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قوة اختراق عالية، وحمولة ِاسمية مقدارها  ٥٣٠٠ كغ 
وقادوس بتصميم جديد بسعة ٣٫٢ م³ لتحسين الكفاءة 

واإنتاجية.  تتوفر على مجموعة واسعة من الملحقات لضمان 
تعدد استخدامات اآلة. 

محرك قوي وفّعال مزود بـ ٦ أسطوانات متوافق مع ناقل 
حركة من صنف SDLG يوفران عزما أقصى من المحرك 

إلى العجات.

كابينة واسعة مع زيادة نسبة الرؤية بمقدار ٢٠% من أجل 
السامة والكفاءة. نظام فاخر لتكييف الهواء من أجل راحة 

أكبر للمشِغل.

فترات الصيانة المحَسنة تجعل اآلة اآن متاحة للتشغيل 
بشكل أفضل. أُنِشَئت شبكة وكاء SDLG الجيدة لدعم جميع 

احتياجاتك المتعلقة بالصيانة واإصاح.

الوحدات الهيدروليكية

نوع  مضخة التروس

٥٫7 ثانية الوقت المستغرق في رفع ذراع التطويل  

1٠ ثوان وقت الدورة الكلي  

المحرك*

Weichai WD10G220E23 )1  الطراز  
Dalian Deutz BF6M101 )٢   

تبريد بالماء، ٤ أشواط، ٦   نوع  
أسطوانات متوازية، الحقن مباشر،     

شحن توربيني   

1( 1٦٢ كيلو واط عند ٢٢٠٠ دورة في الدقيقة    )SAE J1349( القدرة ااِسمية 
٢( 1٦٥ كيلو واط عند ٢٠٠٠ دورة في الدقيقة   

1( ٩٨٠ نيوتن متر    ٢( ٩٢٥ نيوتن متر الحد اأقصى لعزم الدوران  

1٢٦ / 1٣٠ ملم قطر اأسطوانة الداخلي  
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المواصفات المواصفاتالوصف   الوصف  

ناقل الحركة

  SDLG من ُصنع VRTناقل حركة ٢٠٠ نوع 
،عمود ثابت،تحكم كهرو هيدروليكي   

أربعة أمام، أربعة خلف عدد التروس  

اأمامية  ٣٨ كم/ساعة سرعة السير القصوى  
الرجوع إلى الخلف   ٣٨ كم/ساعة   

الدفع الرباعي نوع الدفع  

٢٣٫٥ - ٢٥ مقاس العجات  

٥٥-٥٨ رطل/بوصة مربعة اأمامية  ضغط العجات  
٤٦-٤٩ رطل/بوصة مربعة الخلفية    

فرامل قرصّية جافة ، َتَحُكْم هوائّي   نوع فرامل الخدمة 
هيدروليكّي   

فرامل الركن  آلّية فكّية هوائية كهربائية

171٣٠ كجم وزن التشغيل  

٣٫٠ م٣ سعة القادوس القياسية  

٥٤٠٠ كجم قدرة الرفع )الحمولة ااسمية(  

17٥ كيلو نيوتن الحد اأقصى لقوة ااختراق  

اأبعاد

٨٢٨٠ ملم A. الطول الكلي 

٣٣٠٠ ملم B. قاعدة العجات 

٤٢٠ ملم C. الخلوص اأرضي 

٣٠ درجة D. زاوية ااقتراب الخلفية 

٣٤1٠ ملم E. اارتفاع الكلي 

٣1٠٠ ملم F. ارتفاع القابة 

٥٦٠٠ ملم G. ارتفاع التشغيل الكلي 

11٢٠ ملم H. نطاق عمل القّابة 

I. زاوية الدوران الخلفي على مستوى سطح اأرض ٤٦ درجة

٤٥ درجة J. زاوية الدوران الخلفي على اارتفاع الكامل 

٢1٩٠ ملم K. عرض المجنزرة 

٢7٨٥ ملم L. عرض الماكينة 

٣٠٢٤ ملم M. عرض القادوس 

٣٨ درجة N. زاوية التوجيه 

ِسعات الَمْلئ

٣٠٠ لتر الوقود 

٢٤٠ لتر الزيت الهيدروليكي 

٢ × ٣٠ لتر المحاور )اإدارة الرئيسية والنهائية( 

٢٠ لتر المحرك 

٢1٫٨ لتر ناقل الحركة 

٤ لتر نظام الفرامل 

    L958F

توفر لودرات SDLG الجديدة من سلسلة F اأداء الفائق والموثوقية 
العالية، وهي مدعومة بشبكة عالمية تقدم خدمات من المستوى الرفيع.

يشكل التصميم الحديث للودرات L958F مع التحسينات العديدة 
مصدرا للجودة والمردودية الفعالة. ومع قادوس تبلغ سعته ٣٫٢ م³، تم 

تصميم هذا اللودر ليقدم لك إنتاجية عالية ويمنحك عائًدا ممتاًزا على 
استثماراتك. تخضع كل اللوادر بعجات من نوع SDLG اختبارات 

صارمة لضمان الموثوقية في العمل.

إن تصميم اللودر L958F يضمن سهولة الخدمة والصيانة   z
مع وصول ممتاز من جميع جوانب اآلة من أجل إجرائهما.

يضمن مقبض التحكم المْفَرد ِدّقًة وسهولة في تحريك ذراع   z
التحميل والقادوس، مما يؤدي إلى تخفيض تعب المشِغل.
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* نوع المحرك ممكن أن يختلف حسب اأسواق 
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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 L958F-PBAR-A Arabic

Sales Region EMEA  2017.02 

SDLG, Eskilstuna
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