
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گریدر

 ساخت کشور چین

 CHANGLINکارخانه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مًتًر پرقذرت کامیىس یا کاترپیالر ايرجیىال 

 گیربکس دارای ZF (عقب دوذ3ٌ-جلً دوذٌ شش) 

 َیذريلیک قفل دارای 

 اسپیه بذين دیفراوسیل 

 باال ماوًر قذرت با آسان کىترل 

 کیفیت با جاوبی تجُیسات 

 آپشه فًل کابیه 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY190H 



ابعاد دستگاه     

9140 (mm)     طْل  

2600 (mm)        عرض  

3370 (mm)        ارتفاع  

6150 (mm)        فاصلَ چرخ  

مشخصات فنی و اصلی دستگاه      

15200 Kg    ّزى کاری  

4268 (mm)          َطْل تیغ  

645(mm)      َارتفاع تیغ  

450(mm)     هاکسیون ارتفاع تارترداری  

535(rpm)    هاکسیون عوق تارترداری  

7300(mm)    شعاع پیچش  

زاویو پیچش کمرشکن    26  

زاّیَ پیچش چرخ ُا    49  

تیشتریي زاّیَ عوْدی چرخِای جلْ    32  

سرعت حرکت در دنذه ىای متفاوت    
 

رّ تَ جلْ 1دًدٍ     6.5  

رّ تَ جلْ 2دًدٍ     11.4  

رّ تَ جلْ 3دًدٍ     14.6  

رّ تَ جلْ 4دًدٍ     24.8  

رّ تَ جلْ 5دًدٍ     30  

رّ تَ جلْ 6دًدٍ     49.2  

رّ تَ عقة 1دًدٍ     6.5  

رّ تَ عقة 2دًدٍ     14.6  

رّ تَ عقة 3دًدٍ     30  

مشخصات موتور   

   Cummins engine 6CTAA8.3-C185(TIER2)    هدل هْتْر  

آب خٌک –تْرتْ شارژ  –پاشش هستقین  ًْع هْتْر       

10.48(L)      حجن هْتْر  

2200(r/min)     دّر هْتْر  

748(N.m)/(1400r/min)     هاکسیون گشتاّر  

960(kg)     ّزى خالص هْتْر  

220( hp)     قدرت هْتْر  

مشخصات گیربکس   

WG180(ZF technology)    هدل  

ًْع تاًدّم    زًجیر دّتل  

17.5-25-12PR(standard)  ّ 13.00-24-12 PR(optional)     سایس الستیک  

HUSCO5000-D    شیر کٌترل  

KAYABA technology    قفل ُیدرّلیک  

EATON JC-130    پوپ رّغي  

ظرفیت سوخت و روغن      

350(L)    سْخت  

27(L)    رّغي هْتْر  

45(L)    رّغي گیرتکس  

70(L)    رّغي ُیدرّلیک  

18(L)    رّغي اکسل  

84(L)    رّغي تاًدّم  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مًتًر پرقذرت کامیىس یا کاترپیالر ايرجیىال 

 گیربکس دارای ZF (عقب دوذ3ٌ-جلً دوذٌ شش) 

 َیذريلیک قفل دارای 

 اسپیه بذين دیفراوسیل 

 باال ماوًر قذرت با آسان کىترل 

 کیفیت با جاوبی تجُیسات 

 آپشه فًل کابیه 

 

 

 

 

 

PY220H 



ابعاد دستگاه     

8990(mm)     طْل  

2600(mm)        عرض  

3370(mm)        ارتفاع  

6100(mm)        فاصلَ چرخ  

مشخصات فنی و اصلی دستگاه      

15500KG    ّزى کاری  

4320(mm)          َطْل تیغ  

645(mm)       َارتفاع تیغ  

450(mm)     هاکسیون ارتفاع تارترداری  

535(rpm)     هاکسیون عوق تارترداری  

7300(mm)     شعاع پیچش  

زاویو پیچش کمرشکن    26  

زاّیَ پیچش چرخ ُا    49  

تیشتریي زاّیَ عوْدی چرخِای جلْ    32  

سرعت حرکت در دنذه ىای متفاوت       

رّ تَ جلْ 1دًدٍ     6.8  

رّ تَ جلْ 2دًدٍ     10.3  

رّ تَ جلْ 3دًدٍ     15.3  

رّ تَ جلْ 4دًدٍ     22.7  

رّ تَ جلْ 5دًدٍ     32  

رّ تَ جلْ 6دًدٍ     47  

رّ تَ عقة 1دًدٍ     6.8  

رّ تَ عقة 2دًدٍ     15.3  

رّ تَ عقة 3دًدٍ     32  

مشخصات موتور    

   ShangChai C6121 engine    هدل هْتْر  

آب خٌک –تْرتْ شارژ  –پاشش هستقین  ًْع هْتْر       

10.49(L)      حجن هْتْر  

2200(r/min)     دّر هْتْر  

744+6%(N.m)/(1400r/min)     هاکسیون گشتاّر  

960(kg)     ّزى خالص هْتْر  

220( hp)     قدرت هْتْر  

مشخصات گیربکس    

WG180(ZF technology)    هدل  

ًْع تاًدّم    زًجیر دّتل  

17.5-25-12PR(standard)                               سایس الستیک  

HUSCO5000-D                                              شیر کٌترل  

KAYABA technology                                   قفل ُیدرّلیک  

EATON JC-130                                             پوپ رّغي  

ظرفیت سوخت و روغن       

350(L)    سْخت  

27(L)    رّغي هْتْر   

45(L)    رّغي گیرتکس  

70(L)    رّغي ُیدرّلیک  

18(L)    رّغي اکسل  

84(L)    رّغي تاًدّم  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مًتًر پرقذرت کامیىس یا کاترپیالر ايرجیىال 

 گیربکس دارای ZF (عقب دوذ3ٌ-جلً دوذٌ شش) 

 َیذريلیک قفل دارای 

 اسپیه بذين دیفراوسیل 

 باال ماوًر قذرت با آسان کىترل 

 کیفیت با جاوبی تجُیسات 

 آپشه فًل کابیه 

 

 

 

 

 

722-6 CE 



ابعاد دستگاه     

9290(mm)     طْل  

2600(mm)        عرض  

3600(mm)        ارتفاع  

6100(mm)        فاصلَ چرخ  

مشخصات فنی و اصلی دستگاه      

16400KG    ّزى کاری  

4320(mm)          َطْل تیغ  

645(mm)       َارتفاع تیغ  

450(mm)     هاکسیون ارتفاع تارترداری  

535(rpm)     هاکسیون عوق تارترداری  

7400(mm)     شعاع پیچش  

زاویو پیچش کمرشکن    26  

زاّیَ پیچش چرخ ُا    49  

تیشتریي زاّیَ عوْدی چرخِای جلْ    32  

سرعت حرکت در دنذه ىای متفاوت       

رّ تَ جلْ 1دًدٍ     6.8  

رّ تَ جلْ 2دًدٍ     10.3  

رّ تَ جلْ 3دًدٍ     15.3  

رّ تَ جلْ 4دًدٍ     22.7  

رّ تَ جلْ 5دًدٍ     32  

رّ تَ جلْ 6دًدٍ     47  

رّ تَ عقة 1دًدٍ     6.8  

رّ تَ عقة 2دًدٍ     15.3  

رّ تَ عقة 3دًدٍ     32  

مشخصات موتور    

   ShangChai C6121 engine    هدل هْتْر  

آب خٌک –تْرتْ شارژ  –پاشش هستقین  ًْع هْتْر       

10.49(L)      حجن هْتْر  

2200(r/min)     دّر هْتْر  

744+6%(N.m)/(1400r/min)     هاکسیون گشتاّر  

960(kg)     ّزى خالص هْتْر  

220( hp)     قدرت هْتْر  

مشخصات گیربکس    

WG180(ZF technology)    هدل  

ًْع تاًدّم    زًجیر دّتل  

17.5-25-12PR(standard)                               سایس الستیک  

HUSCO5000-D                                              شیر کٌترل  

KAYABA technology                                   قفل ُیدرّلیک  

EATON JC-130                                             پوپ رّغي  

ظرفیت سوخت و روغن       

350(L)    سْخت  

27(L)    رّغي هْتْر   

45(L)    رّغي گیرتکس  

70(L)    رّغي ُیدرّلیک  

18(L)    رّغي اکسل  

84(L)    رّغي تاًدّم  

 



 

 

 

 

 وشاوی آتش ایستگاٌ جىب وادر، چُارراٌ: تبریس

 آبیاران مًسسٍ ( 1800) 0808181 -[ خط 01: ]تلفه

 بىسیه پمپ بٍ ماوذٌ متر 011 - سىتً جادٌ: تبریس

 آبیاران مًسسٍ ( 1800) 8801080 -[ خط 01: ]تلفه

 یخچال ريبريی پاستًریسٌ شیر ي فتح مابیه کرج قذیم جادٌ ايل: تُران

 آبیاران مًسسٍ ( 100) 11188001 -[ خط 01: ]تلفه

 

 دشت شرکت - سالمت پاساش وبش - بًشُری کًچٍ وبش - مخبرالذيلٍ از تر پاییه - جىًبی سعذی: تُران

 (آبیاران مًسسٍ زیرمجمًعٍ) سبسان

 (100) 33000180 -[ خط 01:  ]تلفه

dashtsabzan2 

 

 :  مذیریت با تماس

10000001100 

10088004188 

 

info@abyaran.com 

www.ABYARAN.com 
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