
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چرخ الستیکی مکانیکی بیل

 ساخت کشور چین

 JONYANGکارخانه 



 

 

 هَتَر پرقذرت کاهیٌس اٍرجیٌال 

 سیستن ّیذرٍلیک کاٍازاکی شاپي 

 ُگرداى کاٍازاکی/تَشیبا شاپي کَز 

 ( گرم ٍ سرد)  هطبَع تَْیِ سیستن 

 کٌترل آساى تَسط هاًیتَر دیجیتالی 

 شاسی تقَیت شذُ از لحاظ ابعادی ٍ آلیاشی 

 ُبَم ٍ استیک تقَیت شذ 

 ِکشی فابریک ًصب چکش سیستن لَل 

 مانور باال قدرت کابین فول آپشن و 

 

 

  مشخصات عمومی

 kg 21000 وزى کاری

 m 0.9 حجن تاکت استاًدارد

 KN 120 ًیروی ترشی تر روی خاک

 Km/h 28 سرعت حرکت

 %40 تیشتریي درجَ شیة روی

 rpm 14 سرعت سىئیگ

 موتور

 CUMMINS سازًدٍ

 6BT5.9-C هدل

 چهار زهاًَ، آب خٌک، تسریق دروى جتی، تىرتى شارژی، آالیٌدگی پاییي، ایٌتر کىلر  ًىع

 kw 108 قدرت هىتىر

 N.P 597 گشتاور

 L 5.88 حجن هىتىر

 سیستم هیذرولیک

 KAWASAKI JAPAN ًام سازًدٍ

 KPM هدل

 پوپ دوتل، پیستىى هحىر ًىع

 KAWASAKI JAPAN شیر کٌترل اصلی

 SERVO CONTROLED هدل

 TOSHIBA    تىشیثا ژاپي هىتىر گرداى

 پیستىى هحىر هدل

 NABTESCO JAPAN هىتىر حرکت

 پیستىى هحىر هدل

 ابعاد

 mm 9550 طىل

 mm 2715 عرض 

 mm 3860 ارتفاع

JYL210E 



  

 

 هَتَر پرقذرت کاهیٌس اٍرجیٌال 

 سیستن ّیذرٍلیک کاٍازاکی شاپي 

 ُگرداى کاٍازاکی/تَشیبا شاپي کَز 

 ( گرم ٍ سرد)  هطبَع تَْیِ سیستن 

 کٌترل آساى تَسط هاًیتَر دیجیتالی 

 شاسی تقَیت شذُ از لحاظ ابعادی ٍ آلیاشی 

 ُبَم ٍ استیک تقَیت شذ 

 ِکشی فابریک ًصب چکش سیستن لَل 

 کابین فول آپشن 

 

 مشخصات عمومی

 KG 20000 وزى کاری

 m 0.8 حجن تاکت استاًدارد

 KN 120 ًیروی ترشی تر روی خاک

 Km/h 28 سرعت حرکت

 %40 تیشتریي درجَ شیة روی

 rpm 14 سرعت سىئیگ

 موتور

 CUMMINS سازًدٍ

 6BT5.9-C هدل

 چهار زهاًَ، آب خٌک، تسریق دروى جتی، تىرتى شارژی، آالیٌدگی پاییي، ایٌتر کىلر  ًىع

 kw 108 قدرت هىتىر

 N.M 597 گشتاور

 L 5.88 حجن هىتىر

 سیستم هیذرولیک

 KAWASAKI JAPAN ًام سازًدٍ

 KPM هدل

 پوپ دوتل، پیستىى هحىر ًىع

 KAWASAKI JAPAN شیر کٌترل اصلی

 SERVO CONTROLED هدل

 TOSHIBA    تىشیثا ژاپي هىتىر گرداى

 پیستىى هحىر هدل

 NABTESCO JAPAN هىتىر حرکت

 پیستىى هحىر هدل

 ابعاد

 mm 9515 طىل 

 mm 2715 عرض

 mm 3860 ارتفاع

JYL190E 



  

 

 هَتَر پرقذرت کاهیٌس اٍرجیٌال 

 سیستن ّیذرٍلیک کاٍازاکی شاپي 

 ُگرداى کاٍازاکی/تَشیبا شاپي کَز 

 ( گرم ٍ سرد)  هطبَع تَْیِ سیستن 

 کٌترل آساى تَسط هاًیتَر دیجیتالی 

 شاسی تقَیت شذُ از لحاظ ابعادی ٍ آلیاشی 

 ُبَم ٍ استیک تقَیت شذ 

 ِکشی فابریک ًصب چکش سیستن لَل 

 مانور باال قدرت کابین فول آپشن و 

 مشخصات عمومی

 15000 وزى کاری

 m 0.55 حجن تاکت استاًدارد

 KN 92 ًیروی ترشی تر روی خاک

 Km 25 سرعت حرکت

 %40 تیشتریي درجَ شیة روی

 rpm 11 سرعت سىئیگ

 موتور

 CUMMINS سازًدٍ

 4BTA3.9 هدل

 چهار زهاًَ، آب خٌک، تسریق دروى جتی، تىرتى شارژی، آالیٌدگی پاییي، ایٌتر کىلر  ًىع

 KW 93 قدرت هىتىر

 N.M 475 گشتاور

 L 3.9 حجن هىتىر

 سیستم هیذرولیک

 TOSHIBA    تىشیثا ژاپي ًام سازًدٍ

 پوپ دوتل، پیستىى هحىر ًىع

 TOSHIBA    تىشیثا ژاپي شیر کٌترل اصلی

 SERVO CONTROLED هدل

 TOSHIBA    تىشیثا ژاپي هىتىر گرداى

 پیستىى هحىر هدل

 NABTESCO JAPAN هىتىر حرکت

 پیستىى هحىر هدل

 ابعاد

 mm 8600 طىل

 mm 2510 عرض

 mm 3320 ارتفاع
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 ًشاًی آتش ایستگاُ جٌب ًادر، چْارراُ: تبریس

 آبیاراى هَسسِ ( 1800) 0808181 -[ خط 01: ]تلفي

 بٌسیي پوپ بِ هاًذُ هتر 011 - سٌتَ جادُ: تبریس

 آبیاراى هَسسِ ( 1800) 8801080 -[ خط 01: ]تلفي

 یخچال رٍبرٍی پاستَریسُ شیر ٍ فتح هابیي کرج قذین جادُ اٍل: تْراى

 آبیاراى هَسسِ ( 100) 11188001 -[ خط 01: ]تلفي

 

 دشت شرکت - سالهت پاساش ًبش - بَشْری کَچِ ًبش - هخبرالذٍلِ از تر پاییي - جٌَبی سعذی: تْراى

 (آبیاراى هَسسِ زیرهجوَعِ) سبساى

 (100) 88000180 -[ خط 01:  ]تلفي
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 :  هذیریت با تواس
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info@abyaran.com 

www.ABYARAN.com 
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