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 الكفاءة عاليمحرك 

 منخفض االستهالك 

 مخصص لساني 

 
أداء  مع نظام التحكم فً الطاقة مزدوج المضخة مزدوج الدائرة، ٌمكن المحرك تقدٌم طاقة قوٌة للتشغٌل. إن

 التشغٌل األمثل ٌقلل فقد الوقود. وٌوجد أربعة أوضاع لتشغٌل المحرك وفقا لحاالت العمل المختلفة.

 

 

 
 

 

 سرعة الحفر أسرع وفقد الطاقة أقل

 بفضل التصمٌم المتقدم، ٌتم زٌادة سرعة الذراع وتقلٌل استهالك الوقود فً نفس الوقت.

 نظام التباطؤ التلقائي

ثوان، ٌتحول المحرك إلى سرعة  5.5. عندما ٌقف التشغٌل أكثر من 01إلى % 5تقلٌل استهالك الوقود بنسبة %

 ثانٌة.  1.0التباطئ تلقائٌا. وبعد إعادة التشغٌل، ٌمكن استعادة سرعة المحرك فً 

 



 قدرة السير القوية

 تقنية السير العالية عزم الدوران

 عزم الدوران ٌتم تعزٌز قدرة السٌر واالستقرار وزٌادة كفاءة التشغٌل.باستخدام تقٌنة نبتاسكو عالٌة 

 صمام التحكم مع جهاز التخميد الهيدروليكي

 فً حالة بدء أو وقف تشغٌل الماكٌنة، ٌزٌد الجهاز سهولة التحكم بامتزاز االهتزاز وتخفٌف تعب التشغٌل.

 تقنية تعزيز الغضط

 زر تعزٌز الغعط كً ٌرفع قوة الحفر وسرعة التشغٌل.ممكن زٌادة ضغط الفٌض االجمالً بدون 

 تحكم األرجوجة الدقيق

 بفضل نظام امتصاص االهتزاز ٌتم التشغٌل الناعم للتؤرجح.

 الصمام الرئيسي األمثل

 باستخدام الصمام الرئٌسً كاواساكً مخصصة لسانً، ٌتم زٌادة سرعة الذراع وكفاءة التشغٌل.

 وزيادة سرعة التشغيل تقليل فقد الضغط الهيدروليكي

         بفضل التصمٌم المتقدم، ٌتم تخفٌض فقد الضغط الهٌدرولٌكً خالل شغل الحفر أو اإلغراق لزٌادة سرعة الشغل.   

                          



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 أربعة أنماط الشغل

 نمط الشغل الثقٌل: تقدٌم الطاقة الكاملة

طاقة لتقلٌل استهالك الوقود  01نمط الغشل القٌاسً:%

 والضجٌج

 طاقة لتوفٌر الوقود 01نمط الشغل الخفٌف:%

 من الطاقة  01نمط التوقف: قطع %

 

 

 تقنية التأرجح المتقدمة

 وة عزم الدورانزٌادة ق

  53ب% 

  .132.8kN.M ىإل 011.1من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مريحة وآمنة البيئة -كابينة السائق

 
 كابينة السائق كبير الحجم

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

 سيليكون بمطاطاممتص الصدمات 

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

 باب الكابينة والنافذة األمامية السهلة للفتح، اإلغالق، واإلقفال

فتح نافذة السقف لتحسٌن درجة وٌثبته بآلٌة اإلقفال فً حالة مفتوحة ومغلقة. أٌضا ممكن 001ممكن فتح الباب ب

 التهوٌة.

 عتالت السيطرة أطول

 ٌتم تصمٌم عتالت السٌطرة بطول أطول لتسهٌل التشغٌل.

 كابينة السائق نظيفة وهادئة

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



 عدد من منافذ الهواء في أماكن مختلفة

 منافذ الهواء فً جمٌع المكان داخل كابٌنة السائق، ٌمكن تعدٌل اتجاه الهواء لخدمة المشغل.ٌوجد 

 

 قفل النظام الهيدروليكي

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

 

 تخفيف التعب

 المرٌح.ممكن تعدٌل صالبة المقعد وفقا لوزن السائق كً ٌتمتع بوضع التشغٌل 

 مقعد التخميد

 امتصاص االهتزاز من األرض لزٌادة الرفاهٌة وتخفٌف ا لتعب

 

 مكيف الهواء عالية الجودة

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

 ثالث مراحل -مرشح الهواء

 الكاف لتخفٌض ارتداء اسطوانات المحرك.إن الماكٌنة مجهزة بمرشح الهواء لضمع تزوٌد الهواء 

 

 مرآة الرؤية الخلفية الكبيرة وخروج ثاني

ٌوجد مرآة الرإٌة الخلفٌة فً داخل وخاج كابٌنة السائق 

 لتسهٌل مراقبة البٌئة.

 

 

 



 التصميم االنساني وأمان التشغيل

 
 

 هيكل الحماية عن األشياء الساقطة

صلب عالً الصالبة لضمع أمن  إن اللوحة العلوٌة لكابٌنة السائق تستخدم

 المشغل.

 

 حقل الرؤية أوسع

ٌوجد مرآة الرإٌة الخلفٌة فً داخل وخاج كابٌنة السائق لتسهٌل مراقبة 

نوافد كبٌرة على ثالثة جوانب تقدم لك عرض واسع عن المحٌط. وٌوجد البٌئة.

 فتحة سقف تسمح لك التواصل مع اآلخرٌن خارج الماكٌنة. 

 

 

 تياريةالتجهيزات االخ

 شبكة الحماٌة على السقف تماشٌا مع المعٌار الدولً.



 تصميم األمن العالي المعيار

 إن تصمٌم األمن تماشٌا مع المعٌار الدولً على مستوى العالم.

 عازلة الحرارة / حماية المروحة

 ٌجلد المحرك فً بٌئة عازلة الحرارة لتجنب عن الحروق العرضً.

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

 نظام امساك الذراع

 ٌوجد صمام االمساك لمنع الذراع من الهبوط بسبب وزنه الذاتً، وهكذا زٌادة وقت االمساك موثوقٌة الماكٌنة.

 صمام مكافحة التأرجح وصمام التأخير

 .اوقٌالتؤرجح أكثر استقرارا وموثباستخدام صمام مكافحة التؤرجح وصمام التؤخٌر ٌجعل تشغٌل 

 



 هيكل علمي يضمن الصيانة األسهل واألسرع
 التنظيف السهل للمشعاع

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

 الكبشة فقط.

 صمام استنزاف زيت المحرك

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

 

 صمام استنزاف زيت آلية التأرجح

 .ٌوجد صمام استنزاف الزٌت فً آلٌة التؤرجح لتسهٌل تبدٌل زٌت التروس

 

 فاصل المياه وفلتر الوقود

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

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

 

 سداد التفريغفلتر زيت المحرك و

إن المشعاع، ٌقع فلتر الزٌت بعٌدا عن المحرك لتسهٌل الصٌانة. و

خزان الوقود، خزان الزٌت الهٌدرولٌكً ومقالة الزٌت مزودة 

بسداد التفرٌغ فً األسفل لتسهٌل تفرٌغ المواد الخارجٌة وسوائل 

 النفاٌات.

 

 شحيم لمحامل التأرجح الممتدثقب الت

 لتسهٌل التشحٌم، ٌمتد ثقب التشحٌم إلى الجبهة باستخدام انبوب الشحوم ٌضعه على طول تروس.



 صمام استنزاف زيت المحرك

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

 خزان الوقود عالي الحجم

لتقلٌل وقت التزود بالوقود. وإن باطن الخزان صنع بمادة مقاوم للصدأ بحٌث ال ٌوجد لتر  31حجم الخزان إلى 

 صدأ داخل خزان الوقود حتى فً حالة متطرفة.

 للمراقب المبتكرة الميزات

 لسانً. المخصصة الدقٌقة المراقبة

 الماضً. الجٌل من أعلى 11% الحوسبة سرعة أسرع

 .اآللً االستعادة ونطام الذاتً التشخٌص

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

 

 إطار المسار المائل

 إطار المسار المائل ٌجعل التربة تسقط بسهولة. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساني المجموعة المحدودة

 013311الصٌن، 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


