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 هَتَر پرقذرت کاهیٌس اٍرجیٌال 

 هجْس بِ سیستن ّیذرٍلیکی Rexrote 

 هجْس بِ ًیرٍی هحرکِ چرخ ّای عقب 

  ُبذٍى تَقفتعَیض دًذ 

 کٌترل آساى با قذرت هاًَر باال 

 تجْیسات جاًبی با کیفیت 

 کابیي فَل آپطي 

 هطخصات هْتْر  ابعاد دستگاٍ

 هذل هْتْر (mm)6000 طْل
Dongfeng Cummins 

engine 6BT5.9-C150 

 ًْع هْتْر (mm)2300 عرض

 –پاضص هستقین 

آب  –تْربْ ضارژ 

 خٌک

قذرت هْتْر   (mm)3055 ارتفاع  110Kw – 148hp 

فاصلَ بیي چرخ 

 ُا
2945(mm) 5.9 حجن هْتْر (L) 

 دّر هْتْر  هطخصات فٌی

هیساى ًیرّی 

 استاتیکی
300N/cm ًْع استارت Electric 

هیساى ًیرّی 

 دیٌاهیکی
1174 N/cm 229 هصرف سْخت(g/Kw.h) 

 (kg)430 ّزى هْتْر 12000kg ّزى کاری

حرکت سیستن 1.75mm 0.85mm داهٌَ ارتعاش  

ًیرّی گریس از 

 هرکس درام
250kN 125kN هذل 

سیستن ُیذرّ 

 استاتیک بذّى تْقف

 ًْع (kg)31500 ًیرّی فٌاّرری

ًیرّ هحرکَ هْتْر 

+ ًیرّ هحرکَ پوپ 

 + کاُص دٌُذٍ

 40MPa فطار سیستن 6500kg ّزى درام

ّزى ّاردٍ بر 

 رّی چرخ ُا
5500kg 12-26-23.1 سایس الستیکPR 

 ظرفیت رّغي ّ سْخت 32Hz فرکاًس درام

سْخت    5880mm ضعاع چرخص  250(L) 

رّغي هْتْر    1530mm قطر درام   15(L) 

رّغي چرخ دًذٍ    2130mm عرض درام  2.2(L) 

رّغي ُیذرّلیک    25mm ضخاهت درام  200(L) 

YZ12H 



 12.1~0 سرعت حرکت
رّغي سیستن کاُص    

 دٌُذٍ اصلی

2(L) 

  
رّغي سیستن کاُص    

 دٌُذٍ ًِایی
18(L) 

رّغي ترهس       1.5(L) 

رّغي لغسایٌذٍ درام       37.5(L) 

 

 

 

 

 هَتَر پرقذرت کاهیٌس اٍرجیٌال 

 هجْس بِ سیستن ّیذرٍلیکی Rexroth 

 هجْس بِ ًیرٍی هحرکِ چرخ ّای عقب 

 تعَیض دًذُ بذٍى تَقف 

 کٌترل آساى با قذرت هاًَر باال 

 هجْس بِ درام هحرک 

 کابیي فَل آپطي 

 هطخصات هْتْر  ابعاد دستگاٍ

 هذل هْتْر (mm)6000 طْل
Dongfeng Cummins 

engine 6BT5.9-C150 

 ًْع هْتْر (mm)2300 عرض

 –پاضص هستقین 

آب  –تْربْ ضارژ 

 خٌک

قذرت هْتْر   (mm)3055 ارتفاع  110Kw – 148hp 

فاصلَ بیي چرخ 

 ُا
2915(mm) هْتْر حجن  5.9 (L) 

 (r/min)2200 دّر هْتْر هطخصات فٌی

هیساى ًیرّی 

 استاتیکی
340N/cm ًْع استارت Electric 

هیساى ًیرّی 

 دیٌاهیکی
1300 N/cm 229 هصرف سْخت(g/Kw.h) 

 (kg)430 ّزى هْتْر 12100kg ّزى کاری

حرکت سیستن 1.80mm 0.9mm داهٌَ ارتعاش  

ًیرّی گریس از 

 هرکس درام
274kN 171kN هذل 

سیستن ُیذرّ 

 استاتیک بذّى تْقف

 ًْع (kg)34830 فطار سطحی ًیرّی 

ًیرّ هحرکَ هْتْر 

+ ًیرّ هحرکَ پوپ 

 + کاُص دٌُذٍ

درامّارد برّزى   7000kg 40 فطار سیستنMPa 

ّزى ّاردٍ بر 

 رّی چرخ ُا
5100kg 12-26-23.1 سایس الستیکPR 

رّغي ّ سْختظرفیت  35Hz فرکاًس درام  

YZ12HD 



سْخت    5900mm ضعاع چرخص  250(L) 

رّغي هْتْر    1530mm قطر درام   15(L) 

رّغي چرخ دًذٍ    2100mm عرض درام  2.2(L) 

رّغي ُیذرّلیک    28mm ضخاهت درام  200(L) 

 10.6~0 سرعت حرکت
رّغي سیستن کاُص    

 دٌُذٍ اصلی

2(L) 

  
رّغي سیستن کاُص    

 دٌُذٍ ًِایی
18(L) 

رّغي ترهس       1.5(L) 

رّغي لغسایٌذٍ درام       37.5(L) 

 

 

 

 

 هَتَر پرقذرت کاهیٌس اٍرجیٌال 

 هجْس بِ سیستن ّیذرٍلیکی Rexroth 

 هجْس بِ ًیرٍی هحرکِ چرخ ّای عقب 

 تعَیض دًذُ بذٍى تَقف 

 کٌترل آساى با قذرت هاًَر باال 

 تجْیسات جاًبی با کیفیت 

 کابیي فَل آپطي 

 هطخصات هْتْر  ابعاد دستگاٍ

 هذل هْتْر (mm)6000 طْل
Original Cummins 

engine 6BT5.9 

 ًْع هْتْر (mm)2300 عرض

 –پاضص هستقین 

آب  –تْربْ ضارژ 

 خٌک

قذرت هْتْر   (mm)3055 ارتفاع  110Kw – 148hp 

فاصلَ بیي چرخ 

 ُا
2945(mm) هْتْر حجن  5.9 (L) 

 (r/min)2200 دّر هْتْر هطخصات فٌی

هیساى ًیرّی 

 استاتیکی
322N/cm ًْع استارت Electric 

هیساى ًیرّی 

 دیٌاهیکی
1370 N/cm 229 هصرف سْخت(g/Kw.h) 

 (kg)430 ّزى هْتْر 14000kg ّزى کاری

حرکت سیستن 1.80mm 0.9mm داهٌَ ارتعاش  

ًیرّی گریس از 

 هرکس درام
285kN 142kN هذل 

سیستن ُیذرّ 

 استاتیک بذّى تْقف

 ًْع (kg)36700 فطار سطحی ًیرّی 

ًیرّ هحرکَ هْتْر 

+ ًیرّ هحرکَ پوپ 

 + کاُص دٌُذٍ

YZ14H 



درامّارد برّزى   7000kg 38 فطار سیستن MPa 

ّزى ّاردٍ بر 

 رّی چرخ ُا
7000kg 12-26-23.1 سایس الستیکPR 

رّغي ّ سْختظرفیت  31Hz فرکاًس درام  

 (L)250 سْخت 5880mm ضعاع چرخص

 (L)15 رّغي هْتْر 1530mm قطر درام

 (L)24 رٍغي اکسل عقب 2100mm عرض درام

 (L)200 رٍغي ّیذرٍلیک 36mm ضخاهت درام

 (L) 56 * 2 رٍغي ارتعاش درام 12.1~0 سرعت حرکت

    

    

    

 

 ًطاًی آتص ایستگاُ جٌب ًادر، چْارراُ: تبریس

 آبیاراى هَسسِ ( 1800) 0808181 -[ خط 01: ]تلفي

 بٌسیي پوپ بِ هاًذُ هتر 011 - سٌتَ جادُ: تبریس

 آبیاراى هَسسِ ( 1800) 8801080 -[ خط 01: ]تلفي

 یخچال رٍبرٍی پاستَریسُ ضیر ٍ فتح هابیي کرج قذین جادُ اٍل: تْراى

 آبیاراى هَسسِ ( 100) 11188001 -[ خط 01: ]تلفي
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 (100) 88000180 -[ خط 01:  ]تلفي
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