الحفار الهيدرولييك
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2017

تم تصميم الحفار املوديل  390F Lليبقي عىل اإلنتاج لديك عند أفضل معدالته ولتقليل تكاليف االمتالك والتشغيل ،مع منحك القدرة الكاملة ،والكفاءة يف استهالك الوقود ،واملوثوقية التي تحتاجها للنجاح.

األداء

الراحة

•يفي املحرك C18 ACERT™مبعايري االنبعاثات املكافئة للمعايري الخاصة بوكالة حامية البيئة ( )EPAاألمريكية
من املستوى /2االتحاد األورويب من املرحلة  ،IIأو معايري االنبعاثات املكافئة للمستوى /3املرحلة .IIIA
• ُيكِّن صامم نظام التحكم التكيفي ( )ACSالذي توفره ®Catفقط املاكينة من استهالك الوقود مبعدل يقل
مبقدار يصل إىل  *28%عن املوديل  390D Lالقيايس ،مع تحقيق نفس املستوى العايل من اإلنتاج.
•إن تقنية االنبعاثات واضحة وال تتطلب أي إجراء من املشغل أو توقف لالسرتجاع.
•تقلل أداة التحكم التلقايئ يف رسعة املحرك عدد الدورات يف الدقيقة استنادًا إىل الحمل لخفض معدل استهالك
الوقود.
•تساعدك أوضاع القدرة يف إدارة استهالك الوقود مبزيد من الفاعلية.

•أصبحت الكابينة أكرث راحة وأكرث هدو ًءا مبقدار  3ديسيبل ( )Aعن املوديل .390D L
•ميكن ضبط وحدات عيص التحكم ومساند األذرع .ميكن ضبط املقاعد وهي تتميز بنظام تعليق هوايئ وخيارات
للتدفئة والتربيد.
•يتسم جهاز املراقبة بشاشة  LCDيسهل التنقل خاللها وقابلة للربمجة بـ  44لغة.

تقنية Cat® Connect
•تزيد حلول تقنية  Cat Connectمن اإلنتاج وتقلل من تكاليف التشغيل إىل أدىن الحدود ،وتحسن من عائدات
االستثامر عن طريق توفري تقنيات  ،LINKو ،GRADEو.DETECT
•يوفر نظام  Cat Production Measurementوزن الحمولة الصافية بالكابينة بحيث تحقق مزيدًا من اإلنتاجية
وتوفر أحامالً دقيقة مبنتهى الثقة.
•ميكنك تطبيق ® VisionLinkمن الوصول السلكيًا إىل بيانات تشغيل املاكينة؛ كموقعها ،وعدد ساعات تشغيلها،
ووقت الخمول ،ومعدل استهالك الوقود ،وإنتاجيتها ،واألكواد التشخيصية لتعزيز أدائها.
•يوفر نظام التحكم يف التسوية من  Catإىل جانب نظام AccuGrade™معلومات القطع والتعبئة يف الوقت
الحقيقي ملساعدتك يف تنفيذ أعامل التسوية واالنحدارات مبزيد من الرسعة والدقة.

الصيانة
•ميكن الوصول بسهولة إىل عنارص الصيانة الدورية كنقاط التشحيم وسدادات السوائل من مستوى سطح األرض.
•أدى نظام التربيد املتجاور إىل تسهيل عملية التنظيف.
•تساعد منافذ أخذ عينات الزيت املجدولة  S∙O∙SSMاملتعددة وسدادات الضغط التشخيصية يف الحيلولة دون
التوقف عن العمل إلجراء الصيانة.
*نتائج ميدان.Product Link™

تعدد االستخدامات
•يتم القيام بأعامل الهدم مبنتهى الرسعة والسهولة بفضل استخدام املقصات أو املعالجات املتعددة من .Cat
•أصبح العمل يف املحاجر ال ميثل أية مشكلة بفضل استخدام الجرافات واملطارق املصممة واملصنعة لغرض معني
من .Cat
•متكنك قارنات التوصيل من  Catمن تبديل امللحقات خالل ثوانٍ من دون الحاجة للخروج من الكابينة.
•يساعد خيار التحكم يف األدوات يف تذكر معدالت الضغط والتدفق لعدد من األدوات يصل إىل  20أداة لتعزيز
وقت التشغيل.

املتانة
•تم تصنيع أذرع الرافعة واألذرع بطريقة تطيل فرتة الخدمة.
•يتم استخدام هياكل صندوقية املقطع بتجميعات متعددة األلواح ،ومصبوبات ،وتشكيالت مطروقة يف مناطق
الضغط العايل .تم تصنيع مداسات الجنزير ،والوصالت ،والبكرات ،ووحدات التباطؤ ،ومجموعات اإلدارة
النهائية من فوالذ عايل مقاومة الشد.
•تزيد وصلة الجنزير املشحم بني املسامري واملحامل من العمر االفرتايض للهيكل السفيل وتخفض من الضوضاء.

السالمة
•يستخدم نظام التزود بالوقود الذيك لتعبئة املاكينة برسعة من مصدر خارجي للوقود ،ويتوقف تلقائ ًيا عندما
ميتلئ خزان الوقود أو عندما يتم إفراغ مصدر الوقود ،مام يحد من الحاجة للتخمني ومن التلف املبكر للمضخة.
•يؤدي استخدام كامريات الرؤية الخلفية والجانبية إىل تحسني مستوى الرؤية ملساعدة املشغلني عىل العمل
بطريقة أكرث فعالية وكفاءة.
•تساعدك الدرجات املسننة الكبرية ،والدرابزينات والقضبان الواقية املمتدة ،واأللواح املانعة لالنزالق يف الصعود
إىل املاكينة والتحرك حولها.
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املحرك

موديل املحرك

الجزء الخارجي – ISO 6395

Cat C18 ACERT

قدرة املحرك ـ ISO 14396

 405كيلووات

543 hp/551 PS

صايف القدرة  -وفقًا ملعايري SAE J1349/ISO 9249

 391كيلووات

524 hp/532 PS

 145مم

 5,7بوصة

التجويف
الشوط

 183مم

 7,2بوصة

اإلزاحة

 18,1لرت

 1,104.5بوصة

 952ل ًرتا/دقيقة

 251جالونًا/دقيقة

النظام الرئييس – الحد األقىص للتدفق (إجاميل)

النظام الهيدرولييك

 1064ل ًرتا/دقيقة

الحد األقىص للتدفق  -السري

3

 281جالوناً/دقيقة

الحد األقىص للضغط ـ املعدات

 35000كيلوباسكال

 5076رطالً لكل بوصة
مربعة

الحد األقىص للضغط ـ السري

 35000كيلوباسكال

 5076رطالً لكل بوصة
مربعة

الحد األقىص للضغط ـ التأرجح

 35000كيلوباسكال

 5076رطالً لكل بوصة
مربعة
 17,7جالون/دقيقة

املشغل – SAE J1166/ISO 6396

خيار ذراع الرافعة
خيار الذراع
ارتفاع الشحن

 4890مم

طول الشحن

 13 690مم

نصف قطر تأرجح املؤخرة

 4700مم

 15قد ًما و 5بوصات

الطول إىل مركز البكرات

 5120مم

 16قد ًما و 10بوصات

طول الجنزير

 6358مم

 20قد ًما و 10بوصات

الخلوص من األرض

 900ملم

 2قدم و 11بوصة

مقياس الجنزير

 2750مم

 9أقدام و 0بوصة

عرض النقل – مداسات مقاس  650مم ( 26بوصة)

 4160مم

 13قد ًما و 8بوصات

عرض النقل – مداسات  900مم ( 35بوصة)

 4410مم

 14قد ًما و 6بوصات

ارتفاع الكابينة

 3650مم

 12قد ًما و 0بوصة

 1640مم

 5أقدام و 5بوصات

النظام الدلييل ـ الحد األقىص للتدفق
النظام الدلييل ـ الحد األقىص للضغط

 4400كيلوباسكال

خلوص ثقل املوازنة

 4,5كم يف الساعة

 2,8ميل يف الساعة

خيار ذراع الرافعة

 590كيلونيوتن

 132637رطالً من القوة

 86840كجم

 198070رطالً*

الحد األقىص لرسعة السري

الوزن التشغييل

وزن املاكينة

نطاقات العمل

*ذراع الرافعة للحفر واسع النطاق بطول  7,25م ( 23قد ًما و 9بوصات) ،وذراع الحفر واسع النطاق بطول  2,92م ( 9أقدام
و 7بوصات) ،وجرافة سعة  6,0م 3( 7,84ياردة ،)3ومداسات مقاس  650مم ( 26بوصة).

رسعة التأرجح
عزم دوران التأرجح

سعة خزان الوقود
نظام التربيد
زيت املحرك
مجموعة إدارة التأرجح (كل مجموعة)
مجموعة اإلدارة النهائية (كل مجموعة)
النظام الهيدرولييك (متضم ًنا الخزان)
الخزان الهيدرولييك

التأرجح

 6,2دورة يف الدقيقة
 260كيلونيوتن مرت

 191766رطالً من القوة
لكل قدم

 1240لرتًا

 328جالونًا

سعات إعادة التعبئة للخدمة

 74ل ًرتا

 60ل ًرتا

 19ل ًرتا
 21ل ًرتا

 997ل ًرتا
 813لرتًا

خيار الذراع

ذراع الرافعة للحفر واسع النطاق بطول  7,25م
( 23قد ًما و 9بوصات)
 M2.92JC( 9أقدام و 7بوصات)

الحد األقىص لعمق الحفر

 7160مم

 23قد ًما و 6بوصات

الحد األقىص للوصول عند مستوى سطح األرض

 12230مم

 40قد ًما و 1بوصة

الحد األقىص الرتفاع القطع

 12360مم

 40قد ًما و 7بوصات

الحد األقىص الرتفاع التحميل

 7990مم

 26قد ًما و 3بوصات

الحد األدىن الرتفاع التحميل

 3680مم

الحد األقىص لعمق القطع لقاع مست ٍو يبلغ  2440مم ( 8أقدام
و 0بوصة)

 12قد ًما و 1بوصة

 7020مم

 23قد ًما و 0بوصة

الحد األقىص لعمق حفر الجدار الرأيس

 4530مم

 14قد ًما و 10بوصات

 20جالونًا
 16جالونًا
 5,0جالونات
 5,5جالون
 263جالونًا
 215جالونًا

ملزيد من املعلومات الكاملة حول منتجات  ،Catوخدمات الوكالء ،وحلول الصناعة ،تفضل بزيارتنا عىل شبكة الويب عىل العنوان www.cat.com
حقوق النرش © لعام  2016لصالح رشكة Caterpillar
جميع الحقوق محفوظة
تخضع املواد واملواصفات للتغيري دون سابق إخطار .قد تتضمن املاكينات املعروضة يف الصور معدات إضافية .راجع وكيل  Catالذي تتعامل معه بخصوص الخيارات املتوفرة.
إن  ،CATو ،CATERPILLARو ،SAFETY.CAT.COMوالشعارات الخاصة بها ،وعالمة " "Caterpillar Yellowوكذلك عالمة " ،"Power Edgeباإلضافة إىل عالمة تعريف الرشكة واملنتج املستخدمة هنا ،كلها عالمات
تجارية خاصة برشكة  Caterpillarوال يجوز استخدامها بدون ترصيح.
ومتثل  VisionLinkعالمة تجارية لرشكة  ،Trimble Navigation Limitedوهي مسجلة يف الواليات املتحدة ودول أخرى.

ذراع الرافعة للحفر واسع النطاق بطول  7,25م
( 23قد ًما و 9بوصات)
 M2.92JC( 9أقدام و 7بوصات)
 16قد ًما و 1بوصة
 44قد ًما و 11بوصة

 67لرتًا/دقيقة

الحد األقىص لقوة سحب قضيب الجر

 74ديسيبل ()A

األبعاد

 638رطالً لكل بوصة
مربعة

مجموعة اإلدارة

األداء الصويت

 109ديسيبل ()A

AAXQ1913
متت الرتجمة يف07-2016 :
(AME, CIS, APD, AmS)

