
Model

Application

Max. lifting capacity

Basic boom length

Max. boom length

Crane jib length

Boom + crane jib length

Rope line 

speeds (*1)

Swing speed

Travel speed high/low(*2)

Gradeability

Bucket capacity 

Allowable gross weight 

Max. digging depth

Engine

Ground contact pressure

Operating weight

Front/rear main drum (rated with 12 t load)

3rd winch (rated with 12 t load)

Boom hoist drum

Make & model

Max output

t × m

m

m

m

m

m / min

m / min

m / min

min-1 (rpm)

km/h

% ( °)

m3

t

m

 

kW/min-1 (PS/rpm)

kPa (kgf/cm2)

t

Clamshell 

-

15

27

-

-

-

-

-

2.5

10

36

91 (0.93)
w/basic boom, 2.5 m3 bucket

126
w/basic boom, 2.5 m3 bucket

Liftcrane 

150 × 4.5

15

75

10~28

63 + 28

110 (45)

95 (30)

44

-

-

-

103 (1.06)
w/basic boom,150 t hook block

139
w/basic boom,150 t hook block

Notes:  1. Rope line speeds vary under load and operating conditions (*1).  2. Travel speed is based on flat, level and firm supporting surface with no load  and 15 m basic boom (*2).

■Specifications

■General dimensions

SCX1500A-3

Units: mm

Printed in Japan

1.8 (1.8)

1.5 / 0.9

30 (17)

Cummins QSB 6.7 (Stage IV / Tier 4 f)

201/2,000 (273/2,000)

SCX1500A-3

2203 05H.EA345-1a

(    ) is with optional counter weight self-assembly unit mounted

(Rear end sw
ing radius)
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SCX1500A-3 Stage IV / Tier 4 f

Address inquiries to :

●We are constantly improving our products and therefore reserve the right to change designs and specifications without notice.
●Units in this catalog are shown under International System of Units (SI). The figures in parenthesis are under the older British Gravitational System of Units.
● Illustrations may include optional equipment and accessories, and may not include all standard equipment.
●Standard equipment and accessories may vary by country and region.

Sumitomo Heavy Industries Construction Cranes Co., Ltd. has been abbreviated as “HSC” throughout this catalog. “HSC CRANES” is a brand of Sumitomo Heavy Industries Construction Cranes Co., Ltd.

9-3, Higashi-Ueno 6-chome, Taito-ku, Tokyo 110-0015, Japan
Phone: 81-3-3845-1387   Facsimile: 81-3-3845-1394
http://www.hsc-cranes.com



«SCX-3سلسلة»إلىالجيدالتصميمجائزةُمنِحت
قلهانوسهولةالرائعةالتشغيلبقابليةلتميزهانظرًا

واألداءالسالمةعنصرتوفرإلىإضافةوتجميعها
.عاتالرافمنجديًداجياًل تمثلفهيللبيئةالصديق

للعالمقيمةمساهماتلنقدم
.الهدف هو تقديم مساهمات قيّمة في مجالات عديدة في جميع أنحاء العالم

.افعات المجنزرةولتحقيق تلك الغاية أنشأت إتش إس سي أساًسا جديًدا متكاملًا لتقييم أداء الر 
.فهي تتميز بقدرة ممتازة على العمل وعلى درجة عالية من الدقة خلال عملية التشغيل

فهذه الرافعة لديها القدرة على زيادة كفاءة النقل والتجميع
يق للبيئة وقد تم تحسين أساس الأداء الجديد على نطاق واسع بدءًا من التصميم الجديد الصد

السلامة وانتهاءً بالقدرة الكبيرة على التوفير في استهلاك الوقود مروًرا بأحدث تقنيات
.والموثوقية

.الأداء بتوفير عملية تشغيل مريحة لإضفاء قيمة على عالم الرافعاتهذا حيث يسمح
وهي تشق طريق العالمية نحو جيل جديد من " SCX1500A-3“سترى بأم عينك الرافعة 

.الرافعات
.دة كليًاحيث سيقوم هذا المعيار الجديد بحمل العالم والأعمال وحتى المستقبل نحو آفاق جدي

03.قد تختلف الصور عن مواصفات المنتجات المتوفرة*  02



SCX1500A-3أداء الرافعة

عملموقعأيوتغييرتحويلأجلمنالعملوصلاحيةالدقة
ناسبيالذيالمثاليوالأداءالعملعلىالمثاليةالقدرةذاتالرافعاتمنالجديدالجيللكمنقدم
العملفيمتناهيةوكفاءةدقةللمستخدمينSCX1500A-3الرافعةتقدمحيثالعملمواقعجميع

فيالتحكمتجربةلكمنوفركماأخرىوظيفةلأيبالنسبةالكافيةالقدرةمجردمنبكثيروالأكثر
.تقارنلاالتيالعملطريقةعلىالحفاظمعالأداءمنجديدةمستوياتإلىتأخذكمرافعة

اختياري

.صلابة عالية للقيام بأصعب المهامبذراع رفع 

الرفعلذراعالسفليالطرفعرضبزيادةقمنا
قوةتعزيزإلىإضافةنفسهالرفعذراعوعرض

لًماعذاتهالرفعذراعقوةتحسينبغرضالمصالبة
وىمستتوفيرفييساعدأنشأنهمنالأمرهذابأن

يلتقلإلىإضافةالعملأثناءومتطورعاليثبات
قاعدةبتلحقالتيوالالتواءاتالجانبيةالانحرافات

اكمسهولةأكثرالتموضعأحماليجعلوأنالرافعة
منيالعلوالرصدبنظاموالاستعانةبتوظيفقمنا
.غيليةالتشالاستجاباتتحسينبغرضالصاريعلى

كلياالجديدالقويالونش

الخطيالسحبقوةبزيادةقمنا
26φحبل)طن12بمعدلللونش

رفعنطاقلزيادة%8بمعدل(مم
خطيةسرعةمعالثقيلةاألحمال
وفرناكمادقيقة/م45بمقدار
عالفوريةللحركاتأكبرقدرة ةمجمّ
عمليةتوفرالتي*الفراملمع

الرافعةيجعلمماأفضلتشغيل
علىمتميزةقدرةبتوفيرتقوم
.بسالسةالعمل

الونش الثالث

اتذبونشالرطبةاألسطوانةذاتالنوعمنوجديدةمتعددةمكابحذاتالثالثالونش
الحبل،لطولم220قدرهاكبيرةلفيفةسعةإلىإضافةطن12بمعدلخطيسحب

.3000φ–2500الفئةمنتبطينذاتتحكمعتادمعالتعاملوسهولة

اليةعترسيرفعسرعةذاتالبيئةصديقالونش
.للوقوداالستهالكومنخفض

لبيئةلالصديقالونشلوضعيةالجديدةاإلضافةعلىأيضاتشتملكما
اراالضطردونخفيفةأحمالوجودفيعاليةخطيةبسرعاتتسمحالتي
ذههتوفرحيث(الدقيقةفيقليلةلفاتعدد)المحركسرعةزيادةإلى

اءاتاإلنشمواقعمثلالظروفبعضفيالعملعلىممتازةقدرةالوضعية
يضاأوتخفضاألحبالمنالعديدتعليقوعملياتالعاليةاالرتفاعاتذات
سرعةخفضإلمكانيةنظًراالضوضاءمنوتقللالوقوداستهالكمن

.ممكنةدرجةأقلإلىالمحرك

.أسرعداخليةتقييماتخاللمناالختبارقيمعلىالحصولتم*

ة*  اري ختي ة ا إضاف

ECO
WINCH

عملية تشغيل تتسم بالسهولة والسالسة
الونشزركانذاإالعاديةالتحكمأذرعباستخدامتلقائيبشكلالبيئةصديقالونشوضعيةتشغيليتم

المحركرعةسفقط،الخطاف)بعينهاتشغيلشروطواستوفيَتالتشغيلوضعيةفيالبيئةصديق
.(أقلأوالدقيقةفيلفة1150

عرض الطرف 
السفلي لذراع الرفع

مم1350

العملية 
العادية

للوقوداستهالكأقل
مرفاعإلىإضافة
السرعةعاليترسي

.الخفيفةلألحمال

عرض الذراع
مم2000

.المتوفرةالمنتجاتمواصفاتعنالصورتختلفقد*

سحببقدرةونشاختياريبشكليتوفر
قدّرخطي ُ .(مم28φحبل)طن13.5بـت

الطراز 
السابق SCX1500A-3

1100 1350
الطرفعرض

لذراعالسفلي
(مم)الرفع

1850 2000 الرفعذراععرض
(مم)

قاعدة 
الأساس +9% قسممنطقة

(2مم)المصالبة

قاعدة 
الأساس ▲17%

النهايةانحراف
لذراعالمستدقة

*الرفع

+250

+150

وضعية الونش 
صديق البيئة
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التحكم

القيامعندالسرعةفيالدقيقالتحكمأزرارتتواجد
يفالرفعذراعورفعوالتأرجحوالخفضالرفعبعمليات
واجهةلوحةمناأليسرالجانبعلىمركزيموقع
تناسبلالرغبةحسبالعملياتتعديليمكنكماالقيادة
.بعينهاوظيفةأداء

اثناءالفراملتشغيلدواسةباستخدامقمنا
فياالدورانفيالدقيقالتحكملضمانالدوران
علىيحافظاألمروهذاالقويةالرياحهبوبحاالت

ىحتالكابينةدورانعندالتحكممنعال  مستوى
.العملمواقعأقسىفي

SCX1500A-3لـبالنسبةوالسيطرةالتحكم

ال  عمستوىمعالمنشودالغرضألداءالرافعةتؤهلالتيالعاليةالدقة
.للجميعمتاحالتحكممن
فلقداليةعبدقةالثقيلالرفعمهامأدائهاخاللفعليًاتتألقيجعلهاالرافعةبهتقومالذيالمرنواألداءالتشغيلإن

علىعتماداالمعجنبإلىجنًبافيهايرغبونالتيالمهاملتؤديتشغيلهاللجميعيتسنىبحيثالرافعةُصمِّمت
تجربةالهذهخوضوبإمكانكمالتطويرهذاوراءالسرهيالمتميزةاالستخدامفقابليةوخبرتهالسائقمهارةمستوى

.العالمفيمكانأيفيكانأينماعملكمموقعفي

.المتوفرةالمنتجاتمواصفاتعنالصورتختلفقد*.SCX1200-3بـخاصةالصورةهذه*

للدورانالمحايدةالمكابح

ماعندالدورانمكابح/الحرللدورانمقابستركيبتم
راعذيكونفعندماالالحملوضعفيالتحكمذراعيكون

أنالسائقبإمكانحينهاالالحملوضعفيالدوران
علىبناءً المكابحعلىالضغطأوالتحريربينمايختار
.الشخصيةوالتفضيالتالعملظروف

مجمّعةهيدروليكيةدوائر
إسشإتشركةمنفريدةصفاتذاتمجمعةهيدروليكيةدوائرالهيدروليكيالنظاميستخدم

مللتحكمختلطةدارةاستخدامخاللمنأدائهاوتحسينالمضخةضغطزيادةخاللمنسي
العملعلىةبالقدرالشعورتعزيزمننتمكنهيدروليكيتين،مضختينمنالهيدروليكزيتفي
كيالهيدروليالتحكمفنظامالرفعذراعورفعوالتأرجحوالخفضاإلنزال/والرفعالسيرفي

لىعبناءً التحكمخاللمنبكفاءةالمهامجميعدعممنيتمكنبحيثاإلطالقعلىاألحدث
ىعلبالقدرةالشعورتحقيقعلىيساعداألمروهذااالحتياجاتمعيتوافقبمااألولوية
.المشغِّلغرضمعيتوافقبماالعمل؛

المضخةالمضخة

(إضافي)محرك (                 رئيسي)محرك 
الونش األمامي                      الونش الخلفي

خزان زيت 
الهيدروليك

المحرك

بمستوىللشعورالرطبالنوعمناألقراصمتعددةجديدةمكابح
.التحكممنأكبر

.تم تكبير الصورة بغرض التوضيح

رأكببشكلدقيقتحكم
سرعةأيعند

الثالثللونشهيالصورة
.مثبًتا(اختياري)

منكبرأقدًرايوفرالرطبالنوعمناألقراصمتعددجديدنوعتستخدماالختياريةالمكابحهذه
.دقةوأكثرسالسةأكثراستجابةالسائقتمنحالمعلقةالمكابحفدواساتالتحكم،

يرة،الكباألحمالحاالتفيحتىحقيقةبهموثوقمكابحأداءعلىالحصولحلمأصبحلقد
كمالهامستوىأدنىعندالقرصحرارةدرجةفيهتكونالذيالوقتنفسفيهذاكل

فيهاتعتمدالتيالتأسيسوأعمالالثقيلةالحفرأعمالفيالنظاماستخدامأيًضايمكن
.*الحراإلسقاطعلىالتشغيلعملية

علىاالطالعيرجى.طن12بمعدلالخطيللسحبترسيبونشالمزودةللطرازاتاختياريةإضافةهيالحراإلسقاطوظيفة*
.التفاصيلمنلمزيدالكتالوج

اختياري
اختياري

الدوراناثناءالمكابحتشغيلدواسة
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.نقلالتكلفةتوفيرعنهينجمالمقطوراتمعالعرضتناسب

أسهليجعلهااألمروهذاطن،30منأقلووزنهامتر3منأقلالرافعةعرض
منيقللأنبالتبعيةشأنهمنوهذاالمقطوراتعلىوالنقلالتحميلفي

رضعلزيادةالمتأرجحةالقيادةمقصورةآليةتوظيفتمكما.النقلتكلفة
وقيةموثأكثرتشغيلعمليةعلىللحصولإضافيبشكلالرفعذراعقاعدة

.النقلعمليةفياستثنائيةسهولةإلىإضافةللرافعة

للسماحالسريعالسحب
بوالتركيوالفكبالتجميع
OPTION.أسرعبشكل

ذاهفإنالسريعالسحبخاصيةتتوفرعندما
فكوالالذاتيةالتركيببعمليةيسمحاألمر

وهذهللجنزيرالثقيلةالجانبيةلإلطارت
قلأعددبمساعدةبالتجميعتسمحالخاصية

الموازنةثقليحعلاألمروهذاالرافعات؛من
السحبخاصيةتتوفر.(طن9إلىيصل)

اءاتبإجرالقيامبإمكانيةيسمحمماالسريع
الذياألمرذاته؛الوقتفياألخرىالتجميع

.تركيبوالالتجميععمليةكفاءةمنأيًضايزيد

يالذاتالتجميعوحدة
الموازنةلثقل

الذاتيالتجميعوحدةتركيبتم
تجميعالإمكانيةلتوفيرالموازنةلثقل

ولةسهأكثربشكلالذاتيوالتركيب
.الوقتولتوفير

الذاتيالتجميعوحدةتركيبيتمعندما(ملحوظة
عنالموازنةثقلشكليختلفالموازنةلثقل

فيالطرالتأرجحقطريزدادكما،القياسيةالمواصفات
االحرصيجبذلكلللرافعةالخلفي غيلتشعندجيًد
.الرافعة

نزيرللجالجانبياإلطارفكإمكانية
رعأسبشكلوتركيبهوتجميعه

السريعالسحبخاصيةبفضل
QuickDraw.

.SCX1200-3بطرازخاصةالصورة*

الموازنةثقلتقليلمواصفات
افيةإضمرونةلتوفيرإضافيكخيارالموازنةثقلتقليلخاصيةتتوفر

وفيالعاليةالمواقعذلكفيبماالعملمواقعمنمتنوعةلمجموعة
صورًامقأومحدوًداالتشغيلثقليكونحيثالضيقةالداخليةالمناطق

.(الموازنةثقلمؤشرعلى)

حلقات وعروات الربط خالل عملية.      * يمكن تحميل الرافعة بشكل مباشر على المقطورة دون الحاجة إلى أي عوارض خشبية[  * النقل]
.عروات رفع ذراع الرفع* النقل وعروات تخزين الخراطيم الهيدروليكية لجهاز السير والنقل          

فية من دليل تموضع مسمار قاعدة ذراع الرفع  نقطة توقف خل* نظام مراقبة مرحلة التجميع المتعدد        [      * التجميع والتركيب]
وحدة درفلة شرائط لقمة الهيدروليك                * تركيب مسمار قاعدة ذراع الرفع  / النوع المستهدف   اسطوانة إزالة 

صندوق لتخزين جهاز التحكم عن بعد الخاص بمقبس الربط بهيكل [  * أخرى]
.السيارة

ستثناءباالرافعةمواصفاتلتناسبالموازنةثقلتقليلمواصفاتتهيئةتم:ملحوظة
.الذراعيالمرفاع

ثقل الموازنة 
(للقطعة)

(7)(6)(5)(4)(3)

الالالالنعمالسفليالوزن
طن99طن107طن115طن123طن139لاإلجمالي للتشغيالوزن

كيلو 103ضغط االتصال األرضي
باسكال

كيلو 91
باسكال

كيلو 85
باسكال

كيلو 79
باسكال

كيلو 73
باسكال

اخيتاري

اختياري

SCX1500A-3نقلسهولة

ميروالمساالمعقوفالشكلتصميم
الجانبياإلطارلتجميعالمشتركة
.للجنزير

لجنزيرلالجانبياإلطاروتثبيتنصبيتمأنالممكنمن
الجانبيلإلطارالمشتركالمسمارإزالةاسطوانةمع
ميعوالتجوالتركيبالفكعمليةبتحسينيسمحمما

نحوعلىلبالعمالقيامأيًضاالتصميميضمنكماللغاية
.أمانًاأكثر

.الساريةنظاممعوالتركيبالفكلعمليةجديدمفهوم

بيتالتثقضيبهيكلمعبرمتهاالساريةبخفضيسمحالذيالساريةنظاماستخدامإن
راعذتجميععمليةإلىإضافةالمشتركةالدواسةعملتحسينعلىيعملجذريبشكل
عمليةجعلتفهيمتشابهةبطريقةالُمشكَّلالموازنةثقلمثلاألخرىالخصائصأماالرفع،
وعمليةللعمالةالموفرةالهيدروليكخراطيموصالتأنحينفيسهولةأكثروالتركيبالفك

األمريتعلقعندمااألصعدةجميععلىالمستفيدةهيالرافعةأنتعنياآلمنةالتشغيل
.والتجميعالتركيببعملية

النقلعلىاالستثنائيةوالقدرةوالذكاء،بالسرعةتتميز
.أفضلنتائجيضمنبماوالتجميع

مستوىعلىالمحافظةعلىحرصنافلقدآلخرموقعمننقلهاعندللرافعةلهامثيلالالتياالستثنائيةالقيمةتتجسد
منالمستوىاهذيجتمعحيثفعالبشكلوالفكوالتجميعالنقلإمكانيةفيهتتوفرتصميًماوفرناذاتهالوقتوفياألداء

.العملمواقعمنموقعأيفيكبيربشكلالكفاءةلتحسينسويًاوالتجميعالنقلإمكانية

اأمان  أكثرأصبحتالتجميععملية
الاالتصإمكانيةتوفرمعسرعةوأكثر
ياتوالدالالساريةبينمباشربشكل

.القاعفيالمتواجدة

مصممة لسهولة 
النقل والتجميع 

اختيارياختياريوالتركيب

اختياري
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.المتوفرةالمنتجاتمواصفاتعنالصورتختلفقد*

SCX1500A-3األمان في 

1

2

8

7

4
5
6

3

ةاأليقونات التحذيري6
.حالة المروحة7

ف وضعية ضبط مكي8
الهواء

شاشة عرض محدد األحمال والزوايا

كبيرةعرضشاشةمعوالزوايااألحمالمحدد

الومجممتازوضوحمستوىلتوفيركبيرةشاشةاستخدامتم
منمجموعةعرضيمكنكمابهاتقومونمهمةأليممتازرؤية

المعلوماتعرضالبسيطالعرضمخططيضمنبينماالعناصر
هةبواجالعرضشاشةتصميمتمكمامناسببشكلللسائق
ورمنظمنللرافعةحركةأيمتابعةيتيحالذياألمرتفاعلية،
غيرالعملياتمنالحدعلىيساعداألمروهذاواألمانالسالمة
.واألمانالسالمةمعدالتأقصىوتحقيقالمرغوبة

معودقيقةموثوقةرفعقدرات
.المتقدمةواألمانالسالمةمزايا
فييكونأنيجبواألمانالسالمةمستوىتحسين
بينةكاتصميمتمفلقدأولوياتنارأسعلىاألولالمقام

قللسائالمعلوماتتوفيرلضمانالقراءةسهلةوشاشه
عاييرموضعوتمفيهاالوثوقيمكنممكنةطريقةبأفضل
يرلتوفعديدةأمانأجهزةإلىإضافةالحوادثلمنعمتعدة
.للسائقالراحةمنكبيرقدر

هاوأنبأمانتسيرأعمالكمأنيقينوعلىمطمئنًاكن
واألمانالسالمةمعداتمنمتكاملةبمجموعةمدعومة
.المتقدمة

(ML)والزوايااألحمالمحدد

فيالرفعطولتوضيحجهازباستخداماالحمالمحددتوفيرتم
مؤشرفيمقدًمااالرتفاعمحددضبطيتمفعندماالقياسيةالمعدات
منباالقترايتمعندماالتباطؤوظيفةتفعيلسيتمالرفعارتفاع

ددمحويقوماالرتفاعفيالزيادةمنالمعالقلمنعالمحدداالرتفاع
منعكتلةمقبسمعجنبإلىجنبًااالرتفاعطولوزواياأحمال

اتاالرتفاعضدوالسالمةاألمانمنكبيرمستوىبتوفيرالتسرب
السالمةمستوىتحسينإلىيؤدياألمروهذاللمعالقالزائدة
.واألمان

ا تكميليا في وجود محدد األحمال والزوايا كما يُحظ  ( ملحوظة ر تلعب هذه الوظيفة دورً
.استخدام هذه اآللة بشكل منفرد بموجب القوانين واللوائح التنظيمية

)%(مؤشر نسبة التحميل 1.

سرعة المحرك2.

)%(نسبة التحميل 3.

(سائل تبريد المحرك)درجة حرارة المياه 4.

.مؤشر منسوب الوقود5.

وظائف وأجهزة السالمة واألمان األخرى

القابلالنوعمنعلويمبيت
للدرابزينللطي

منمصنوع)علويممشى
(باألليافالمقواةالبوليمرات

هنامنالسرعةتخفيفيتم

آمنبشكلالعملألداءمصممة

يقومةالقياسيالطرازاتفيللونشأتوماتيكيقفلتثبيتتم
اتيكيأتومبشكلويقومالرفعذراعرفععملياتومتابعةبتعقب
ميتكماالالحملوضعفيالذراعيكونعندماالقفلبتفعيل
تحذيريةالوالمعلوماتوالتنبيهالتحذيرمنبهاتمنالعديدتوصيل
عنالناجمةالحوادثعددتقليلفيللمساعدةالسائقإلى

(اختياريةإضافة)العلويالممشىعرضزيادةوتماإلهمال
تمذلكإلىإضافةسهولةأكثروالتركيبالتجميععمليةلجعل
القابلالنوعمن)ودرابزينالجانبعلىضيقةممراتتركيب
هوهدفهاالتجميعةهذهوكلالقياسيةالطرازاتفي(للطي
.األمانمنممكنقدربأكبرالعملأداءضمان

التسربمنعكتلة●(الخلفي/األمامي)الونشدارةقفل●
البوابةقفلذراع●للونشالترسيالفرديةالتشغيلعملية●
الحمايةجدار●األذرعأقفال●
للمحركالطارئاإليقافزر●الثالثةلأللوانالمئويةالنسبةمؤشر●

منطقة 
تقييد 

الدوران

الدورانتقييدمنطقة

الرافعةمنععلىالجهازهذايعمل
فيوالتسببباألشياءالدورانمن

تنبيهخاللمنأضرارأوتلفيات
وبالتاليالدورانبمدىالسائق
عندرافعةالبتوقيفأتوماتيكيًاالقيام
الحصولهيالنتيجةوتكونالحاجة
األمانمنإضافيمستوىعلى
.الضيقةاألماكنفيالعملعند

الخلفيةالرؤيةمراقبةنظام
واالوناش

مراقبةكاميراتأربعتركيبتم
اشاالونحالةمراقبةعمليةلتيسير
ذراعرفعوونشالخلفية/األمامية
والجهةالخلفومراقبةالرفع

دمزيوإلضفاءاليسارمنالخلفية
كللفحصنقاطتوفيرتماألمان،من

لجعلالتشغيلمراحلمنمرحلة
أنحيثسهولةأكثريبدواألمر

تبكاميراموصولةالواسعةالشاشة
.للتحويلقابلة

اختياري

اختياري

اختياري

اختياري
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SCX1500A-3الحفاظ على البيئة بالنسبة لـ 
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إعادة تشغيل المحرك
من خالل تشغيل مقبض أو 

أو دواسة الوقود

.إشعار توقف الالحمل عندما ُتستوفى الشروط
ثواني من اإلشعار10يتوقف المحرك بعد 

.والمجتمعلالشخاصبالنسبةللبيئةصديق.واقتصادينظيف
الرافعاتمنجديدجيلإلنتاجالمطلوبةالنظيفةالطاقةالبيئةعلىحفاظ ااألكثرالجديدالمحركيوفر
.سيإسإتششركةمن

فيحيطةالموللمدنللجميعمتعةأكثرتجربةللبيئةوالصديقةالمتقدمةالتكنولوجياهذهتوفرحيث
استهالكفيااقتصاد  أكثربشكلالتشغيلعمليةإلتمامبدقةالوقوداستهالكضبطتمفلقدالمستقبل
.إداريمنظورمنورئيسيةكبيرةفوائديوفراألمروهذاالوقود،

إعادةعلىقدرةمعموازنةأثقال
لهامثيلالالتدوير

صنوعةمموازنةأثقالمعللبيئةصديقتصميم
تدويرهاإعادةيمكنمصبوبةأوزانمن

.بسهولة

نظيفبمحركمدعومة

ةالتنظيمياللوائحيكافيءللبيئةصديقبمحركمزودة
والوالياتأIIIالمرحلةاألوروبيباالتحادالخاصةلالنبعاثات
فيالرئيسيالخفضيساعدحيث3المستوىالمتحدة
تقليلفيالوقوداستهالكوتقليلالعادمغازانبعاثات
كالمحرتصميمتموقدالكربونأكسيدثانيغازانبعاثات
قينصدييصبحالكيهندسًياالجديدالطاقةوقطارالجديد
.أكبربشكلللبيئة

(األوروبياالتحاد)النظيفاألداء■
PM (g/kWh)

IDLE STOP

المعاييرفياألقلالمناطقفيالمحركآلةتتوافر(3المستوى)أIIIالمرحلة،SCX-3للطرازبالنسبة
للمرحلة)كاتالمحرعادملغازوأوروباالمتحدةوالوالياتاليابانفيتنظيميةمعاييروضعيتمكماالتنظيمية

III،و،(آي4المستوىب
معالجةوحدةوبدونعاليةدرجةذاتمحركوزيتوقود(آي4المستوى)بIIIالمرحلةمحركيتطلب
.الحقة

واألحمالالعادمغازتقليل
.البيئية
أجزاءاستهالكتقليل

.المحرك
ةوتكلفالوقوداستهالكتقليل

التشغيل ك
حر
لم
ا .د. ك. ل

أيقاف بدء

IIالمرحلة 

Iالمرحلة 

أIIIالمرحلة 

الوقت

حاالت يحدث فيها توقف الالحمل9
لتوقفمقبستشغيليتمعندما#1 لرئيسيا لتأرجحمكابحتشغيليتمعنما7#الالحملمحركسرعة4#ا ا

لعملوضع8#الحملفيزيادةوجودعدم5#المحركتسخينيتم#2 ا

إلى1منالحاالتمنأيتظلأن#الحراإلسقاطوضعفيليست#الالحملوضعفياألذرعجميع#3
.ثواني10منألكثرمستمرة8

قودالواستهالككفاءةتحسينعلىتعملتكنولوجيا

عمليةكفاءةعلىأجريناهاالتيالتحسيناتإلىإضافة
هيدروليكيةتحكمبعناصرمقترنةالمحرك،داخلاالحتراق
ونشالووضعالالحملتوقفبوظائفاالستعانةوتمتمحّسنة،
الصارمةالتنظيميةللوائحأكبربشكللالمتثالالبيئةصديق
فياالقتصادعمليةتحسينإلىإضافةالعوادملغازات

.الوقوداستهالك

توقف 
الالحمل

لونش صديق ا
ئة ي ب ل ا

SCX1500A-3الراحة التي توفرها 

.الراحةمنأكبرقدرمعمحّسنبشكلالوظيفيةالمهاموأداءأفضلرؤيةمستوى

منتخداماالسسهلةيجعلهابشكلالرافعةسيإسإتششركةصمّمتالطويلة،العملفتراتمدارعلىللسائقالراحةمنأكبرقدرلتوفير
والتعباإلجهادوىمستتقليلفييساعدانالمثاليةالعملووضعيةالممتازالرؤيةمستوىمثلالتصميمفعناصرالعلويوحتىالسفليالجزء
.ونهايتهاليومبدايةفيمثاليأداءمستوىعلىالحصوللضمانالوظيفيةالمهاموأداءالراحةقدرمنيزيدذاتهالوقتوفيالسائقيصيبالذي

التشغيليةالرؤيةمجالفيكبيرةتحسينات

فيةالرؤيمستوىتحسينهدفهاللغايةواسعةنوافذالقيادةبمقصورةيتواجد
عجميفياألخضرباللونالملوناألمانبزجاجاالستعانةتموقداالتجاهاتجميع

سقطتقدالتيواألشياءالبنفسجيةفوقاألشعةمنالسائقلحمايةاالتجاهات
عندةالرؤيمنأكبرقدًراالجديدةالماسحاتتوفركماالتشغيلعمليةخاللعليه
.األمطارإسقاطأثناءالعمل

ألماكنمثاليتخطيط
والمقابسالذراعوضع

أذرعميلدرجةتعديليمكن
بشكلالمساندذاتالكرسي
يلالتشغعمليةلتحسينمثالي
الذكياالذرعمكانتصميمبفضل
.والمريح

متداخلةتشغيلأذرع
بينالجانعلىالتشغيلأذرعتوفيرتم

تشغيلالبعمليةللقياممتقاطعبشكل
بةبالنسويسروبسهولةجيدبشكل
رفعدارةوالرئيسيتينالتشغيللدارتي
بالنسبةأماوالتأرجحالرافعةذراع

رسيللكذراعينتوفيرتمفقدللحركة
التشغيلذراعخلفالمساندذات

يرلتوفاأليمنالجانبعلىالمتقاطع
.للسائقالراحةمنمستوى

وجديدكبيرمنزلقباب

عندةالالزمالمساحةلتقليلوواسعةعريضةومنصةمنزلقباببوضعقمنا
والخروجالدخولعمليةيجعلأنشأنهمناألمروهذاوإغالقه،البابفتح
االقيادةمقصورةمن اأمرً ىعلدرجاتبأربعباالستعانةقمناكمايسيرً

.أفضلبشكلوالدخولللوصولللمزالقالجانبياإلطارجانب

للعملمثاليةوضعيةيوفرللغايةعمليمقعد

لوسجوضعيةتوفيربغرضمثاليبشكلالجديدةالمقاعدتصميمتم
تهمالءمتعنيالكرسيلتعديالتالواسعفالمدىأكبربشكلمريحة
مريحةوبوضعيةوجهأفضلعلىالعملألداءكانأياالجسملشكل
.إضافيكخيارتعليقنظامذاتمقعدأيًضاويتوافرللغاية

اختياري
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صورة لالستشعار عن بعد

مشاركة المعلومات 
عن حالة الرافعة

تخزين معلومان عن ظروف الرافعة وعملياتها وإدارتها والتحكم فيها عن بعد
(إدارة ظروف التشغيل مثل ظروف العمل، GPSإدارة مدة التشغيل الكلية، معلومات الموقع باستخدام )

ملتقليل مدة التوقف عن الع الصيانة الدقيقة مستوى أفضل من األمان

.يةالذي تم تطويره مؤخرا في الطرازات القياس" االستشعار عن بعد"تم تركيب نظام 
الدقيقةيانةالصإجراءوضمانالعملعنالتوقفمدةتقليلبغرضبالرافعةالخاصةالتشغيللظروفالدقيقةالرقابة
بينماليةالتشغيالكفاءةتحسينعلىممكنةتشغيلظروفأفضلفيالرافعةعلىالحفاظعمليةتساعدحيث
.للصيانةالالزمالوقتتقليليتمالوقتذاتفي

االستشعار عن بعد

تساعد المعلومات 
الدقيقة للرافعة على 

القيام بعملية 
.التشغيل بكفاءة

العمالء

معلومات
االستشعار عن بعد

GPS

.الموثوقية القصوى في مواقع العمل، اليوم وغًدا وطوال العقود القادمة

طرقالتلكمنفقطواحدةهياليوميةالعملياتأداءخاللالبالراحةتضمنالتيفالموثوقيةالجودةلقياسالطرقمنالعديدهناك
نمستوىتوفيربغرضالتطويرمرحلةفيالبدايةمنذSXX1500A-3بتصميمسيإساتششركةقامتفقدوعليه المتانةمنمحس 

تحسينغرضبباألمانيتسمتصميًماليصبحللرافعةالهندسيالبناءبتطويرسيإسإتششركةقامتثمالصيانة،عمليةوتسهيل
.قبلذيمنأكترفوائدلتوفيرالتشغيلتكاليفوتقليلالتشغيليةالقدرات

مداسات الجنزير من النوع 
الصندوقي عالي المتانة

بكرات سفلية ذات عرض اتصال أكبر 
%20بمقدار 

أربع بكرات علوية

وحدة شد المداسات الهيدروليكية   اختياري

المتانةلتحسينقياسات

ضروريايعداألمروهذاجزء،كلقوةورفعزيادةهياألوليالخطوة
قدراتيملتعظبدقةالموثوقيةمستوىضبطتموقدللعملياتوأساسيًا
ةالجودمعاييراستخدامهوسيإسإتششركةبهقامتمافكلالعمل
ثمتاجاإلنمرحلةإلىوصواًل التطويربدايةمنذاإلطالقعلىصرامةاألكثر

ضمانلالعمليةجوانبمنجانبكلتصميمتموعليهالمتانةإختبارإجراء
تحميلالوخالياقوةاألكثرالسفلياإلطارذلكفيبماالموثوقيةتحقيق
يسإسإتششركةقامتلقد.الرافعةذراعزاويةومستشعردقةاألكثر
أساسىعلومبنيةللجميعمتاحةفعليًاللبيئةصديقةرافعةبتطوير

.البيئيةلإلدارةصارمةمعايير

الصيانةعملياتإجراءسهولة

إلىاجنبً الفحصلمعداتالمركزيبالتصميمباالستعانةقمنا
أخرىمجموعةإلىإضافةالقياسمنافذمنالمزيدمعجنب
هلأسالصيانةعمليةأصبحتفقدوعليهالمفيدةالوظائفمن

انةصيخدمةعلىإدخالهاتمالتيالتحسيناتخاللمنبكثير
دالاستبعمليةعلىأضفىالذيالتصميمإلىإضافةالمحرك

.وسالسةسهولةالمروحةسيرأوفلترأي

15.قد تختلف الصور عن مواصفات المنتجات المتوفرة*  14
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لثقل الخلفي)    (  ل مع اضافة وزن وابعاد الوحدة ذاتية التجميع 

SCX1500A-3 Stage III A / Tier 3

:ترسل جميع االستفسارات على العنوان

.بذلكإشعارأيإرسالدونوالمواصفاتالتصاميمتغييرفيبحقنانحتفظوعليهمنتجاتنابتحسينمستمربشكلنقوم●
.البريطانيالجاذبيةوحداتلنظاموفقافهي)(قوسينبينالموضوعةلألرقامبالنسبةأما.(SI)للوحداتالدوليالنظامبموجبموضوعةالكتالوجبهذاالواردةالوحدات●
.القياسيةالمعداتجميععلىتشتملالوقداختياريةوملحقاتمعداتعلىالتوضيحاتتشتملقد●
.والمنطقةالبلدباختالفالقياسيةوالملحقاتالمعداتتختلفقد●

سوميتوموركة هي العالمة التجارية لش" اتش إس سي للرافعات"خالل جميع محتويات هذا الكتالوج مع العلم بأن "  اتش إس سي"ليمتد إلى شركة . كوكرينسكونستراكشنانداستريزهيفي سوميتوموقمنا باختصار شركة 
.ليمتد. كوكرينسكونستراكشنانداستريزهيفي 

SCX1500A-3الطراز

للرفع (clamshell)مع كبشة التطبيق

- 150 ×4.5 م* طن أقصى حمل للرفع 

15 15 طول ذراع الرافعة األساسي                                                                 م
27 75 األساسي                                                       مالرافعة أقصى طول لذراع
- 10 ~28 طول الذراع األضافي                                                                           م
- 36 +28 االضافي                                               م+ أقصى طول للذراع األساسي 
- 110(45) د/ م (  طن12بمعدل حمل )الخلفي / الونش الرئيسي األمامي

سرعات حبل 

(1)*الرفع 
- 95(30) د/ م (                     طن12بمعدل حمل )الونش االضافي الثالث

- 44 د/ م ذراع الرافعة                                          ونش رفع 
1.7(1.7) (لفة في الدقيقة)1-دقيقةسرعة الدوران

1.5 /0.9 الساعة/ كم (2( )*منخفض/ عالي )سرعة السير 

30(17) (◦% ) اقصى انحدار يمكن تسلقه                                                            

2.5 - 2مسعة الكبشة

10 - طنالوزن اإلجمالي  المسموح به

36 - مأقصى عمق حفر

(3المستوى / IIIAالمرحلة )6HK1ايسوزو  النوع و الطراز المحرك
200.6 /1.850(272 /1.850) (لفة في الدقيقة/ قوة حصان )1-دقيقة / كيلو واط القدرة                    

91(0.93)
كبشة3م2.5مع ذراع رفع رئيسية، 

103(1.06)
طن150مع ذراع رفع رئيسية،خطاف 

(2سم / كجم ثقلي )كيلو باسكال ضغط االتصال باألرض

126
كبشة3م2.5مع ذراع رفع رئيسية، 

139
طن150مع ذراع رفع رئيسية،خطاف 

طنوزن التشغيل

(.2)*م 15مع عدم وجود حمل و استخدام ذراع الرفع الرئيسية بطول سرعة السير مبنية على مدى االستواء والتسطح والثبات الذي يدعم السطح . 2(  1)*باختالف الحمل وظروف التشغيل سرعة حبل الرفع تختلف . 1: ملحوظات

Hitachi Construction Machinery Middle East Corporation FZE.

www.hitachicm.ae/ar

Model

Application

Max. lifting capacity

Basic boom length

Max. boom length

Crane jib length

Boom + crane jib length

Rope line 

speeds (*1)

Swing speed

Travel speed high/low(*2)

Gradeability

Bucket capacity 

Allowable gross weight 

Max. digging depth

Engine

Ground contact pressure

Operating weight

Front/rear main drum (rated with 12 t load)

3rd winch (rated with 12 t load)

Boom hoist drum

Make & model

Max output

t × m

m

m

m

m

m / min

m / min

m / min

min-1 (rpm)

km/h

% ( °)

m3

t

m

 

kW/min-1 (PS/rpm)

kPa (kgf/cm2)

t

Clamshell 

-

15

27

-

-

-

-

-

2.5

10

36

91 (0.93)
w/basic boom, 2.5 m3 bucket

126
w/basic boom, 2.5 m3 bucket

Liftcrane 

150 × 4.5

15

75

10~28

63 + 28

110 (45)

95 (30)

44

-

-

-

103 (1.06)
w/basic boom,150 t hook block

139
w/basic boom,150 t hook block

Notes:  1. Rope line speeds vary under load and operating conditions (*1).  2. Travel speed is based on flat, level and firm supporting surface with no load  and 15 m basic boom (*2).

■Specifications

■General dimensions

SCX1500A-3

Units: mm

Printed in Japan

1.8 (1.8)

1.5 / 0.9

30 (17)

Cummins QSB 6.7 (Stage IV / Tier 4 f)

201/2,000 (273/2,000)

SCX1500A-3

2203 05H.EA345-1a

(    ) is with optional counter weight self-assembly unit mounted

(Rear end sw
ing radius)
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SCX1500A-3 Stage IV / Tier 4 f

Address inquiries to :

●We are constantly improving our products and therefore reserve the right to change designs and specifications without notice.
●Units in this catalog are shown under International System of Units (SI). The figures in parenthesis are under the older British Gravitational System of Units.
● Illustrations may include optional equipment and accessories, and may not include all standard equipment.
●Standard equipment and accessories may vary by country and region.

Sumitomo Heavy Industries Construction Cranes Co., Ltd. has been abbreviated as “HSC” throughout this catalog. “HSC CRANES” is a brand of Sumitomo Heavy Industries Construction Cranes Co., Ltd.

9-3, Higashi-Ueno 6-chome, Taito-ku, Tokyo 110-0015, Japan
Phone: 81-3-3845-1387   Facsimile: 81-3-3845-1394
http://www.hsc-cranes.com


