
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مینی لودر

 پالرولورینساخت 



 

 

 مًتًر پرکیىس ايرجیىال 

 دارای استاوذارد CE اريپا 

 کىترل حرکت با سیستم جًی استیک 

 قابلیت وصب اوًاع تجهیسات جاوبی 

 سیستم تعًیض سریع تجهیسات جاوبی بٍ صًرت اتًماتیک 

  محافظ کابیهROPS/FOPS 

 کابیه فًل آپشه 

 

 

 

 

 مشخصات عمومی

 kg 720 وزن بارگیری

 kg 1440 بار کله کردن

 kg 2835 وزن کاری

 موتور

 PERKINS نشانه / مدل

 kw 35.7 قدرت موتور

 rpm 2600 دور موتور

 آب خنک سیستم خنک کن

 جوی استیک سیستم فرمان

 مشخصات کلی

 تک پدال سیستم کنترل لودر

 16.5-10.0 سایز تایر

 Km/h 10.5 حداکثر سرعت

 سیستم هیدرولیک

 L/M 65 دبی پمپ لودر

 bar 180 فشار لودر

 ابعاد

 mm 4058 حداکثر ارتفاع باکت

 mm 3077 ارتفاع تا نوک بوم

 mm 2007 ارتفاع کابین

 mm 2641 طول دستگاه )بدون باکت(

 mm 3413 طول دستگاه )با باکت(

 43 زاویه تخلیه

 mm 2303 حداکثر ارتفاع تخلیه

 mm 1780 عرض باکت

 m 0.35 حجم باکت پر شده

 m 0.27 حجم باکت ناقص

 L 88 حجم مخزن سوخت

 L 70 حجم مخزن هیدرولیک

WS50 (FW550) 



 

 

 مًتًر پرکیىس ايرجیىال 

 دارای استاوذارد CE اريپا 

 کىترل حرکت با سیستم جًی استیک 

 قابلیت وصب اوًاع تجهیسات جاوبی 

 سیستم تعًیض سریع تجهیسات جاوبی بٍ صًرت اتًماتیک 

  محافظ کابیهROPS/FOPS 

 کابیه فًل آپشه 

 

 

 

 

 مشخصات عمومی

 kg 870 ظرفیت هجاز عولیاتی

 kg 1880 وزى بارگیری

 kg 2950 وزى کاری

 موتور

 PERKINS هذل 

 kw 47 قذرت هوتور

 rpm 2500 دور هوتور

 آب خٌک سیستن خٌک کي

 جوی استیک سیستن فرهاى

 مشخصات کلی

 تک پذال سیستن کٌترل لودر

 5.61-5.61و 16.5-10.0 سایس تایر

 km 11.4 حذاکثر سرعت

 سیستم هیذرولیک

 L/M 66.2 دبی پوپ لودر

 bar 180 فشار لودر

 ابعاد

 mm 4258 حذاکثر ارتفاع باکت

 mm 3269 ارتفاع تا ًوک بوم

 mm 2007 ارتفاع کابیي

 mm 2571 طول دستگاٍ )بذوى باکت(

 mm 3433 طول دستگاٍ )با باکت(

 40 زاویَ تخلیَ

 mm 2551 حذاکثر ارتفاع تخلیَ

 mm 1800 عرض باکت

 m 0.41 حجن باکت پر شذٍ

 m 0.32 حجن باکت ًاقص

 L 88 حجن هخسى سوخت

 L 70 حجن هخسى ُیذرولیک

 (WS65  (FW650 



 

 

 مًتًر پرکیىس ايرجیىال 

 دارای استاوذارد CE اريپا 

 کىترل حرکت با سیستم جًی استیک 

 قابلیت وصب اوًاع تجهیسات جاوبی 

 سیستم تعًیض سریع تجهیسات جاوبی بٍ صًرت اتًماتیک 

  محافظ کابیهROPS/FOPS 

 

 

 

 

 

 مشخصات عمومی

 kg 950 ظرفیت هجاز عولیاتی

 kg 1900 وزى بارگیری

 kg 3300 وزى کاری

 موتور

 PERKINS هذل 

 kw 55 قذرت هوتور

 rpm 2500 دور هوتور

 آب خٌک سیستن خٌک کي

 جوی استیک سیستن فرهاى

 مشخصات کلی

 تک پذال سیستن کٌترل لودر

 16.5-12 , 16.5-10.0 سایس تایر

 km  12 حذاکثر سرعت

 سیستم هیذرولیک

 L/M  77 دبی پوپ لودر

 bar 210 فشار لودر

 ابعاد

 mm 4270 حذاکثر ارتفاع باکت

 mm 3269 ارتفاع تا ًوک بوم

 mm 2007 ارتفاع کابیي

 mm 2571 طول دستگاٍ )بذوى باکت(

 mm  3498 طول دستگاٍ )با باکت(

 40 زاویَ تخلیَ

 mm 2551 حذاکثر ارتفاع تخلیَ

 mm 1800 عرض باکت

 m 0.52 حجن باکت پر شذٍ

 m 0.45 حجن باکت ًاقص

 L 88 حجن هخسى سوخت

 L 70 حجن هخسى ُیذرولیک

 (WS75  (FW750 



 

 

 مًتًر پرکیىس ايرجیىال 

 دارای استاوذارد CE اريپا 

 کىترل حرکت با سیستم جًی استیک 

 قابلیت وصب اوًاع تجهیسات جاوبی  

 سیستم تعًیض سریع تجهیسات جاوبی بٍ صًرت اتًماتیک 

  محافظ کابیهROPS/FOPS 

 

 

 

 

 

 مشخصات عمومی

 kg  1120 ظرفیت هجاز عولیاتی

 kg 2240 وزى بارگیری

 kg 3900 وزى کاری

 موتور

 PERKINS هذل 

 kw 62 قذرت هوتور

 rpm 2500 دور هوتور

 آب خٌک سیستن خٌک کي

 جوی استیک سیستن فرهاى

 مشخصات کلی

 تک پذال سیستن کٌترل لودر

 16.5-12.0 سایس تایر

 km  12 حذاکثر سرعت

 سیستم هیذرولیک

 rpm 112 دبی پوپ لودر

 bar 210 فشار لودر

 ابعاد

 mm 4375 حذاکثر ارتفاع باکت

 mm 3310 ارتفاع تا ًوک بوم

 mm 2319 ارتفاع کابیي

 mm 3149 طول دستگاٍ )بذوى باکت(

 mm  3498 طول دستگاٍ )با باکت(

 40 زاویَ تخلیَ

 mm 2556 حذاکثر ارتفاع تخلیَ

 mm 2000 عرض باکت

 m 0.6 حجن باکت پر شذٍ

 m 0.55 حجن باکت ًاقص

 L 110 حجن هخسى سوخت

 L 110 حجن هخسى ُیذرولیک

WS85 (FW850) 



 

 

 

 وشاوی آتش ایستگاٌ جىب وادر، چهارراٌ: 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: تهران

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

 

 دشت شرکت - سالمت پاساش وبش - بًشهری کًچٍ وبش - مخبرالذيلٍ از تر پاییه - جىًبی سعذی: تهران

 (آبیاران مًسسٍ زیرمجمًعٍ) سبسان

 (100) 88000180 -[ خط 01:  ]تلفه
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 :  مذیریت با تماس
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info@abyaran.com 

www.ABYARAN.com 
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