات جنزيك مطاطية بسماكة 

المعدّات

وياسية معدات: : إضافية معدات

.  رض للسرقةلتعلن تتحمل شركة هيتا��ي ملعدات وآالت البناء والتشييد أي مسئولية ناجمة عن السرقة علًما بأن جميع �نظمة �ساعد فحسب �� تقليل خطر ا*

قد تختلف املعدات القياسية و�ختيار�ة تبًعا الختالف البلد لذا ير�� منكم مراجعة تاجر منتجات  شركة هيتا��ي ل�حصول ع�� مز�د : م�حوظة
.من التفاصيل

KS-AR232R    21.05 (KM / SO,GT2)

KS-AR232R 21.05) KM / SO,GT 2(
Hitachi Construction Machinery Middle East 
Corporation FZE
www.hitachicm.ae/ar

.مسبق إشعار تدديم بدون للتغييك المواصفات هذه تخضع
 اختيارية ومعدات تجهيزات على تشتمل ال أو تشتمل أن الممكن ومن الدياسية، النماذج والصور، التوضيرية الكسوم تبين

.والمزايا اللون حيث من االختالفات من الدليل مع الدياسية المعدات وتتوافك وملردات، واكسسوارات
.السليم التشغيل أجل من السائق دليل وتفهم بدكاءة الديام االستخدام، وبل منكم ويكجى

الملردات األمامية
أنابيب إضافية

HNبطانة 

صمام تمزق الخكطوم

وعاء التجميع الدليلي

م 1.50ذراع 

م 1.50 4ذراع مدوى على الجوانب الـ 

م 1.50ذراع 

م 1.50 4ذراع مدوى على الجوانب الـ 

متفكوات
.نظام منع السكوة* 

المرك 
نظام التباطؤ وا�خمول التلقائي �� حال عدم التشغيل

  الخكطوشة نوع من المرك  زيت فلتك

شبكة داخلية مقاومة للغبار
ECO / PWRالتحكم في وضع 

مضخة كهربائية للتزود بالوقود
الفلتر الرئيسي للوقود

خزان فصل الماء عن الزيت عالي األداء
مصفى أولي

رادياتير ومبرد زيت
خزان احتياطي الرادياتير

أمبير55مولد تيار متردد 

نظام الهيدروليك
زر تحديد معدل التدفق اإلضافي

مقابض التحكم الهيدروليكي من النوع الرئيسي

فرامل التوقف المتأرجحة
فرامل التوقف عند الحركة

نظام الحركة ثنائي السرعة

الكابينة
AM/FMراديو 

مساند الذراعين

AFLذراع الوظيفة املساعدة 

جهاز إزالة الصديع

حامل مشرو�ات

مكيف هواء لإلمداد بالهواء النقي املنعش

ذراع إيقاف �شغيل ا�حرك الرئي��ي مع 
نظام بدء �شغيل ا�حرك �� وضع الالحمل

مرآة الرؤية الخلفية
مقعد االستلقاء

حزام أمان قابل اللسحب
الكابينة بهيكل الحماية من اإلنقالب والحماية من األجسام المتساقطة

مصدر إمداد الطاقة االحتياطي
مقعد التعليق

جهاز غسيل الزجاج
المساحات

األضواء
أضواء إضافية احتياطية

الهيكل العلوي
المضخة الكهكبائية إلعادة التزود بالووود

صندوق األدوات

.كجم 270ثدل الموازنة اإلضافية 

الهيكل السفلي
مكبح تووف الرككة

مم 400بالطات جنزيك بسماكة 

مم 400بالطات لبادات الكافعات الكبيكة بسماكة 

مم 400بالطات جنزيك مطاطية بسماكة 

المعدّات

وياسية معدات: : إضافية معدات

.  رض للسرقةلتعلن تتحمل شركة هيتا��ي ملعدات وآالت البناء والتشييد أي مسئولية ناجمة عن السرقة علًما بأن جميع �نظمة �ساعد فحسب �� تقليل خطر ا*

قد تختلف املعدات القياسية و�ختيار�ة تبًعا الختالف البلد لذا ير�� منكم مراجعة تاجر منتجات  شركة هيتا��ي ل�حصول ع�� مز�د : م�حوظة
.من التفاصيل


