
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چرخ زنجیری مکانیکی بیل

 ساخت کشور چین

 CHANGLINکارخانه 



 

 

 

 

 موتور پرقدرت کامینز آمریکا 

 سیستن هیدرولیک کاوازاکی ژاپي 

 کابیي لىکس، عایق صدا، عایق گرد و غبار 

  شده جهت کار در شرایط سختطراحی 

 شاسی تقىیت شدٍ از لحاظ ابعادی و آلیاژی 

 ٍبىم و استیک تقىیت شد 

 دارای استاًداردهای حداقل آالیٌدگی 

 هاًیتىر دیجیتال جهت کٌترل ادوات 

  

  ابعاد دستگاي  
9520(mm)     ) طىل ) در هىقع حول و ًقل 

2800(mm)        ) عرض ) در هىقع حول و ًقل 

3030(mm)        ) ارتفاع ) در هىقع حول و ًقل  

2977(mm)       ) ارتفاع ) از کف تا باالی کابیي 

600(mm)    عرض زًجیر 

 مشخصات فىی     
21000KG    وزى کاری 

0.91(m
3
 حجن باکت          (

6813(mm)       عوق حفاری 

9600(mm)     ارتفاع دسترسی 

12.4(rpm)      حرکت دوراًیسرعت 

5.0km/h      سرعت حرکت خرگوشی 

3.3km/h    سرعت حرکت الک پشتی 

 هاکسیون حرکت بر روی شیب    (% 70)35

 مشخصات موتور  

   Cummins 6BTAA5.9-C150(TierII)        هدل هىتىر 

 ًىع هىتىر     تىربى شارژ  –پاشش هستقین 

112( KW) -151 ( hp )      قدرت هىتىر 

5.883(L)     حجن هىتىر 

1950(r/min)     دور هىتىر 

614(N.M)@1500rpm     هاکسیون گشتاور 

    مشخصات سیستم هیذرولیک  

 ًىع پوپ اصلی    پوپ با پیستىى هحىری با جابجایی هتغیر

Kawasaki ( Japan )    هدل 

2211 L/M    حداکثر سرعت جریاى 

    ظرفیت سوخت و روغه  

400(L)    سىخت 

24(L)    روغي هىتىر  

35(L)    روغي رادیاتىر 

4.2(L)    روغي پوپ گردوى 

25.5(L)    روغي پوپ حرکت  

270(L)    روغي هیدرولیک 

ZG3210-9C 



  

 

 

  

 موتور پرقدرت کامینز آمریکا 

 سیستن هیدرولیک کاوازاکی ژاپي 

 کابیي لىکس، عایق صدا، عایق گرد و غبار 

 طراحی شده جهت کار در شرایط سخت 

 شاسی تقىیت شدٍ از لحاظ ابعادی و آلیاژی 

 ٍبىم و استیک تقىیت شد 

 دارای استاًداردهای حداقل آالیٌدگی 

 هاًیتىر دیجیتال جهت کٌترل ادوات 

  ابعاد دستگاي

9520(mm)     ) طول ) در موقع حمل و وقل  

2990(mm)        ) عرض ) در موقع حمل و وقل  

3030(mm)        ) ارتفاع ) در موقع حمل و وقل  

2940(mm)       ) ارتفاع ) از کف تا باالی کابیه  

600(mm)    عرض زوجیر  

مشخصات فىی       

23000KG    وزن کاری  

1.1(m
3
حجم باکت          (  

6807(mm)       عمق حفاری  

9665(mm)     ارتفاع دسترسی  

12.4(rpm)      حرکت دوراویسرعت  

5.0km/h      سرعت حرکت خرگوشی  

3.3km/h    سرعت حرکت الک پشتی  

ماکسیمم حرکت بر روی شیب    (% 70)35  

مشخصات موتور    

Cummins 6BTAA5.9-C150(TierII)        مذل موتور  

توربو شارژ  –پاشش مستقیم  ووع موتور       

112( KW) -151 ( hp )      قذرت موتور  

5.883(L)     حجم موتور  

1950(r/min)     دور موتور  

614(N.M)@1500rpm     ماکسیمم گشتاور  

مشخصات سیستم هیذرولیک       

ووع پمپ اصلی    پمپ با پیستون محوری با جابجایی متغیر  

Tongmyung ( South Korea )    مذل  

2228 L/M    حذاکثر سرعت جریان  

ظرفیت سوخت و روغه       

400(L)    سوخت  

24(L)    روغه موتور   

35(L)    روغه رادیاتور  

4.2(L)    روغه پمپ گردون  

ZG3225LC-9C 



25.5(L)    روغه پمپ حرکت   

270(L)    روغه هیذرولیک  

 

 

 

 موتور پرقدرت کامینز آمریکا 

 سیستن هیدرولیک کاوازاکی ژاپي 

 کابیي لىکس، عایق صدا، عایق گرد و غبار 

 طراحی شده جهت کار در شرایط سخت 

 شاسی تقىیت شدٍ از لحاظ ابعادی و آلیاژی 

 ٍبىم و استیک تقىیت شد 

 دارای استاًداردهای حداقل آالیٌدگی 

 هاًیتىر دیجیتال جهت کٌترل ادوات 

  ابعاد دستگاي

9840(mm)     ) طىل ) در هىقع حول و ًقل  

2980(mm)        ) عرض ) در هىقع حول و ًقل  

3160(mm)        ) ارتفاع ) در هىقع حول و ًقل  

2993(mm)       ) ارتفاع ) از کف تا باالی کابیي  

600(mm)    عرض زًجیر  

مشخصات فىی       

23000KG    وزى کاری  

1.1(m
3
حجن باکت          (  

6920(mm)       عوق حفاری  

9562(mm)     ارتفاع دسترسی  

11.3(rpm)      حرکت دوراًیسرعت  

5.3km/h      سرعت حرکت خرگوشی  

3.5km/h    سرعت حرکت الک پشتی  

35 هاکسیون حرکت بر روی شیب    (% 70)  

مشخصات موتور    

   Cummins 6BTAA5.9     هدل هىتىر  

تىربى شارژ  –پاشش هستقین  ًىع هىتىر       

133( KW) -180 ( hp )      قدرت هىتىر  

5.883(L)     حجن هىتىر  

2000(r/min)     دور هىتىر  

614(N.M)@1500rpm     هاکسیون گشتاور  

مشخصات سیستم هیذرولیک       

ًىع پوپ اصلی    پوپ با پیستىى هحىری با جابجایی هتغیر  

Tongmyung ( Soute Korea )    هدل  

2/228 L/M    حداکثر سرعت جریاى  

ظرفیت سوخت و روغه       

400(L)    سىخت  

24(L)    روغي هىتىر   

35(L)    روغي رادیاتىر  

ZG3235-9C 



4.2(L)    روغي پوپ گردوى  

25.5(L)    روغي پوپ حرکت   

270(L)    روغي هیدرولیک  

 

 

 موتور پرقدرت کامینز آمریکا 

 سیستن هیدرولیک کاوازاکی ژاپي 

 کابیي لىکس، عایق صدا، عایق گرد و غبار 

 کار در شرایط سخت طراحی شده جهت 

 شاسی تقىیت شدٍ از لحاظ ابعادی و آلیاژی 

 ٍبىم و استیک تقىیت شد 

 دارای استاًداردهای حداقل آالیٌدگی 

 هاًیتىر دیجیتال جهت کٌترل ادوات 

 ابعاد دستگاي

9840(mm)     ) طىل ) در هىقع حول و ًقل  

3180(mm)        ) عرض ) در هىقع حول و ًقل  

3180(mm)       ) ارتفاع ) در هىقع حول و ًقل  

2996(mm)       ) ارتفاع ) از کف تا باالی کابیي  

600(mm)    عرض زًجیر  

مشخصات فىی       

24800 KG    وزى کاری  

1.2 (m
3
حجن باکت          (  

6995 (mm)      عوق حفاری  

9612 (mm)     ارتفاع دسترسی  

11.3 rpm –(11.5 rpm  C برای تیپ)    سرعت حرکت دوراًی  

5.4 km/h - (5. 7 km/h C برای تیپ)     سرعت حرکت خرگوشی  

3.2 km/h - (3.6 km/h C برای تیپ)    سرعت حرکت الک پشتی  

هاکسیون حرکت بر روی شیب    (% 70) 35  

مشخصات موتور   

   Cummins 6BTAA5.9     هدل هىتىر  

تىربى شارژ  –پاشش هستقین  ًىع هىتىر       

133( KW) -180 ( hp )      قدرت هىتىر  

5.883(L)     حجن هىتىر  

2000(r/min)     دور هىتىر  

708(N.M)@1500rpm     هاکسیون گشتاور  

مشخصات سیستم هیذرولیک      

ًىع پوپ اصلی    پوپ با پیستىى هحىری با جابجایی هتغیر  

Kawasaki ( Japan )    هدل  

2228 L/M    حداکثر سرعت جریاى  

ظرفیت سوخت و روغه      

400 (L)    سىخت  
210 (L)    روغي هیدرولیک  

 

ZG3255-9C 



 

 

 

 موتور پرقدرت کامینز آمریکا 

 سیستن هیدرولیک کاوازاکی ژاپي 

 کابیي لىکس، عایق صدا، عایق گرد و غبار 

  سختطراحی شده جهت کار در شرایط 

 شاسی تقىیت شدٍ از لحاظ ابعادی و آلیاژی 

 ٍبىم و استیک تقىیت شد 

 دارای استاًداردهای حداقل آالیٌدگی 

 هاًیتىر دیجیتال جهت کٌترل ادوات 

 ابعاد دستگاي

11140 (mm)     ) طىل ) در هىقع حول و ًقل  

3280 (mm)        ) عرض ) در هىقع حول و ًقل  

3280 (mm)        ( ارتفاع) در هىقع حول و ًقل  

3130 (mm)       ) ارتفاع ) از کف تا باالی کابیي  

600 (mm)    عرض زًجیر  

مشخصات فىی       

33500 KG    وزى کاری  

1.45 (m
3
حجن باکت          (  

7110 (mm)      عوق حفاری  

10210 (mm)     ارتفاع دسترسی  

9.7 rpm     سرعت حرکت دوراًی  

5.4 km/h      سرعت حرکت خرگوشی  

3.2 km/h     سرعت حرکت الک پشتی  

هاکسیون حرکت بر روی شیب    (% 70) 35  

مشخصات موتور   

   Cummins 6CTAA8.3    هدل هىتىر  

تىربى شارژ  –پاشش هستقین  ًىع هىتىر       

186 ( KW)      قدرت هىتىر  

8.290(L)     حجن هىتىر  

2200(r/min)     دور هىتىر  

1219(N.M)@1300rpm     هاکسیون گشتاور  

مشخصات سیستم هیذرولیک      

ًىع پوپ اصلی    پوپ با پیستىى هحىری با جابجایی هتغیر  

Kawasaki ( Japan )    هدل  

ظرفیت سوخت و روغه      

600 (L)    سىخت  
275 (L)    روغي هیدرولیک  

 

 

ZG3335-9C 



 

 

 

  پرقدرت کامینز آمریکاموتور 

 سیستن هیدرولیک کاوازاکی ژاپي 

 کابیي لىکس، عایق صدا، عایق گرد و غبار 

 طراحی شده جهت کار در شرایط سخت 

 شاسی تقىیت شدٍ از لحاظ ابعادی و آلیاژی 

 ٍبىم و استیک تقىیت شد 

 دارای استاًداردهای حداقل آالیٌدگی 

 هاًیتىر دیجیتال جهت کٌترل ادوات 

دستگايابعاد     

11140 (mm)     ) طىل ) در هىقع حول و ًقل  

3280 (mm)        ) عرض ) در هىقع حول و ًقل  

3280 (mm)       ) ارتفاع ) در هىقع حول و ًقل  

3130 (mm)       ) ارتفاع ) از کف تا باالی کابیي  

600 (mm)    عرض زًجیر  

مشخصات فىی       

34000 KG    وزى کاری  

1.6 (m
3
حجن باکت          (  

7380 (mm)      عوق حفاری  

10210 (mm)     ارتفاع دسترسی  

9.7 rpm     سرعت حرکت دوراًی  

5.4 km/h      سرعت حرکت خرگوشی  

3.2 km/h     سرعت حرکت الک پشتی  

هاکسیون حرکت بر روی شیب    (% 70) 35  

مشخصات موتور   

   Cummins 6CTAA8.3     هىتىرهدل  

تىربى شارژ  –پاشش هستقین  ًىع هىتىر       

186 ( KW)      قدرت هىتىر  

8.290(L)     حجن هىتىر  

2200(r/min)     دور هىتىر  

1219(N.M)@1300rpm     هاکسیون گشتاور  

مشخصات سیستم هیذرولیک      

ًىع پوپ اصلی    پوپ با پیستىى هحىری با جابجایی هتغیر  

Kawasaki ( Japan )    هدل  

ظرفیت سوخت و روغه      

600 (L)    سىخت  
275 (L)    روغي هیدرولیک  

 

 

ZG3365-9C 



 

 

 

 وشاوی آتش ایستگاٌ جىب وادر، چهارراٌ: تبریس

 آبیاران مًسسٍ ( 1800) 0808181 -[ خط 01: ]تلفه

 بىسیه پمپ بٍ ماوذٌ متر 011 - سىتً جادٌ: تبریس

 آبیاران مًسسٍ ( 1800) 8801080 -[ خط 01: ]تلفه

 یخچال ريبريی پاستًریسٌ شیر ي فتح مابیه کرج قذیم جادٌ ايل: تهران

 آبیاران مًسسٍ ( 100) 11188001 -[ خط 01: ]تلفه

 

 دشت شرکت - سالمت پاساش وبش - بًشهری کًچٍ وبش - مخبرالذيلٍ از تر پاییه - جىًبی سعذی: تهران

 (آبیاران مًسسٍ زیرمجمًعٍ) سبسان

 (100) 88000180 -[ خط 01:  ]تلفه

dashtsabzan2 

 

 :  مذیریت با تماس

10000001100 

10088004188 

 

info@abyaran.com 

www.ABYARAN.com 
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