SCX1500A-3 Stage IV / Tier 4 f

لنقدم مساهمات قيمة للعالم
قيمة في مجالات عديدة في جميع أنحاء العالم.
الهدف هو تقديم مساهمات ّ
ولتحقيق تلك الغاية أنشأت إتش إس سي
جديدا متكاملًا لتقييم أداء الرافعات المجنزرة.
أساسا
ً
ً
فهي تتميز بقدرة ممتازة على العمل وعلى درجة عالية من الدقة خلال عملية التشغيل.
فهذه الرافعة لديها القدرة على زيادة كفاءة النقل والتجميع
بدءا من التصميم الجديد الصديق للبيئة
وقد تم تحسين أساس الأداء الجديد على نطاق واسع
ً
مرورا بأحدث تقنيات السلامة
وانتهاء بالقدرة الكبيرة على التوفير في استهلاك الوقود
ً
ً
والموثوقية.
حيث يسمح هذا الأداء بتوفير عملية تشغيل مريحة لإضفاء قيمة على عالم الرافعات.
سترى بأم عينك الرافعة “ "SCX1500A-3وهي تشق طريق العالمية نحو جيل جديد من
الرافعات.
كليا.
حيث سيقوم هذا المعيار الجديد بحمل العالم والأعمال وحتى المستقبل نحو آفاق جديدة ً

ُمنِحت جائزة التصميم الجيد إلى «سلسلة »SCX-3
نظرًا لتميزها بقابلية التشغيل الرائعة وسهولة نقلها
وتجميعها إضافة إلى توفر عنصر السالمة واألداء
ً
جيال جدي ًدا من الرافعات.
الصديق للبيئة فهي تمثل
 * 02قد تختلف الصور عن مواصفات المنتجات المتوفرة.
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أداء الرافعة SCX1500A-3

الدقة وصلاحية العمل من أجل تحويل وتغيير أي موقع عمل
نقدم لكم الجيل الجديد من الرافعات ذات القدرة المثالية على العمل والأداء المثالي الذي يناسب
جميع مواقع العمل حيث تقدم الرافعة  SCX1500A-3للمستخدمين دقة وكفاءة متناهية في العمل

والأ كثر بكثير من مجرد القدرة الكافية بالنسبة لأي وظيفة أخرى كما نوفر لكم تجربة التحكم في
رافعة تأخذكم إلى مستو يات جديدة من الأداء مع الحفاظ على طر يقة العمل التي لا تقارن.

ذراع رفع ب صلابة عالية للقيام بأصعب المهام.
عرض الذراع

قمنا بزيادة عرض الطرف السفلي لذراع الرفع

 2000مم

وعرض ذراع الرفع نفسه إضافة إلى تعز يز قوة

لم ا
المصالبة بغرض تحسين قوة ذراع الرفع ذاته ع ً

بأن هذا الأمر من شأنه أن يساعد في توفير مست وى
ثبات عالي ومتطور أثناء العمل إضافة إلى تقليل

الانحرافات الجانبية والالتواءات التي تلحق بقاعدة
الرافعة وأن يجعل أحمال التموضع أكثر سهولة كم ا

قمنا بتوظيف والاستعانة بنظام الرصد العلوي من
على الصاري بغرض تحسين الاستجابات التشغيلية.
SCX1500A-3
عرض
السفلي
الرفع (مم)

الطراز
السابق

الطرف
لذراع

1350

عرض ذراع الرفع

2000

1850

%9+

قاعدة
الأساس

▲ %17

قاعدة
الأساس

150+

(مم)

منطقة
المصالبة

قسم

انحراف
المستدقة
الرفع *

النهاية
لذراع

250+

1100

(مم) 2

عرض الطرف
السفلي لذراع الرفع

 1350مم

* تم الحصول على قيم االختبار من خالل تقييمات داخلية أسرع.

وضعية الونش
صديق البيئة

العملية
العادية

EC O

WINCH

أقل استهالك للوقود
مرفاع
إلى
إضافة
ترسي عالي السرعة
لألحمال الخفيفة.

عملية تشغيل تتسم بالسهولة والسالسة
يتم تشغيل وضعية الونش صديق البيئة بشكل تلقائي باستخدام أذرع التحكم العادية إذا كان زر الونش
صديق البيئة في وضعية التشغيل واستوفيَت شروط تشغيل بعينها (الخطاف فقط ،سرعة المحرك
 1150لفة في الدقيقة أو أقل).

الونش صديق البيئة ذات سرعة رفع ترسي عالية
ومنخفض االستهالك للوقود.
كما تشتمل أيضا على اإلضافة الجديدة لوضعية الونش الصديق للبيئة
التي تسمح بسرعات خطية عالية في وجود أحمال خفيفة دون االضطرار
إلى زيادة سرعة المحرك (عدد لفات قليلة في الدقيقة) حيث توفر هذه
الوضعية قدرة ممتازة على العمل في بعض الظروف مثل مواقع اإلنشاءات
ذات االرتفاعات العالية وعمليات تعليق العديد من األحبال وتخفض أ يضا
من استهالك الوقود وتقلل من الضوضاء نظرًا إلمكانية خفض سرعة

الونش القوي الجديد كليا
قمنا بزيادة قوة السحب الخطي
للونش بمعدل  12طن ( حبل φ 26
مم ) بمعدل  % 8لزيادة نطاق رفع
األحمال الثقيلة مع سرعة خطية
بمقدار  45م  /دقيقة كما وفرنا
قدرة أكبر للحركات الفورية مجمّع ة
مع الفرامل * التي توفر عملية
تشغيل أفضل مما يجعل الرافعة
تقوم بتوفير قدرة متميزة على
العمل بسالسة .

يتوفر بشكل اختياري ونش بقدرة سحب
خطي ت ُقد ّر بـ  13.5طن ( حبل  φ 28مم ) .
* إضافة اختيارية

الونش الثالث

ا ختيا ري

الونش الثالث ذات مكابح متعددة وجديدة من النوع ذات األسطوانة الرطبة بونش ذات
سحب خطي بمعدل  12طن إضافة إلى سعة لفيفة كبيرة قدرها  220م لطول الحبل،
وسهولة التعامل مع عتاد تحكم ذات تبطين من الفئة . φ 3000 – 2500

المحرك إلى أقل درجة ممكنة.
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* قد تختلف الصور عن مواصفات المنتجات المتوفرة.

05

التحكم والسيطرة بالنسبة لـ SCX1500A-3

الدقة العالية التي تؤهل الرافعة ألداء الغرض المنشود مع مستوى عال
من التحكم متاح للجميع.
إن التشغيل واألداء المرن الذي تقوم به الرافعة يجعلها تتألق فعليًا خالل أدائها مهام الرفع الثقيل بدقة عالية فلقد
ُ
ص ّ
مِمت الرافعة بحيث يتسنى للجميع تشغيلها لتؤدي المهام التي يرغبون فيها جنبًا إلى جنب مع االعتماد على
مستوى مهارة السائق وخبرته فقابلية االستخدام المتميزة هي السر وراء هذا التطوير وبإمكانكم خوض هذه التجربة
في موقع عملكم أينما كان في أي مكان في العالم.

محرك (إضافي)

محرك (رئيسي)
الونش األمامي

التحكم

الونش الخلفي

المضخة

المضخة

تتواجد أزرار التحكم الدقيق في السرعة عند القيام
بعمليات الرفع والخفض والتأرجح ورفع ذراع الرفع في
موقع مركزي على الجانب األيسر من لوحة واجهة
القيادة كما يمكن تعديل العمليات حسب الرغبة لتناسب

المحرك

خزان زيت
الهيدروليك

أداء وظيفة بعينها.
دوائر هيدروليكية مجمّعة
المكابح المحايدة للدوران

يستخدم النظام الهيدروليكي دوائر هيدروليكية مجمعة ذات صفات فريدة من شركة إتش إس

تم تركيب مقابس للدوران الحر  /مكابح الدوران عندما

سي من خالل زيادة ضغط المضخة وتحسين أدائها من خالل استخدام دارة مختلطة للتحكم

يكون ذراع التحكم في وضع الالحمل فعندما يكون ذراع

في زيت الهيدروليك من مضختين هيدروليكيتين ،نتمكن من تعزيز الشعور بالقدرة على العمل

الدوران في وضع الالحمل حينها بإمكان السائق أن

في السير والرفع  /اإلنزال والخفض والتأرجح ورفع ذراع الرفع فنظام التحكم الهيدروليكي

يختار ما بين التحرير أو الضغط على المكابح بنا ًء على

األحدث على اإلطالق بحيث يتمكن من دعم جميع المهام بكفاءة من خالل التحكم بنا ًء على

ظروف العمل والتفضيالت الشخصية.

األولوية بما يتوافق مع االحتياجات وهذا األمر يساعد على تحقيق الشعور بالقدرة على
العمل؛ بما يتوافق مع غرض المش ّغِل.

تحكم دقيق بشكل أكبر
عند أي سرعة
الصورة هي
(اختياري) مثبتًا.

دواسة تشغيل المكابح اثناء الدوران
قمنا

باستخدام

دواسة

اختياري

تشغيل الفرامل اثناء

الدوران لضمان التحكم الدقيق في االدوران في
حاالت هبوب الرياح القوية وهذا األمر يحافظ على
مستوى عال من التحكم عند دوران الكابينة حتى
في أقسى مواقع العمل.

للونش

الثالث

تم تكبير الصورة بغرض التوضيح.

مكابح جديدة متعددة األقراص من النوع الرطب للشعور بمستوى
أكبر من التحكم.

اختياري

هذه المكابح االختيارية تستخدم نوع جديد متعدد األقراص من النوع الرطب يوفر قدرًا أكبر من
التحكم ،فدواسات المكابح المعلقة تمنح السائق استجابة أكثر سالسة وأكثر دقة.
لقد أصبح حلم الحصول على أداء مكابح موثوق به حقيقة حتى في حاالت األحمال الكبيرة،
كل هذا في نفس الوقت الذي تكون فيه درجة حرارة القرص عند أدنى مستوى لها كما
يمكن أي ً
ضا استخدام النظام في أعمال الحفر الثقيلة وأعمال التأسيس التي تعتمد فيها

عملية التشغيل على اإلسقاط الحر*.
* وظيفة اإلسقاط الحر هي إضافة اختيارية للطرازات المزودة بونش ترسي للسحب الخطي بمعدل  12طن .يرجى االطالع على
الكتالوج لمزيد من التفاصيل.
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* هذه الصورة خاصة بـ . SCX1200-3

* قد تختلف الصور عن مواصفات المنتجات المتوفرة.
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تناسب العرض مع المقطورات ينجم عنه توفير تكلفة ال نقل .

سهولة نقل SCX1500A-3

عرض الرافعة أقل من  3متر ووزنها أقل من  30طن ،وهذا األمر يجعلها أسهل

تتميز بالسرعة والذكاء ،والقدرة االستثنائية على النقل
والتجميع بما يضمن نتائج أفضل.
تتجسد القيمة االستثنائية التي ال مثيل لها للرافعة عند نقلها من موقع آلخر فلقد حرصنا على المحافظة على مستوى
األداء وفي الوقت ذاته وفرنا تصمي ً
ما تتوفر فيه إمكانية النقل والتجميع والفك بشكل فعال حيث يجتمع هذا المستوى من

إمكانية النقل والتجميع سويًا لتحسين الكفاءة بشكل كبير في أي موقع من مواقع العمل.

عملية التجميع أصبحت أكثر أمانا
وأكثر سرعة مع توفر إمكانية االتصال

في التحميل والنقل على المقطورات وهذا من شأنه بالتبعية أن يقلل من
تكلفة النقل .كما تم توظيف آلية مقصورة القيادة المتأرجحة لزيادة عرض
قاعدة ذراع الرفع بشكل إضافي للحصول على عملية تشغيل أكثر موثوقية
للرافعة إضافة إلى سهولة استثنائية في عملية النقل.

مواصفات تقليل ثقل الموازنة
تتوفر خاصية تقليل ثقل الموازنة كخيار إضافي لتوفير مرونة إضافية
لمجموعة متنوعة من مواقع العمل بما في ذلك المواقع العالية وفي
المناطق الداخلية الضيقة حيث يكون ثقل التشغيل محدودًا أو مقصورًا
(على مؤشر ثقل الموازنة).
اختياري

المتواجدة في القاع.

)(7

مفهوم جديد لعملية الفك والتركيب مع نظام السارية.

ال

ال

ال

الوزن اإلجمالي للتشغيل  139طن

 123طن

 115طن

 107طن

 103كيلو
باسكال

 91كيلو
باسكال

 85كيلو
باسكال

 79كيلو
باسكال

 73كيلو
باسكال

تصميم الشكل المعقوف والمسامير
المشتركة لتجميع اإلطار الجانبي
للجنزير.
من الممكن أن يتم نصب وتثبيت اإلطار الجانبي للجنزير

مع اسطوانة إزالة المسمار المشترك لإلطار الجانبي
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مما يسمح بتحسين عملية الفك والتركيب والتجميع
للغاية كما يضمن التصميم أي ً
ضا القيام بالعمل على نحو

أكثر أمانًا.

ملحوظة  :تم تهيئة مواصفات تقليل ثقل الموازنة لتناسب مواصفات الرافعة با ستثناء
المرفاع الذراعي .

إن استخدام نظام السارية الذي يسمح بخفض السارية برمتها مع هيكل قضيب التثبيت
بشكل جذري يعمل على تحسين عمل الدواسة المشتركة إضافة إلى عملية تجميع ذراع
الرفع ،أما الخصائص األخرى مثل ثقل الموازنة ال ُ
مشكَّل بطريقة متشابهة فهي تجعل عملية
الفك والتركيب أكثر سهولة في حين أن وصالت خراطيم الهيدروليك الموفرة للعمالة وعملية
التشغيل اآلمنة تعني أن الرافعة هي المستفيدة على جميع األصعدة عندما يتعلق األمر
بعملية التركيب والتجميع.

)(4

ال

ضغط االتصال األرضي

نعم

)(6

)(5

)(3
 99طن

الوزن السفلي

عندما تتوفر خاصية السحب السريع فإن هذا
األمر يسمح بعملية التركيب الذاتية والفك
لإلطارت الجانبية الثقيلة للجنزير وهذه
الخاصية تسمح بالتجميع بمساعدة عدد أقل
من الرافعات؛ وهذا األمر يحعل ثقل الموازنة
(يصل إلى  9طن) .تتوفر خاصية السحب
السريع مما يسمح بإمكانية القيام بإجراءات
التجميع األخرى في الوقت ذاته؛ األمر الذي
يزيد أي ً
ضا من كفاءة عملية التجميع والتركيب.

وحدة التجميع الذات ي
لثقل الموازنة

إمكانية فك اإلطار الجانبي للجنزير
وتجميعه وتركيبه بشكل أسرع
بفضل خاصية السحب السريع
.QuickDraw

اختياري

تم تركيب وحدة التجميع الذاتي

ثقل الموازنة
(للقطعة)

بشكل مباشر بين السارية والداليات

السحب السريع للسماح
بالتجميع والفك والتركي ب
بشكل أسرعOP T ION .
اخيتاري

مصممة لسهولة
النقل والتجميع
والتركيب

لثقل الموازنة لتوفير إمكانية ال تجميع
والتركيب الذاتي بشكل أكثر سه ولة
ولتوفير الوقت.
ملحوظة ) عندما يتم تركيب وحدة التجميع الذاتي
لثقل

الموازنة

يختلف

شكل

ثقل

الموازنة

عن

المواصفات القياسية ،كما يزداد قطر التأرجح الطر في
الخلفي للرافعة لذلك يجب الحرص جي ًد ا عند تش غيل
الرافعة.

* الصورة خاصة بطراز .SCX1200-3

* حلقات وعروات الربط خالل عملية
[النقل] * يمكن تحميل الرافعة بشكل مباشر على المقطورة دون الحاجة إلى أي عوارض خشبية.
* عروات رفع ذراع الرفع.
النقل وعروات تخزين الخراطيم الهيدروليكية لجهاز السير والنقل
* دليل تموضع مسمار قاعدة ذراع الرفع نقطة توقف خلفية من
* نظام مراقبة مرحلة التجميع المتعدد
[التجميع والتركيب]
النوع المستهدف اسطوانة إزالة  /تركيب مسمار قاعدة ذراع الرفع
اختياري * وحدة درفلة شرائط لقمة الهيدروليك اختياري
[ أخرى ] * صندوق لتخزين جهاز التحكم عن بعد الخاص بمقبس الربط بهيكل
السيارة .
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األمان في SCX1500A-3

قدرات رفع موثوقة ودقيقة مع
مزايا السالمة واألمان المتقدمة.
تحسين مستوى السالمة واألمان يجب أن يكون في
المقام األول على رأس أولوياتنا فلقد تم تصميم كا بينة
وشاشه سهلة القراءة لضمان توفير المعلومات للسائق
بأفضل طريقة ممكنة يمكن الوثوق فيها وتم وضع معايير
متعدة لمنع الحوادث إضافة إلى أجهزة أمان عديدة لتوفير
قدر كبير من الراحة للسائق.
كن مطمئ ًن ا وعلى يقين أن أعمالكم تسير بأمان وأنها
مدعومة بمجموعة متكاملة من معدات السالمة واألمان
المتقدمة.

منطقة تقييد الدوران

يتم تخفيف السرعة من هنا

اختياري

يعمل هذا الجهاز على منع الرافعة
من الدوران باألشياء والتسبب في
تلفيات أو أضرار من خالل تنبيه
السائق بمدى

الدوران

وبالتالي

القيام أتوماتيكيًا بتوقيف الرافعة عند

منطقة
تقييد
الدوران

الحاجة وتكون النتيجة هي الحصول

على مستوى إضافي من األمان
عند العمل في األماكن الضيقة.

نظام مراقبة الرؤية الخلفية
واالوناش

اختياري

تم تركيب أربع كاميرات مراقبة
لتيسير عملية مراقبة حالة االوناش

األمامية  /الخلفية وونش رفع ذراع

شاشة عرض محدد األحمال والزوايا

من األمان ،تم توفير نقاط فحص لكل

1
3

مرحلة من مراحل التشغيل لجعل

2

األمر يبدو أكثر سهولة حيث أن
الشاشة الواسعة موصولة بكاميرات

8

قابلة للتحويل.

4
5
7

الرفع

ومراقبة

الخلف

والجهة

الخلفية من اليسار وإلضفاء مزي د

مصممة ألداء العمل بشكل آمن

6

تم تثبيت قفل أتوماتيكي للونش في الطرازات القياسي ة يقوم
بتعقب ومتابعة عمليات رفع ذراع الرفع ويقوم بشكل أتوم اتيكي

 .1مؤشر نسبة التحميل ()%
 .2سرعة المحرك
 .3نسبة التحميل ()%
 .4درجة حرارة المياه
 .5مؤشر منسوب الوقود.

(سائل تبريد المحرك)

 6األيقونات التحذيري ة

 7حالة المروحة.
 8وضعية ضبط مكي ف
الهواء

بتفعيل القفل عندما يكون الذراع في وضع الالحمل كما يتم
توصيل العديد من منبهات التحذير والتنبيه والمعلومات ال تحذيرية
إلى السائق للمساعدة في تقليل عدد الحوادث الناجمة عن
اإلهمال وتم زيادة عرض الممشى العلوي ( إضافة اختيارية)
لجعل عملية التجميع والتركيب أكثر سهولة إضافة إلى ذلك تم
تركيب ممرات ضيقة على الجانب ودرابزين (من النوع القابل

محدد األحمال والزوايا مع شاشة عرض كبيرة

للطي ) في الطرازات القياسية وكل هذه التجميعة هدفها هو

تم استخدام شاشة كبيرة لتوفير مستوى وضوح ممتاز ومج ال

ضمان أداء العمل بأكبر قدر ممكن من األمان.

رؤية ممتاز ألي مهمة تقومون بها كما يمكن عرض مجموعة من
العناصر بينما يضمن مخطط العرض البسيط عرض المعلومات
للسائق بشكل مناسب كما تم تصميم شاشة العرض بواجهة

تفاعلية ،األمر الذي يتيح متابعة أي حركة للرافعة من منظور
السالمة واألمان وهذا األمر يساعد على الحد من العمليات غير
المرغوبة وتحقيق أقصى معدالت السالمة واألمان.
محدد األحمال والزوايا () ML
تم توفير محدد االحمال باستخدام جهاز توضيح طول الرفع في

مبيت علوي من النوع القابل
للطي للدرابزين

ممشى علوي ( مصنوع من
البوليمرات المقواة باأللياف ) اختياري

المعدات القياسية فعندما يتم ضبط محدد االرتفاع مقدمًا في مؤشر
ارتفاع الرفع سيتم تفعيل وظيفة التباطؤ عندما يتم االقترا ب من

وظائف وأجهزة السالمة واألمان األخرى

االرتفاع المحدد لمنع المعالق من الزيادة في االرتفاع ويقوم مح دد
أحمال وزوايا طول االرتفاع جنب ًا إلى جنب مع مقبس كتلة منع
التسرب بتوفير مستوى كبير من األمان والسالمة ضد االرتفاعات
الزائدة للمعالق وهذا األمر يؤدي إلى تحسين مستوى السالمة

واألمان.

●
●
●
●

● كتلة منع التسرب
قفل دارة الونش (األمامي  /الخلفي)
● ذراع قفل البوابة
عملية التشغيل الفردية للونشالترسي
● جدار الحماية
أقفال األذرع
مؤشر النسبة المئوية لأللوان الثالثة اختياري ● زر اإليقاف الطارئ للمحرك

ملحوظة ) تلعب هذه الوظيفة دورًا تكميليا في وجود محدد األحمال والزوايا كما ي ُ حظ ر
استخدام هذه اآللة بشكل منفرد بموجب القوانين واللوائح التنظيمية .

10
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11

الحفاظ على البيئة بالنسبة لـ SCX1500A-3

الراحة التي توفرها SCX1500A-3

ّ
محسن مع قدر أكبر من الراحة.
مستوى رؤية أفضل وأداء المهام الوظيفية بشكل
لتوفير قدر أكبر من الراحة للسائق على مدار فترات العمل الطويلة ،صمّمت شركة إتش إس سي الرافعة بشكل يجعلها سهلة االستخدام من
الجزء السفلي وحتى العلوي فعناصر التصميم مثل مستوى الرؤية الممتاز ووضعية العمل المثالية يساعدان في تقليل مستوى اإلجهاد والتعب

الذي يصيب السائق وفي الوقت ذاته يزيد من قدر الراحة وأداء المهام الوظيفية لضمان الحصول على مستوى أداء مثالي في بداية اليوم ونهايته.

نظيف واقتصادي .صديق للبيئة بالنسبة لالشخاص والمجتمع.
يوفر المحرك الجديد األكثر حفاظ ا على البيئة الطاقة النظيفة المطلوبة إلنتاج جيل جديد من الرافعات
من شركة إتش إس سي .
حيث توفر هذه التكنولوجيا المتقدمة والصديقة للبيئة تجربة أكثر متعة للجميع وللمدن الم حيطة في
المستقبل فلقد تم ضبط استهالك الوقود بدقة إلتمام عملية التشغيل بشكل أكثر اقتصاد ا في استهالك
الوقود ،وهذا األمر يوفر فوائد كبيرة ورئيسية من منظور إداري .

مدعومة بمحرك نظيف
مزودة بمحرك صديق للبيئة يكافيء اللوائح التنظيمي ة
لالنبعاثات الخاصة باالتحاد األوروبي المرحلة  IIIأ والواليات
المتحدة المستوى  3حيث يساعد الخفض الرئيسي في
انبعاثات غاز العادم وتقليل استهالك الوقود في تقليل
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وقد تم تصميم المحرك
الجديد وقطار الطاقة الجديد هندس يًا لكي يصبحا صدي قين
للبيئة بشكل أكبر.
■ األداء النظيف (االتحاد األوروبي)
)PM (g/kWh
0.6

0.54
0.5

المرحلة I

0.4

المرحلة  IIIأ

المرحلة II

0.3

0.2

مقعد عملي للغاية يوفر وضعية مثالية للعمل

تحسينات كبيرة في مجال الرؤية التشغيلية

تم تصميم المقاعد الجديدة بشكل مثالي بغرض توفير وضعية جلوس

يتواجد بمقصورة القيادة نوافذ واسعة للغاية هدفها تحسين مستوى الرؤية في

0.1

9.2 10
)N O x + HC (g/kWh

6

5

0

4

بالنسبة للطراز  ،SCX-3المرحلة  IIIأ (المستوى  )3تتوافر آلة المحرك في المناطق األقل في المعايير
التنظيمية كما يتم وضع معايير تنظيمية في اليابان والواليات المتحدة وأوروبا لغاز عادم المحركات (للمرحلة

مريحة بشكل أكبر فالمدى الواسع لتعديالت الكرسي تعني مالءمته

جميع االتجاهات وقد تم االستعانة بزجاج األمان الملون باللون األخضر في جميع

لشكل الجسم أيا كان ألداء العمل على أفضل وجه وبوضعية مريحة
للغاية ويتوافر أي ً
ضا مقعد ذات نظام تعليق كخيار إضافي.

االتجاهات لحماية السائق من األشعة فوق البنفسجية واألشياء التي قد تسقط

يتطلب محرك المرحلة  IIIب (المستوى  4آي) وقود وزيت محرك ذات درجة عالية وبدون وحدة معالجة

عليه خالل عملية التشغيل كما توفر الماسحات الجديدة قدرًا أكبر من الرؤية عند

الحقة.

 IIIب ،المستوى  4آي) ،و

العمل أثناء إسقاط األمطار.
أثقال موازنة مع قدرة على إعادة
التدوير ال مثيل لها

تخطيط مثالي ألماكن
وضع الذراع والمقابس

تصميم صديق للبيئة مع أثقال موازنة مصنوعة
تدويرها

محسّ نة ،وتمت االستعانة بوظائف توقف الالحمل ووضع الونش

بسهولة.

الكرسي ذات المساند بشكل

إضافة إلى التحسينات التي أجريناها على كفاءة عملية
االحتراق داخل المحرك ،مقترنة بعناصر تحكم هيدروليكية

من أوزان

يمكن تعديل درجة ميل أذرع

تكنولوجيا تعمل على تحسين كفاءة استهالك الوقود

مصبوبة

يمكن إعادة

صديق البيئة لالمتثال بشكل أكبر للوائح التنظيمية الصارمة

توقف
الالحمل

لغازات العوادم إضافة إلى تحسين عملية االقتصاد في

مثالي لتحسين عملية التشغيل

استهالك الوقود.

بفضل تصميم مكان االذرع الذكي
والمريح.

IDLE STOP
إشعار توقف الالحمل عندما ُتستوفى الشروط.
يتوقف المحرك بعد  10ثواني من اإلشعار

تم توفير أذرع التشغيل على الجانبين
بشكل متقاطع للقيام بعملية التشغيل
بشكل جيد وبسهولة ويسر بالنسبة

باب منزلق كبير وجديد

لدارتي التشغيل الرئيسيتين ودارة رفع

قمنا بوضع باب منزلق ومنصة عريضة وواسعة لتقليل المساحة الالزم ة عند

ذراع الرافعة والتأرجح أما بالنسبة
للحركة فقد تم توفير ذراعين للكرسي
ذات المساند خلف ذراع التشغيل

المتقاطع على الجانب األيمن لتوفير

أيقاف

بدء

اختياري

فتح الباب وإغالقه ،وهذا األمر من شأنه أن يجعل عملية الدخول والخروج

تقليل
البيئية.
المحرك
ل .ك .د.

أذرع تشغيل متداخلة

ا لو نش صد يق
البيئة

إعادة تشغيل المحرك
من خالل تشغيل مقبض أو
أو دواسة الوقود

تقليل
المحرك.

غاز

العادم

استهالك

واألحمال
أجزاء

تقليل استهالك الوقود وتكلفة
التشغيل

الوقت

 9حاالت يحدث فيها توقف الالحمل
 1 #عند ما يتم تشغيل م قبس التو قف ال رئيسي  4 #س رعة مح رك الال ح مل

من مقصورة القيادة أمرًا يسيرًا كما قمنا باالستعانة بأربع درجات عل ى

 2 #يتم تسخي ن ال مح رك

 5 #عدم و جو د زيا دة في الح مل

جانب اإلطار الجانبي للمزالق للوصول والدخول بشكل أفضل.

 3 #ج ميع ا ألذر ع في وضع الال حمل
 8مست م رة ألكث ر م ن  10ثوا ني .

 #ليست في وضع اإلس قاط الح ر

 7 #عن ما يتم تشغيل مكا ب ح التأ ر ج ح
 8 #و ضع الع مل
 #أ ن ت ظل أي م ن الحاالت م ن  1إلى

مستوى من الراحة للسائق.
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الموثوقية القصوى في مواقع العمل ،اليوم وغ ًدا وطوال العقود القادمة.
االستشعار عن بعد
تم تركيب نظام " االستشعار عن بعد " الذي تم تطويره مؤخرا في الطرازات القياسية .
الرقابة الدقيقة لظروف التشغيل الخاصة بالرافعة بغرض تقليل مدة التوقف عن العمل وضمان إجراء الصيانة الدقيقة
حيث تساعد عملية الحفاظ على الرافعة في أفضل ظروف تشغيل ممكنة على تحسين الكفاءة التشغيلية بينما
في ذات الوقت يتم تقليل الوقت الالزم للصيانة.
تخزين معلومان عن ظروف الرافعة وعملياتها وإدارتها والتحكم فيها عن بعد
( إدارة مدة التشغيل الكلية ،معلومات الموقع باستخدام  ، GPSإدارة ظروف التشغيل مثل ظروف العمل )

مستوى أفضل من األمان

الصيانة الدقيقة

تقليل مدة التوقف عن العمل

صورة لالستشعار عن بعد
GPS

معلومات
االستشعار عن بعد

تساعد المعلومات
الدقيقة للرافعة على
القيام بعملية
التشغيل بكفاءة.

هناك العديد من الطرق لقياس الجودة فالموثوقية التي تضمن راحة البال خالل أداء العمليات اليومية هي واحدة فقط من تلك الطرق

وعليه فقد قامت شركة اتش إس سي بتصميم  SXX1500A-3منذ البداية في مرحلة التطوير بغرض توفير مستوى محسن من المتانة
وتسهيل عملية الصيانة ،ثم قامت شركة إتش إس سي بتطوير البناء الهندسي للرافعة ليصبح تصمي ً
ما يتسم باألمان بغرض تحسين
القدرات التشغيلية وتقليل تكاليف التشغيل لتوفير فوائد أكتر من ذي قبل.

مشاركة المعلومات
عن حالة الرافعة

العمالء

قياسات لتحسين المتانة
الخطوة األولي هي زيادة ورفع قوة كل جزء ،وهذا األمر يعد ضروريا
وأساسيًا للعمليات وقد تم ضبط مستوى الموثوقية بدقة لتعظيم قدرات
العمل فكل ما قامت به شركة إتش إس سي هو استخدام معايير الجودة
ً
وصوال إلى مرحلة اإلنتاج ثم
األكثر صرامة على اإلطالق منذ بداية التطوير
إجراء إختبار المتانة وعليه تم تصميم كل جانب من جوانب العملية لضمان
تحقيق الموثوقية بما في ذلك اإلطار السفلي األكثر قوة وخاليا التحميل
األكثر دقة ومستشعر زاوية ذراع الرافعة .لقد قامت شركة إتش إس سي
بتطوير رافعة صديقة للبيئة فعليًا متاحة للجميع ومبنية على أساس
معايير صارمة لإلدارة البيئية.

أربع بكرات علوية
وحدة شد المداسات الهيدروليكية اختياري

مداسات الجنزير من النوع
الصندوقي عالي المتانة
بكرات سفلية ذات عرض اتصال أكبر
بمقدار % 20

سهولة إجراء عمليات الصيانة
قمنا باالستعانة بالتصميم المركزي لمعدات الفحص جنب ًا إلى
جنب مع المزيد من منافذ القياس إضافة إلى مجموعة أخرى
من الوظائف المفيدة وعليه فقد أصبحت عملية الصيانة أس هل
بكثير من خالل التحسينات التي تم إدخالها على خدمة صيانة
المحرك إضافة إلى التصميم الذي أضفى على عملية استب دال
أي فلتر أو سير المروحة سهولة وسالسة.
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SCX1500A-3

SCX1500A-3

عامةUnits:
أبعادmm
■

 مم: الوحداتdimensions
■General
(

 الخلفيcounter
التجميع للثقل
الوحدة ذاتية
وزن وابعادunit
اضافة
( ) مع
) is with optional
weight
self-assembly
mounted

00 ～
750

00

3900
3900

1350
1350

R4950
（
（R5150
）
R4950
R5150）

150

）

0
15 )
R5 adius
50（ ing r

9 d sw
en
ar
(Re

1350
1350

6840
6840

965
965

7935
7935

470
470

2450
2450

1600
1600

（1505
1505）
）
（

4395（
（4525
4525）
）
4395

R4

6365
6365

■ المواصفات

■Speciﬁcations
SCX1500A-3

Model
Application
(clamshell) مع كبشة
Max. lifting capacity
Max. boom length
Crane jib length

للرفع
t×m

4.5 × 150

15

15

27

75

-

28 ~ 10

-

28 + 36

-

) 45( 110
m / min
) 30( 95
m / min

Boom + crane jib length
Rope line

m
m
m
m

m / min

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

speeds (*1) 3rd winch (rated with 12 t load)

Boom hoist
drum
-

Swing speed

Liftcrane

-

Basic boom length

44
min-1 (rpm)

Travel speed high/low(*2)

) 1.7( 1.7

km/h

Gradeability

0.9 / 1.5

% ( °)

Bucket capacity

) 17( 30

m3

Allowable gross weight
2.5
Max. digging depth
10
Engine

Make & model

36

-

t

-

m

-

kW/min-1 (PS/rpm)

Max output

) 3  المستوى/ A III  ( المرحلة6HK1 ايسوزو

Ground contact pressure

) 1.850 / 272( 1.850 / 200.6

)0.93( 91

Operating weight

الطراز

SCX1500A-3

kPa (kgf/cm2)

Clamshell

طن * م150 × 4.5
15
م

م
م

م

-

15
األساسي
طول ذراع الرافعة

75

27

أقصى طول لذراع الرافعة األساسي

10~28

-

63 + 28

-

طول الذراع األضافي

 االضافي+ أقصى طول للذراع األساسي

110 (45)
 د/  طن ) م12  الخلفي (بمعدل حمل/الونش الرئيسي األمامي
95 (30)
د/ م
)  طن12 الونش االضافي الثالث (بمعدل حمل44
د/م
ونش رفع ذراع الرافعة
1.8 (1.8)
) (لفة في الدقيقة1-دقيقة
 الساعة/ كم
)◦ ( %

التطبيق

أقصى حمل للرفع

سرعات حبل
) 1*( الرفع
سرعة الدوران

1.5 / 0.9
30 (17)

-

) 2*( ) منخفض/ سرعة السير (عالي
2.5 اقصى انحدار يمكن
تسلقه

-

10

سعة الكبشة
36
المسموح به
الوزن اإلجمالي
Cummins QSB 6.7 (Stage IV / Tier 4 f)
م
أقصى عمق حفر
201/2,000 (273/2,000)
النوع و الطراز
المحرك
91 (0.93)
103 (1.06)
القدرة
) لفة في الدقيقة/  (قوة حصان1-  دقيقة/ كيلو واط
w/basic boom,150 t hook block
w/basic boom, 2.5 m bucket
2م

طن

-

3

) 1.06( 103

t

 كبشة3 م2.5 ،مع ذراع رفع رئيسية

 طن150 خطاف،مع ذراع رفع رئيسية

126

139

ضغط االتصال باألرض
126

) 2  سم/ كيلو باسكال (كجم ثقلي

139

w/basic boom,150 t hook block
طن

w/basic boom, 2.5 m3 bucket

وزن التشغيل

Notes: 1.كبشة
Rope3مline
speedsرفع
vary
load and operating
conditions
(*1).
Travel
 طن150
خطاف،رئيسية
رفع2.
ذراع
 معspeed is based on flat, level and firm supporting surface with no load and 15 m basic boom (*2).
2.5 ،رئيسية
ذراعunder
مع

.) 2*(  م15  سرعة السير مبنية على مدى االستواء والتسطح والثبات الذي يدعم السطح مع عدم وجود حمل و استخدام ذراع الرفع الرئيسية بطول.2 ) 1*(  تختلف سرعة حبل الرفع باختالف الحمل وظروف التشغيل.1 :ملحوظات
.إشعار بذلك
إرسال أي
والمواصفات دونwithout
التصاميم
نقوم بشكل مستمر بتحسين منتجاتنا وعليه نحتفظ بحقنا في تغيير
We are constantly improving our products and therefore reserve the right to change
designs
and specifications
notice.
الجاذبية
وحداتofلنظام
فهي
 قوسينin
بينparenthesis
لألرقام الموضوعة
بالنسبة
.) SI(British
للوحدات
النظام الدوليSystem
موضوعة بموجب
Units in this catalog are shown under.البريطاني
International
System
Unitsوفقا
(SI).
The)(figures
are under
theأماolder
Gravitational
of Units.الوحدات الواردة بهذا الكتالوج
Illustrations may include optional equipment and accessories, and may not include all standard
equipment.
.القياسية
قد تشتمل التوضيحات على معدات وملحقات اختيارية وقد ال تشتمل على جميع المعدات
● Standard equipment and accessories may vary by country and region.
.قد تختلف المعدات والملحقات القياسية باختالف البلد والمنطقة
●

●

●

●

●

●

●

سوميتومو
التجارية لش
العالمة
للرافعات" هي
 سيCo.,
اتش إس
 بأنbeen
مع العلم
هذا الكتالوج
 خالل جميعthis
"سي
اتش إس
" شركة
ليمتد إلى
كرينس
كونستراكشن
انداستريز
هيفي
شركة سوميتومو
باختصار
Sumitomoركة
Heavy
Industries
Construction
Cranes
Ltd."has
abbreviated
asمحتويات
“HSC” throughout
catalog.
“HSC
CRANES”
is a.كو
brand
of Sumitomo
Heavy
Industries
Construction
Cranes
Co., قمنا
Ltd.
.  ليمتد. هيفي انداستريز كونستراكشن كرينس كو

Address inquiries to :

:ترسل جميع االستفسارات على العنوان

6-chome, Taito-ku, Tokyo 110-0015, Japan
 اليابان،0015 – 110  طوكيو، تايتو – كو، –تشومي6  هيجاشي يوينو،3-99-3, Higashi-Ueno
Hitachi Construction Machinery Middle East Corporation FZE.
81 – 3 – 3845 - 1394 : فاكس رقم،81 – 3 -3845 – 1387 :هاتف رقمPhone: 81-3-3845-1387 Facsimile: 81-3-3845-1394

www.hitachicm.ae/ar
http://www.hsc-cranes.comhttp://www.hsc-cranes.com
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