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LG978

ُتعد ماكينة LG978 التي تزن 23.5 طًنا خياًرا مثالًيا للعمليات 
الخفيفة في المقالع وإعادة المعالجة. لقد تم تحسين اإطار اأمامي 
والخلفي المتينين لتحُمل ضغط اأعمال عالية الكثافة التي تقوم بها 

ماكينات من هذا الحجم.

 SDLG وناقل الحركة Weichai إّن الجمع بين محرك  z
يمنحنا ماكينة على أقصى قدر من الكفاءة والموثوقية.

إن الشكل التربيعي الجديد لإطار اأمامي والخلفي يمّكن من   z
تحُمل ضغط  اأعمال ذات أعلى كثافة.

يتم تزويد ماكينة LG978 بكابينة مغلقة تماًما ومريحة مع   z
وجود مجال رؤية مميز ومن ثم تقديم أعلى مستويات اأمان 

والكفاءة للُمشغل.

يتم تزويد ماكينة LG978 بقادوس قياسي بحجم 4.2 متر مكعب.
وتتوفر أيًضا مجموعة من الخيارات والملحقات اأخرى:

قواديس مختلفة الحجم  z

كاب  z

شوكات منصة التحميل  z
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ناقل الحركة

نوع  قائم على عمود الُمناولة، النقل الكهربائي 
الهيدروليكي

4 تروس أمامية، 4 تروس للرجوع إلى الخلف عدد التروس 

36 كم/ساعة اأمامية   سرعة السير القصوى  
24.8 كم/ساعة الرجوع إلى الخلف    

الدفع الرباعي نوع القيادة 

29 - 26.7 / 26.5 أبعاد العجات 

50 رطل/بوصة مربعة اأمامية  ضغط العجات  
39 رطل/بوصة مربعة الخلفية    

فرامل قرصية جافة نوع فرامل الخدمة 

فرامل الركن  لوحة فرامل بمشبك ذات تحرير للضغط

23500 كجم وزن التشغيل  

4.2 م3 سعة القادوس القياسية  

7000 كجم قدرة الرفع )الحمولة ااسمية(  

14796 كجم تفريغ الحمولة الثابت عند الدوران التام  

216 كيلو نيوتن الحد اأقصى لقوة ااختراق 

اأبعاد

8832 ملم A. الطول الكلي 

3100 ملم B. قاعدة العجات 

506 ملم C. الخلوص اأرضي 

25 درجة D. زاوية ااقتراب الخلفية 

3665 ملم E. اارتفاع الكلي 

3250 ملم F. ارتفاع القابة 

5776 ملم G. ارتفاع التشغيل الكلي 

1240 ملم H. نطاق عمل القّابة 

45 درجة I. زاوية الدوران الخلفي على مستوى سطح اأرض 

45 درجة J. اارتفاع الكامل على مستوى الدوران الخلفي 

2300 ملم K. عرض المجنزرة 

3045 ملم L. عرض الماكينة 

3200 ملم M. عرض القادوس 

37 درجة N. زاوية التوجيه 

المحرك

Weichai WD12G310E221 الطراز 

نوع  تبريد بالماء، 4 أشواط، 6 أسطوانات 
متوازية، الحقن المباشر، شحن توربيني

220 كيلووات عند 2100 دورة في الدقيقة  )SAE J1349( الطاقة الُمقدرة

1350 نيوتن متر العزم اأقصى  

126 / 155 ملم قطر اأسطوانة الداخلي  

ِسعات الَمْلئ

360 لتر الوقود 

230 لتر الزيت الهيدروليكي 

44 لتر اأمامية  المحاور )اإدارات الرئيسية والنهائية(  
37 لتر الخلفية    

24 لتر المحرك 

45 لتر ناقل الحركة 

4 لتر نظام الفرامل 

الوحدات الهيدروليكية

 نوع  رافعة هيدروليكية واحدة ذات 
تحّكم دليلي

6.3 ثانية الوقت المستغرق في رفع ذراع التطويل  

11.7 ثانية إجمالي الوقت المستغرق في الدورة  
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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 LG978-PBAR-A Arabic

Sales Region EMEA  2015.09 

SDLG, Eskilstuna

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Courtesy of Machine.Market 

http://www.tcpdf.org
https://machine.market

