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RS7120 ضاغطة ذات أسطوانة مفردة، طراز

RS7120

 Dalian ضاغطة للتربة  تزن 12 طًنا. ُيقدم محرك  RS7120

Deutz الفعال جنًبا إلى جنب مع تقنيات SDLG المعتمدة ماكينة 

ذات موثوقية عالية تتمتع بنتائج ردم مميزة.

تعمل ماكينة RS7120 على توفير ترددات اهتزاز مزدوجة بحيث 
ُيمكن ضبطها بكل سهولة من داخل الكابينة.و يوفر ناقل الحركة ثنائي 

السرعة سرعة قصوى تصل إلى 12 كم/ساعة حيث تتوافق مع تروس 
فرقية غير قابلة لانزاق في المحور الخلفي.وكذلك يمِكن وجود ثقل 

متوازن على اأسطوانة من خلق قدرة جر رائعة وجودة تسوية مميزة.

بدًء من المشاريع التجارية والصناعية العماقة مروًرا   z
بتحضيرات المواقع الكبيرة ومواقع الطرق السريعة؛ تتميز 

 SDLG راضمات التربة ذات اأسطوانة الفردية من شركة
بموثوقية وفعالية ومرونة حتى في أشد المهام قسوة.

يتيح تصميم الكابينة الجديد إمكانية التحكم في درجة الحرارة   z
من خال مكِيف الهواء وإتاحة مجال جيد للرؤية من كافة 

الزوايا وبالتالي يتمتع المشغلون ببيئة عمل ذات إنتاجية جيدة.

تتمتع الضاغطات الُمقدمة من SDLG بمرونة عالية وُيمكن   z
تحويلها من ضاغطة ذات أسطوانة سلسة إلى ضاغطة 

اهتزازية مزودة بوسادة قدم مكونة من قطعتين سهلة التثبيت 
كملحق إختياري.

 SDLG ُيمكن بكل سهولة صيانة لضاغطات الُمقدمة من  z
وذلك من خال غطاء المحرك الكبير الذي يتيح إمكانية 

وصول رائعة لكافة نقاط الصيانة والفحوصات.
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12000 كجم وزن التشغيل )كجم( 

ضاغطة ذات أسطوانة مفردة النوع 

المحرك وناقل الحركة

Dallian Deutz تصنيع 

BF4M2012C الطراز 

92 كيلووات عند 2300 دورة في الدقيقة صافي القدرة  

220 لتر سعة خزان الوقود  

هيدروستاتى نوع ناقل الحركة 

% 40 قدرة الصعود التدريجي دون اهتزاز  

المواصفات المواصفاتالوصف   الوصف  

C

F

E
D

B

A

الردم

0.95 / 1.9 ااّتساع ااسمي 

30 / 35 هرتز تردد ااهتزاز 

270 / 184 كيلو نيوتن قوة الطرد المركزي المرتفعة / المنخفضة، أمبير  

اأسطوانة

6800 كجم الوزن الثابت على اأسطوانة  

132 عدد المنصات * 

100 ملم ارتفاع المنصة * 

150.6 سم2 منطقة المنصة * 

اأبعاد

6093 ملم A: الطول الكلي 

3130 ملم B: اارتفاع الكلي 

27 درجة C: زاوية ااقتراب الخلفية 

2300 ملم D: عرض الماكينة 

2130 ملم E: عرض اأسطوانة 

35 درجة F: التحّرك المفصلي على الجانبين 

6400 ملم نصف قطر الدوران 

* رجوعا إلى وسادة القدم المثبتة ببراغي كملحق إختياري.
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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 RS7120-PBAR-A Arabic

Sales Region EMEA  2015.09 

SDLG, Eskilstuna
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