
الوحدات الهيدروليكية

نوع  رافعة هيدروليكية واحدة ذات تحّكم دليلي

6.4 ثانية الوقت المستغرق في رفع ذراع التطويل  

11.3 ثانية إجمالي الوقت المستغرق في الدورة  

LG956L لودر بعجات طراز
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المواصفات المواصفاتالوصف   الوصف  

ناقل الحركة

 نوع  من النوع القائم على عمود المناولة
الوسيط ، تبديل كهربائي هيدروليكي

ترسين أماميين، وترس للرجوع إلى الخلف عدد التروس 

40.5 كم/ساعة اأمامية   سرعة السير القصوى  
16.1 كم/ساعة الرجوع إلى الخلف    

الدفع الرباعي نوع القيادة 

25 - 23.5 أبعاد العجات 

48 - 51 رطل/بوصة مربعة اأمامية  ضغط العجات  
40 - 43 رطل/بوصة مربعة الخلفية    

فرامل قرصية جافة نوع فرامل الخدمة 

فرامل الركن  التمدد الداخلي بالهواء

17250 كجم وزن التشغيل  

3.0 م3 سعة القادوس القياسية  

5000 كجم قدرة الرفع )الحمولة ااسمية(  

11213 كجم تفريغ الحمولة الثابت عند الدوران التام  

180 كيلو نيوتن الحد اأقصى لقوة القطع 

اأبعاد

8040 ملم الطول الكلي   .A

3200 ملم B. قاعدة العجات 

457 ملم C. الخلوص اأرضي 

30 درجة D.  زاوية ااقتراب الخلفية 

3382 ملم E. اارتفاع الكلي 

3180 ملم ارتفاع القابة   .F

5457 ملم G. ارتفاع التشغيل الكلي 

1090 ملم H. نطاق عمل القّابة 

45 درجة زاوية الدوران الخلفي على مستوى سطح اأرض   .I

63 درجة اارتفاع الكامل على مستوى الدوران الخلفي   .J

2190 ملم K. عرض المجنزرة 

2785 ملم عرض الماكينة   .L

3024 ملم M. عرض القادوس 

38 درجة N.  زاوية التوجيه 

ِسعات الَمْلئ

300 لتر الوقود 

210 لتر الزيت الهيدروليكي 

54 لتر المحاور )اإدارات الرئيسية والنهائية( 

20 لتر المحرك 

45 لتر ناقل الحركة 

4 لتر نظام الفرامل 

المحرك

Weichai WD10G220E21 الطراز 

تبريد بالماء ، 4 أشواط ، 6 أسطوانات   نوع 
متوازية حقن مباشر ، شحن توربيني   

162 كيلووات عند 2200 دورة في الدقيقة   )SAE J1349( الطاقة الُمقدرة

860 نيوتن متر  العزم اأقصى  

Ref No LG956L-SSAR-A Arabic
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