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B877 اللودر ذو المجرفة الخلفية طراز

B877

يتميزاللودر بحفار خلفي جانبي الحركة B877  بتعدد ااستخدامات 
 B877 وهو يزن 8.4 طن، وسواًء باستخدام اللودر أو الحفار، يمتلك

القوة والقدرة على المناورة للتعامل مع معظم المهام الخاصة بهذه 
الفئة الوزنية. يوفر محرك Weichai جنًبا إلى جنب مع النظام 

الهيدورليكي SDLG الفعال قوة اختراق مقدارها 60 كيلو نيوتن.

توفر كابينة الُمشغل رؤية ومساحة مميزة باإضافة تكييف   z
الهواء المجهز قياسًيا وآلية تعليق المقعد ونوافذ خلفية قابلة 

للفتح.

يوفر نصف قطر الدوران الذي يساوي 55 درجة قدرة   z
ممتازة على المناورة عند العمل في المناطق الضيقة.

يتميز النظام الهيدروليكي الفعال ذو 3 مضخات ترسية   z
بالبساطة والمتانة.باإضافة إلى توفر خط هيدروليكي ُمساعد 

كخيار  لتزويد الملحقات )مثل المطارق الهيدروليكية(.

يمِكن الغطاء الخلفي والواسع للمحرك  ِمن سهولة إجراء   z
عملية الصيانة.

يوفر القادوس اأمامي المتعدد اإستعماات ميزة كبرى   z
مقارنة بالقادوس العام .

من الخيارات المتوفرة: ذراع حفار قابل للتمديد بغية الحصول   z
على مدى أفضل وأداء أكثر فعالية للحفر.
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المواصفات الوصف  

المواصفات الوصف  

ناقل الحركة

من النوع التوربيني  أحادي الطور، أحادي المرحلة، 
نوع توربيني مركزي

نقل متزامن نوع ناقل الحركة 

40 كم/ساعة سرعة السير القصوى  

دفع رباعي / دفع ثنائي نوع القيادة 

26 - 18.4 / 18 - 12.5 أبعاد العجات 

3.1 ميغا باسكال اأمامية  ضغط العجات  
2.2 ميغا باسكال الخلفية    

فرامل مبللة، ترس تفاضلي محدود  نوع فرامل الخدمة 
اانزاق

فرامل قرصية على عمود اإدارة فرامل الركن 

8400 كجم وزن التشغيل  

1 م3 سعة القادوس القياسية  

1800 كغم قدرة الرفع )الحمولة ااسمية(  

82 كيلو نيوتن الحد اأقصى لقوة الجر  

50 كيلو نيوتن الحد اأقصى لقوة الحفر  

60 كيلو نيوتن الحد اأقصى لقوة ااختراق 

اأبعاد

2270 ملم العرض الكلي   .A

3599 ملم اارتفاع الكلي   .B

3090 ملم C. اارتفاع حتى أعلى الكابينة 

5865 ملم D. الطول الكلي 

2170 ملم قاعدة العجل   .E

383 ملم الخلوص اأرضي   .F

45 درجة G. زاوية الدوران الخلفي على مستوى سطح اأرض 

45 درجة H. زاوية القابة 

2716 ملم ارتفاع القابة    .I

4348 ملم الحد اأقصى ارتفاع التشغيل   .J

3636 ملم خلوص التحميل   .K

4347 ملم الحد اأقصى لعمق الحفر   .L

5304 ملم M. ارتفاع التشغيل 

5356 ملم N. الوصول من وضع الدوران على مستوى سطح اأرض 

المحرك

Weichai WP4G95 الطراز 

الطراز  مستقيم، مبّرد بالماء، 4 أشواط، 
ذو شحن زائد، حقن مباشر، غرفة 

احتراق

70 كيلووات عند 2200 دورة في  الطاقة الُمقدرة 
الدقيقة

نظام التوجيه

55 درجة زاوية التوجيه 

15 ميغا باسكال ضغط نظام التوجيه 

ِسعات الَمْلئ

160 لتر الوقود 

190 لتر الزيت الهيدروليكي 
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تم تصنيع ماكينات SDLG لِتّتصف باأشخاص الذين يمتلكونها: دؤوبة في العمل وذات أصالة ومصداقية عالية. ماكينات 
متينة وفعالة من حيث التكلفة، مزّودة بمحّركات ذات كفاءة في استهاك الوقود وسهلة التشغيل والصيانة.

تم تصميم كل شيء يتعلق بماكينات SDLG لضمان قدرتك على استكمال العمل بمستوى عاٍل من المهنّية وتسليمه في 
الموعد الُمحدد. وعند الحاجة إلى القيام بأعمال الصيانة واإصاحات، ُيمكنك أن تثق في قطع غيار SDLG الدولية 

والمعتمدة وفي شبكة الخدمة التي تكفل الوفاء بوعدنا لك.
عندما تشتري آلة SDLG، فأنك تشتري الموثوقية: موثوقية فعلية.

Ref No B877-PBAR-A Arabic

Sales Region EMEA  2015.09 

SDLG, Eskilstuna
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