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 محرك عالً الكفاءة
 منخفض االستهالك 
 لسانً مخصص 
 

 

 8زٌادة كفاءة العمل ب%

 .الوقتباستخدام مراقب ذكً ٌتم زٌادة كفاءة الماكٌنة وتقلٌل فقد الطاقة فً نفس 

 

 01تقلٌل استهالك الوقود ب%

إن النظام الهٌدرولٌكً ٌقلل استهالك الوقود، وتقنٌة التحكم الدٌنامٌكً تجعل المطابقة 

 الدقٌقة بٌن طاقة المحرك وطاقة المضخة الرئٌسٌة.

 

 %5.9زٌادة قوة الحفر ب

 باستخدام المواد المعززة تكون الماكٌنة قادرة على تحمل ضغط كبٌر.

 

 

 
 



 كفاءة لضمن االلكترونً التحكم وحدة استخدام

 األعلى المحرك

 المحرك، لزٌت للوقود، الحساس أجهزة مع تتكامل الماكٌنة إن

 وتتكٌف تراقب كً وللعادم للمبرد، الهواء، استٌعاب لنظام

 .الزائد الحمل عن تتجنب بحٌث تلقائٌا الماكٌة وضع

ا التدفق فً بالتحكم الهٌدرولٌكً النظام ًٌ  إٌجاب

ا، التدفق على ٌسٌطر المراقب أن هً النظام لهذا مٌزة إن ًٌ  التدفق بٌن الحقٌقً الزمن مطابقة هناك ٌعنً حقٌق

 ."  إلٌه تحتاج ما هو علٌه تحصل ما:"والتشغٌل

 الذراع سرعة أسرع

 .كبٌر بكشل الذراع سرعة تزٌد المتقدم التصمٌم من االستفادة

 

 العمل أنماط

 الكاملة الطاقة تقدٌم: الثقٌل الشغل نمط

 والضجٌج الوقود استهالك لتقلٌل طاقة 09:%القٌاسً الغشل نمط

 الوقود لتوفٌر طاقة 09:%الخفٌف الشغل نمط

  الطاقة من 09% قطع: التوقف نمط

 

 للمراقب المبتكرة المٌزات

 لسانً. المخصصة الدقٌقة المراقبة

 الماضً. الجٌل من أعلى 66% الحوسبة سرعة أسرع

 اآللً. االستعادة ونطام الذاتً التشخٌص

 .بعد عن العطل مكان تحدٌد ٌمكن للمراقب وفقا: بعد عن التشخٌص



 موثوقٌة عالٌة 
 

 فً دورة 0909/كٌلووات111: الطاقة عالٌة محرك

 ذات لسانً مخصصة مٌتسوبٌشً محرك وهو الدقٌقة

 لطقس، مقاومة االستقرار، الكفاءة، عالٌة كما خواص

 .العمالء حاجة تلبٌة المٌزات من وغٌرها الطاقة توفٌر

 

 

 سلندر 6محرك الدٌزل 

الهواء. فً حالة -شوط، وانتركولر الهواء- 1سلندر-6محرك الدٌزل مع توبو تبرٌد المٌاه، الشاحن التربٌنً 

 من العالً.  االفرط فً التسخٌن، ٌحدد نظام الحٌامة سرعة السٌر. هكذا الماكٌنة تحصل على االستقرار واأل

 اداء التبرٌد الممتاز

انواع من المبردات: مبرد المٌاه، مبرد الزٌت، انتركولر والمكثف 

جنبا إلى جنب. باستخدام مواد األلومنٌوم ٌحصل المبرد على تأثٌر 

 التبرٌد أحسن. 

 لتر 9.86سعة اسطوانات المحرك 

اسطوانات باستخدام محرك عالٌة الطاقة، تتمتع الماكٌنة بسعة 

لتر بحٌث تقلل تحمٌل حرارة المحرك وتطوٌل مدة  0806المحرك 

 الخدمة.

 

 

 



 أحسن استقرار مع قوي هٌكل
 الصالبة عالٌة ماكٌنة

 لقدرة األجزاء تحلٌل باستخدام الكهربائٌة، األدرات مع مندمج معزز هٌكل إن

 .المتانة عالٌة هٌكل ٌحقق التحمٌل

 الناقل بكرات المسار، بكرات

 الداخلً التشحٌم تستخدم اإلرجاع وبكرات الناقل، بكرات المسار، بكرات إن

 لزٌادة القوة عالٌة سبائك تستخدم والروابط. أطول الخدمة مدة ٌجعل الذي

 . الخشن السطح على السٌر حالة فً الصدمة واستٌعاب الصالبة

 منصة الدروان عالٌة الصالبة

م زٌادة قدرة الشعاع الرئٌسً تت إن اللوحات المقوٌة الملحومة على جانبٌن

 .مقاومة للتقوٌس

 

 الذراع الرئٌسً، الذراع الثانوي، ودلو الحفر الذي ٌتم تلبٌة حاجة الزبائن

بفضل التصمٌم المتقدم، ٌمكن الذراع الرئٌسً والذراع الثانوي تقدٌم نطاق وعمق الشغل الكبٌر وحفاظ على قوة 

 لتخندق أو الحفر أو الهندسة المدٌنة.الحفر الكبٌرة فً نفس الوقت بمناسبة ا

 

 الذراع الرئٌسً

 بفضل التصمٌم المتقدم والهٌكل المعزز ٌتمتع باكتناز والصالبة والمتانة.

 الذراع الثانوي

 ٌتم تعزٌز الدعم الخلفً للذراع الثانوي كً ٌزٌد قدرة معاومة االلتواء.

 دلو الحفر

 مدة الخدمة بشكل كبٌر. باستخدام مواد الصلب عالٌة الصالبة، تزٌد



 بٌئة كابٌنة السائق مرٌحة وآمنة

 
 كابٌنة السائق كبٌر الحجم

 .إن كابٌنة السائق الكبٌرة مزودة بمقعد قابل للتعدٌل)ارتفاع وصالبة(

 سٌلٌكون اممتص الصدمات بمطاط

 تقلٌل الصدمات من الطرق الوعرة أو المحرك أو النظام الهٌدرولٌكً، زٌادة ثبات غرفة السائق وراحة العامل. 

 كابٌنة مختومة الضغط 

 إن الضغط الداخلً أكبر من الضغط الخارجً لمنع دخول الغبار. 

 كابٌنة السائق هادئة البٌئة

 خالٌة من الغبار والمطر والضجٌج.الدائري الممناز، تكون غرفة السائق  باستخدام الختم

 مكٌف الهواء عالٌة الجودة

 ٌتمتع السائق بالبٌئة المرٌحة مع تأثٌر التبرٌد أفضل بحٌث ٌتم زٌادة كفاءة العمل.

 عتالت السٌطرة أطول

 ٌتم تصمٌم عتالت السٌطرة بطول أطول لتسهٌل التشغٌل.



 هٌكل الحماٌة عن األشٌاء الساقطة

لكابٌنة السائق تستخدم صلب عالً الصالبة لضمع أمن إن اللوحة العلوٌة 

 المشغل.

 

 

 

 قفل النظام الهٌدرولٌكً

 ممكن غلق النظام الهٌدرولٌكً عند الضرورة لتجنب عن سوء الشغل والحادث.

 

 عازلة الحرارة / حماٌة المروحة

 ٌجلد المحرك فً بٌئة عازلة الحرارة لتجنب عن الحروق العرضً.

 تحمٌها شبكة الحماٌة لمنع األشٌاء الخارجٌة من ضرر الشفرات.ومروحة المبرد 

 

 ستار بٌن المضخة والمحرك

ٌوجد ستار بٌن المضخة والمحرك لتجنب عن تسرب الزٌت الهٌدرولٌكً رش 

 على المحرك الحر.

 

 مرآة الرؤٌة الخلفٌة الكبٌرة وخروج ثانً

 السائق لتسهٌل مراقبة البٌئة.ٌوجد مرآة الرؤٌة الخلفٌة فً داخل وخاج كابٌنة 

 

 سطح مكافحة الزلق

 للماكٌنة سطح مكافحة الزلق لحماٌة العامل خالل الصٌانة.



 بشكل أسهل وأسرعهٌكل علمً ٌضمن الصٌانة 

 

 

 
 وحدات التبرٌد 

 مشعاع سائل التبرٌد، مشعاع الزٌت، انتركولر ومكثف تضع جنبا إلى جنب لتسهٌل التنظٌم والصٌانة.

 

 استنزاف زٌت المحركصمام 

 باستخدام هذا الصمام ٌمكنك التجنب عن تلوث المالبس من خالل اضافة زٌت المحرك.

 

 سداد التفرٌغ

إن المشعاع، خزان الوقود، خزان الزٌت الهٌدرولٌكً ومقالة الزٌت مزودة بسداد التفرٌغ فً األسفل لتسهٌل 

 تفرٌغ المواد الخارجٌة وسوائل النفاٌات.

 

 



 خلٌة المصفاة بسهولةتبدٌل 

باستخدام فلتر الوقود وفاصل المٌاه ٌتم تقلٌل ارتداء المضخة والفوهة وتطوٌل مدة 

 الخدمة للمحرك. فتح باب الدخول ٌمكنك تبدٌل الفلتر بسهولة وبسرعة.

 

 إطار المسار المائل

 إطار المسار المائل ٌجعل التربة تسقط بسهولة. 

 

 خزان الوقود عالً الحجم

لتر لتقلٌل وقت التزود بالوقود. وإن باطن الخزان صنع بمادة  09الخزان إلى حجم 

 مقاوم للصدأ بحٌث ال ٌوجد صدأ داخل خزان الوقود حتى فً حالة متطرفة.

 

 المحرك لغطاء التأمٌن وقضٌب الدخول باب

 التأمٌن قضٌب وٌوجد. الغطاء فٌح تسهٌل ٌتم كً الغاز نابض مع متعلق المحرك غطاء إن

 .الصٌانة عملٌة خالل الرٌح تسببه الذي الجرح عن لتجنب

 

 التنظٌف السهل للمشعاع

إن المشعاع تحمٌها شبكة بحٌث ٌتجنب عن الغبار أو غٌره من المواد. 

 علٌك تنظٌف الكبشة فقط.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سانً المجموعة المحدودة

 190096الصٌن، بكٌن، تشانغبٌنغ، الحٌاة، علوم حدٌقة ، بٌقٌنج الطرٌق 0العنوان:

 318-098-4006-0086+ الساخن: الخط خدمة

 crd@sany.com.cn اإللكترونً: البرٌد

 www.sanygroup.com زٌارة: الرجاء المعلومات، من مزٌد على للحصول


