الحفار الهيدرولييك

Cat® 318D22017L
ُحسنة ،والتشغيل السهل ،إىل جانب محطة املشغل املريحة ذات التصميم الجديد عىل جعل املوديل  318D Lمن الفئة  2ماكينة فائقة األداء
تساعد االستخدامات املتعددة التي ال تضاهى مبثيل ،وإمكانية التحكم امل َّ
ذات مكانة رائدة عىل مستوى الصناعة.

األداء

الراحة

•يفي املحرك القوي إلكرتوين التحكم C4.4 ACERT™مبعايري االنبعاثات املكافئة ملعايري وكالة حامية البيئة
( )EPAاألمريكية من املستوى  ،3واالتحاد األورويب من املرحلة  ،IIIAومعايري االنبعاثات الصينية الخاصة
مبحركات الطرق الوعرة من املرحلة .III
•يوفر ضغط النظام الهيدرولييك ثنايئ املضخات مستويات فائقة من األداء واإلنتاجية يف عمليات الحفر.
•يستخدم النظام الهيدرولييك ذو االستشعار املتداخل مضختني هيدروليكيتني يف جميع ظروف التشغيل ،األمر
الذي يعمل عىل تحسني اإلنتاجية بفضل الرسعات األعىل للمعدة والدورانات األرسع واألقوى ملحور االرتكاز.

•تم تصميم املقعد القابل للضبط ووحدة عصا التحكم بحيث ميكن ضبطهام حسب التفضيالت الفردية.
•وقد تم تصميم أدوات التحكم بعصا التحكم ـ دليلية التشغيل والتي تتطلب القليل من الجهد الستخدامها ـ
لتالئم املوضع الطبيعي ملعصمك وذراعك من أجل ضامن أعىل راحة وأقل جهد.
•ميكن برمجة شاشة جهاز املراقبة  LCDكاملة األلوان بعدد من اللغات يصل إىل  42لغة.
•يتم تركيب الحاوية الواقية للكابينة باإلطار باستخدام حوامل مطاطية لزجة إلخامد االهتزازات ومستويات
الصوت مع تعزيز راحة املشغل.

الكفاءة

تعدد االستخدامات

•يعمل الوضع االقتصادي عىل الحفاظ عىل قوى مقاومة اللف والرفع وقدرة الرفع عند مستوى القدرة
القياسية ،مام يعمل عىل تحقيق التوازن بني احتياجات األداء وتوفري الوقود.
•تعمل دائرة اسرتجاع ذراع الرافعة والذراع عىل توفري الطاقة أثناء عمليات خفض ذراع الرافعة ودفع الذراع
للداخل.
•ويستخدم التصميم الجديد صغري الحجم أنابيب وخطوطًا أقرص لتقليل االحتكاك وانخفاض الضغط ،األمر الذي
ينتج عنه استخدام القدرة بشكل أعىل كفاءة.

•يتم القيام بأعامل تجهيز املواقع والتشطيبات مبنتهى الرسعة والسهولة بفضل استخدام الكالّبات ،واألدوات
اإلبهامية ،واملطارق من ®.Cat
•يتم القيام باألعامل الخاصة باملرافق رسي ًعا وبال عيوب بفضل استخدام الجرافات والضواغط من .Cat
•متكنك قارنات التوصيل من  Catمن تبديل امللحقات خالل ثوانٍ من دون الحاجة للخروج من الكابينة.
•انظر تشكيلة امللحقات الكاملة الخاصة مباكينتك والتي تساعد يف تحقيق املكاسب املادية باملوقع
.www.cat.com/attachments

إمكانية الخدمة

املتانة

•يوفر باب الخدمة املوجود عىل الجانب األمين من الهيكل العلوي إمكانية الوصول من مستوى سطح األرض إىل
املضخة ،والفلرت الدلييل ،وفلرت الترصيف ،وفلرت زيت املحرك.
•تتيح أماكن الخدمة التي ميكن الوصول إليها بسهولة من مستوى سطح األرض القيام بأعامل الصيانة عىل نحو
يتسم بالرسعة والكفاءة.
•يوفر باب الخدمة األيرس إمكانية الوصول السهل إىل رادياتري املحرك ،ومربد الزيت ،واملربد الالحق
هواء-إىل-هواء ،الفلرت األسايس املز َّود بفاصل مياه (إذا كان االثنان مدمجني) ،وفلرت الوقود الثانوي.
•يتميز فلرت هواء الرادياتري بتشييد مزدوج العنارص لضامن التنظيف بأقىص كفاءة ممكنة؛ فعند انسداد الفلرت،
يتم عرض تحذير عىل شاشة جهاز املراقبة داخل الكابينة.

•يطيل الهيكل امل ُعدَّل لإلطار الذي عىل شكل حرف  Xمن عمر الخدمة.
•تتوفر ذراع الرافعة والذراع امللحومتان آليًا ،واملحررتان من الضغط ،واملخصصتان للخدمة الشاقة كمعدات
قياسية.
•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
•تغطي األلواح املانعة لالنزالق الهيكل العلوي وصندوق التخزين بشكل كامل لتجنب االنزالق أثناء إجراء
عمليات الصيانة.
•تقلل املسامري ذات الرؤوس الغاطسة من املخاطر التي قد تحدث أثناء القيام بالخدمة والصيانة.
•تحاط مروحة رادياتري املحرك بشبكة سلكية رقيقة ،مام يقلل من احتامل وقوع حوادث.
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املحرك

موديل املحرك

رسعة التأرجح

C4.4 ACERT

قدرة املحرك ـ ISO 14396

 93كيلووات

hp 125

صايف القدرة  -وفقًا ملعايري SAE J1349/ISO 9249

 84كيلووات

113 hp

 105مم

 4,13بوصة

التجويف
الشوط

 127مم

اإلزاحة

 4,4لرتات

 269بوصة

3

•صايف القدرة املعلن هو القدرة املتوفرة عند الحدافة عندما يكون املحرك مز َّودًا مبروحة ،ومنظف هواء ،وكاتم صوت،
ومولد تيار مرتدد.
•ال يلزم خفض قدرة املحرك حتى ارتفاع  2300م ( 7545قد ًما).
•املاكينة  318D Lمن الفئة  2مز َّودة باملحرك  C4.4 ACERTالذي يفي مبعايري االنبعاثات املكافئة للمستوى  ،3واملرحلة
 ،IIIAومعايري االنبعاثات الصينية ملحركات الطرق الوعرة من املرحلة .III

النظام الرئييس – الحد األقىص للتدفق (إجاميل)

النظام الهيدرولييك

 136ل ًرتا/دقيقة

نظام التأرجح ـ الحد األقىص للتدفق

 44,7كيلونيوتن
لكل مرت

عزم دوران التأرجح

 5,00بوصات

 272ل ًرتا/دقيقة

آلية التأرجح

 8,9دورة يف الدقيقة

سعة خزان الوقود

 300لرت

 79,3جالون

 19,53لرت

 5,2جالون

زيت املحرك (مع الفلرت)
مجموعة إدارة التأرجح

 16لرتًا

 4,3جالون

 3لرتات

 0,8جالون

مجموعة اإلدارة النهائية (كل مجموعة)

 6لرتات

 1,6جالون

النظام الهيدرولييك (متضم ًنا الخزان)

 100لرت

 26جالونًا

الخزان الهيدرولييك

 85لرتًا

 22جالونًا

نظام التربيد

 72جالونًا
 36جالونًا

الحد األقىص للضغط ـ املعدات

 35000كيلوباسكال

 5080رطالً لكل
بوصة مربعة

الحد األقىص للضغط ـ التأرجح

 22600كيلوباسكال

 3280رطالً للبوصة
املربعة

النظام الدلييل ـ الحد األقىص للتدفق

 23,7لرت/دقيقة

 1450بوصة/3دقيقة

النظام الدلييل ـ الحد األقىص للضغط

 4120كيلوباسكال

 600رطل للبوصة
املربعة

سعات إعادة التعبئة للخدمة

 32970رطالً
لكل قدم

عدد املداسات (عىل كل جانب)

الجنزير

 44قطعة

عدد بكرات الجنزير (عىل كل جانب)

 7قطع

عدد بكرات الحامل (عىل كل جانب)

 2قطعة

األبعاد
خيار ذراع الرافعة

ذراع الرافعة للوصول مقاس  5,1م (16
قد ًم ا و 9بوصات)

أسطوانة ذراع الرافعة ـ التجويف

 110مم

 4بوصات

أسطوانة ذراع الرافعة ـ الشوط

 1193مم

 47بوصة

خيارات الذراع

R2.6

 8أقدام و 6بوصات

ارتفاع الشحن*

 3030مم

 9أقدام و 11بوصة

أسطوانة الذراع ـ التجويف

 120مم

 5بوصات

ارتفاع الشحن مع القضيب الواقي

 2940مم

 9أقدام و 8بوصات

أسطوانة الذراع ـ الشوط

 1331مم

 52بوصة

طول الشحن

أسطوانة الجرافة ـ التجويف

 110مم

أسطوانة الجرافة ـ الشوط

الحد األقىص لرسعة السري

مجموعة اإلدارة

الحد األقىص لقوة سحب قضيب الجر
الحد األقىص لالنحدار

الوزن التشغييل ـ الهيكل السفيل الطويل

 8540مم

 28قد ًما و 0بوصة

 4بوصات

نصف قطر تأرجح املؤخرة

 2500مم

 8أقدام و 2بوصة

 1039مم

 41بوصة

الطول إىل مركز البكرات

 3170مم

 10أقدام و 5بوصات

طول الجنزير

 3970مم

 13قد ًما و 0بوصة

الخلوص من األرض

 460مم

 1قدم و 6بوصات

 4,8كم يف الساعة

 3,0أميال يف الساعة

مقياس الجنزير

 1990مم

 6أقدام و 6بوصات

 156كيلونيوتن

 35070رطالً من
القوة

 35درجة70%/

وزن املاكينة

ذراع الرافعة للوصول –  5,1م ( 16قد ًما و 9بوصات) ،وذراع الوصول
( )Rمقاس  2,6م ( 8أقدام و 6بوصات) ،ومداسات جنزير ثالثية الحواف
مقاس  790مم ( 31بوصة) ،وجرافة الخدمة العامة ( )GDمقاس 0,76
م 3( 1,00ياردة)3

 17900كجم

ذراع الرافعة للوصول –  5,1م ( 16قد ًما و 9بوصات) ،وذراع الوصول
( )Rمقاس  2,6م ( 8أقدام و 6بوصات) ،ومداسات جنزير ثالثية الحواف
مقاس  600مم ( 24بوصة) ،وجرافة الخدمة العامة ( )GDمقاس 0,76
م 3( 1,00ياردة)3

 17500كجم

 39463رطالً

عرض النقل
مداسات مقاس  500مم ( 20بوصة)

 2490مم

 8أقدام و 2بوصة

مداسات مقاس  600مم ( 24بوصة)

 2590مم

 8أقدام و 6بوصات

مداسات مقاس  790مم ( 31بوصة)

 2780مم

 9أقدام و 1بوصة

ارتفاع الكابينة

 2870مم

 9أقدام و 5بوصات

ارتفاع الكابينة مع الوقاء العلوي

 3020مم

 9أقدام و 11بوصة

خلوص ثقل املوازنة**

 1000مم

 3أقدام و 3بوصات

*مبا يف ذلك ارتفاع نتوء املداس
**بدون ارتفاع نتوء املداس

 38580رطالً

ملزيد من املعلومات الكاملة حول منتجات  ،Catوخدمات الوكالء ،وحلول الصناعة ،تفضل بزيارتنا عىل شبكة الويب عىل العنوان www.cat.com
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