
SY365C מחפרון הידראולי
CUMMINS QSL9 מנוע

הספק KW 1900/205 סל"ד

משקל הפעלה 36200 ק"ג

56.2 KPA לחץ על הקרקע

רכיבים אמינים מהשורה הראשונה
צריכת דלק נמוכה

שירות פשוט



Cummins QSL9דגם
9נפח מנוע )ליטרים(

הספק מנוע במהירות מנוע 
)קו"ט/סל"ד(

205/1900

)N.m/rpm( 1213/1500מומנט מרבי

מפרטים
מנוע

4מספר מצבי עבודה לבחירה
משאבה ראשית

משאבות בוכנה בקיבול סוג
משתנה

2X360ספיקה מרבית )ל'/דקה(
מנועים הידראוליים

מנוע* 2 בוכנות ציריות נסיעה
עם בלם חניה

מנוע 1* בוכנה צירית עם צידוד
בלם החזקת פתיחה

כיוון שסתום פריקה
)MPa( 34.3מעגלי יישום
)MPa( 34.3מעגל נסיעה
)MPa( מעגל סיבוב
)MPa( מעגל הרמה

)MPa( 3.9מעגל הפעלה
בוכנות הידראוליות

בוכנת מנוף     קוטר X מהלך 
)מ"מ(

140x1480

בוכנת זרוע      קוטר X מהלך 
)מ"מ(

170x1685

בוכנת יעה     קוטר X מהלך 
)מ"מ(

140x1285

מערכת הידראולית

540מיכל דלק
20נוזל קירור מנוע

21.5שמן מנוע
4הינע סיבוב

5.5הינע סופי )בכל צד(
340מיכל שמן הידראולי

קיבול נוזלי שירות )ליטרים(

36200משקל הפעלה )ק"ג(
)kPa( 56.2לחץ על הקרקע

משקל הפעלה
משקל הפעלה עם יעה סטנדרטי, נוזלי שירות + 75 ק"ג 

)ISO( משקל מפעיל

מהירות תנועה )מהיר/איטי( 
)קמ"ש(

3.2/5.4

)kN( 274עוצמת תנועה מרבית
35זווית תנועה בשיפוע

הנעה

9.5מהירות סיבוב )סל"ד(
סיבוב

)kN( 200כוח חפירה יעה
)kN( 169כוח חפירה זרוע

כוח חפירה

יכולת הרמה

82307.66*8230*//8223*8223*/////7.5 מ'
799575178.55*//8275*8275*/////6.0 מ'
789767479.11*79406832*8742*8742*10119*10119*///4.5 מ'
81416727785063549.40*93468807*11344*11344*15299*15299*/3.0 מ'
9846855781896607771362309.44*1231610771*16963*16963*/1.5מ'

0//*17083*17083*12702106319697837580986520788763569.23
792767858.76*//1236610523796088291*16154*16154*12852*12852*1.5 - מ'
776677117.98*//86428312*1117910554*14325*14325*18272*18272*3.5 - מ'
71766.78*7176*////8710*8710*11249*11249*13801*13801*4.5 - מ'

9.0 מ'7.5 מ'6.0 מ'4.5 מ'3.0 מ'

B

Aמרבי

מ"מ



מ"מרכיב
A9728 אורך הובלה
B3080 רוחב הובלה
C3675 גובה הובלה

D3145 רוחב מרכב עליון
E2590 גובה סכין

F600 רוחב סטנדרטי חוליית זחל
G2590 מרחק בין מרכזי זחלים

H550 מרווח גחון מזערי
I3330 רדיוס צידוד חלק אחורי

J4140 מרחק בין מרכזי גלגלי הנעה
K5065 אורך כולל של הזחל

6500אורך מנוף
3200אורך זרוע

מידות

600רוחב חוליית זחל )מ"מ(
49מספר סוליות )בכל צד(

2גלגל תמך )בכל צד(
9גלילוני זחל )בכל צד(

מרכב תחתון

מ"מרכיב
A10135 גובה חפירה מרבי
B7180 גובה שפיכה מרבי

C7330 עומק חפירה מרבי
D5850 עומק חפירה אנכי מרבי

E11070 טווח הגעה מרבי לחפירה
F3800 רדיוס צידוד מזערי

G7940 גובה ברדיוס צידוד מזערי

טווח הפעלה



מדיניות  במסגרת  השווקים.  בכל  זמינים  המוצגים  המוצרים  כל  לא 
את  לשנות  הזכות  את  שומרים  אנו  מוצרינו,  של  המתמיד  השיפור 
בהכרח  אינם  האיורים  מוקדמת.  הודעה  ללא  התכנון  ואת  המפרטים 

מציגים את גרסת הדגם הסטנדרטית.


