
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 لودر چرخ مکانیکی

 ساخت کشور چین

 CHANGLINکارخانه 



 

 

 

 

 ( جَیستیک دستِ)  لیَر تک 

 ( گرم ٍ سرد)  هطبَع تَْیِ سیستن 

 غبار ٍ گرد عایق صذا، عایق لَکس، کابیي 

 کابیي هحافع  FOPS / ROPS 

 آلیاشی ٍ ابعادی لحاظ از شذُ تقَیت شاسی ٍ باکت 

 آالیٌذگی حذاقل استاًذاردّای دارای 

 ادٍات کلیِ بِ آساى دسترسی 

 

 
 مشخصات عمومی

 

 ابعــاد
 mm 3095 ارتفاع (Kg)3000 قدرت بارگیری

 mm 7425 طول 10200KG وزن کاری
 mm 2305 عرض (m3)1.7 میزان بارگیری باکت

 mm 2462 باکت عرض ROPS / FOPS محافظ کابین
 °1+38 بیشترین زاویه فرمان )سنگی )تقویت شده معدنی نوع باکت

بیشترین درجه باال روی  Engine موتور
 °45≤ شیب

 (Gearbox)  قذرت اًتقال سیستن Dongfeng Cummins سازنده

 Changlin سازنده Cummins 6BT5.9 مدل

توربو  –پاشش مستقیم  نوع
 پاور شیفت -برقی نوع آب خنک –شارژ 

 دنده عقب 3 –دنده جلو  3 دًذُ تعذاد ( hp ) 117 هَتَر قذرت

 تاورماکزیمم گش
440 ( N.M ) /1500 

RPM 
 Km/h 7.3 جلَ سوت بِ  1 دًذُ

 Km/h 15.7 به سمت جلو  2دنده  5.9 حجم موتور
قطر داخلی و کورس 

 Km/h 35 به سمت جلو  3دنده  mm 102/120 سیلندر

 Km/h 7.8 به سمت عقب  1دنده  ( g/Kw.h ) 220 مصرف سوخت
 Km/h 16.8 سمت عقببه   2دنده  ظرفیت روغن و تانک سوخت

 Km/h 36 به سمت عقب  3دنده  L 110 سوخت
 سیستم اکسل L 13.5 روغن موتور

 Changlin سازنده L 35 روغن گیربکس
 4WD مدل L 120 روغن هیدرولیک

 عقب متحرک –جلو ثابت  مندل L 16/15 روغن اکسل
 16PR-25-17.5 سایز الستیک  

 °13 زاویه مندل  

 

 

937H 



 

 

 

 

 ( جَیستیک دستِ)  لیَر تک 

 ( گرم ٍ سرد)  هطبَع تَْیِ سیستن 

 غبار ٍ گرد عایق صذا، عایق لَکس، کابیي 

 کابیي هحافع  FOPS / ROPS 

 آلیاشی ٍ ابعادی لحاظ از شذُ تقَیت شاسی ٍ باکت 

 آالیٌذگی حذاقل استاًذاردّای دارای 

 ادٍات کلیِ بِ آساى دسترسی 

 

 
 مشخصات عمومی

 

 ابعــاد
 mm 3430 ارتفاع (Kg)4000 بارگیری قدرت

 mm 7248 طول 13200KG وزن کاری
 mm 2570 عرض (m3)2.3 میزان بارگیری باکت

 mm 2685 باکت عرض ROPS / FOPS محافظ کابین
 °1+38 بیشترین زاویه فرمان )سنگی )تقویت شده معدنی نوع باکت

بیشترین درجه باال روی  Engine موتور
 °45≤ شیب

 (Gearbox)  قذرت اًتقال سیستن Dongfeng Cummins سازنده

 Changlin سازنده Cummins 6BTA5.9 مدل

توربو  –پاشش مستقیم  نوع
 مکانیکی نوع آب خنک –شارژ 

 دنده عقب 1 –دنده جلو  2 دًذُ تعذاد ( hp ) 173 هَتَر قذرت

 ماکزیمم گشتاور
680 ( N.M ) /1500 

RPM 
 Km/h 11 جلَ سوت بِ  1 دًذُ

 Km/h 36 به سمت جلو  2دنده  5.9 حجم موتور
قطر داخلی و کورس 

   mm 102/120 سیلندر

 Km/h 15 به سمت عقب  1دنده  ( g/Kw.h ) 206 مصرف سوخت
   ظرفیت روغن و تانک سوخت

   L 200 سوخت

 سیستم اکسل L 13.5 روغن موتور
 Changline - Graziano سازنده L 45 روغن گیربکس

 4WD مدل L 150 روغن هیدرولیک
 عقب متحرک –جلو ثابت  مندل L 20/20 روغن اکسل

 16PR-25-20.5 سایز الستیک  

 °13 زاویه مندل  

 

 

947 H 



 

 

 

 

 ( جَیستیک دستِ)  لیَر تک 

 ( گرم ٍ سرد)  هطبَع تَْیِ سیستن 

 3 یَرٍ  کاهیٌس هَتَر بِ هجْس 

 غبار ٍ گرد قعای صذا، عایق لَکس، کابیي 

 کابیي هحافع  FOPS / ROPS 

 سیستم رادیاتور مستقل برای تنظیم دما 
 اضطراری فرهاى سیستن بِ هجْس 

 آلیاشی ٍ ابعادی لحاظ از شذُ تقَیت شاسی ٍ باکت 

 آالیٌذگی حذاقل استاًذاردّای دارای 

 ادٍات کلیِ بِ آساى دسترسی 

 
 مشخصات عمومی

 

 ابعــاد
 mm 3430 رتفاعا (Kg)4000 قدرت بارگیری

 mm 7248 طول 13200KG وزن کاری
 mm 2570 عرض (m3)2.3 میزان بارگیری باکت

 mm 2685 باکت عرض ROPS / FOPS محافظ کابین
 °1+38 بیشترین زاویه فرمان )سنگی )تقویت شده معدنی نوع باکت

بیشترین درجه باال روی  Engine موتور
 °45≤ شیب

 (Gearbox)  قذرت اًتقال نسیست Cummins سازنده

 Changlin سازنده Cummins 6BTA5.9- EURO III مدل

توربو  –پاشش مستقیم  نوع
 مکانیکی نوع آب خنک –شارژ 

 دنده عقب 1 –دنده جلو  2 دًذُ تعذاد ( hp ) 173 هَتَر قذرت

 ماکزیمم گشتاور
680 ( N.M ) /1500 

RPM 
 Km/h 11 جلَ سوت بِ  1 دًذُ

 Km/h 36 به سمت جلو  2دنده  5.9 وتورحجم م
قطر داخلی و کورس 

   mm 102/120 سیلندر

 Km/h 15 به سمت عقب  1دنده  ( g/Kw.h ) 206 مصرف سوخت
  به سمت عقب  2دنده  ظرفیت روغن و تانک سوخت

   L 200 سوخت

 سیستم اکسل L 13.5 روغن موتور
 Changline - Graziano سازنده L 45 روغن گیربکس

 4WD مدل L 150 روغن هیدرولیک
 عقب متحرک –جلو ثابت  مندل L 20/20 روغن اکسل

 16PR-25-20.5 سایز الستیک  

 °13 زاویه مندل  

948 CE 



 

 

 

 

 ( جَیستیک دستِ)  لیَر تک 

 ( گرم ٍ سرد)  هطبَع تَْیِ سیستن 

 غبار ٍ گرد عایق صذا، عایق لَکس، کابیي 

 کابیي هحافع  FOPS / ROPS 

 دها تٌظین برای هستقل رادیاتَر سیستن 

 آلیاشی ٍ ابعادی لحاظ از شذُ تقَیت شاسی ٍ باکت 

 آالت شیر بِ هجْس Husco 

 آالیٌذگی حذاقل استاًذاردّای دارای 

 ادٍات کلیِ بِ آساى دسترسی 

 

 
 مشخصات عمومی

 

 ابعــاد
 mm 3450 ارتفاع (Kg)5000 قدرت بارگیری

 mm 8130 طول 16700KG وزن کاری
 mm 2800 عرض (m3) 3 میزان بارگیری باکت

 mm 2946 باکت عرض ROPS / FOPS محافظ کابین
 °1+38 بیشترین زاویه فرمان )سنگی )تقویت شده معدنی نوع باکت

بیشترین درجه باال روی  Engine موتور
 °45≤ شیب

 (Gearbox)  قذرت اًتقال سیستن ShangChai Engine سازنده

 Changlin سازنده CAT 3306 C6121 لمد

توربو  –پاشش مستقیم  نوع
 برقی نوع آب خنک –شارژ 

 دنده عقب 3 –دنده جلو  3 دًذُ تعذاد ( hp ) 220 هَتَر قذرت

 ماکزیمم گشتاور
850 ( N.M ) /1400 

RPM 
 Km/h 7 جلَ سوت بِ  1 دًذُ

 Km/h 11.7 به سمت جلو  2دنده  10.5 حجم موتور
ر داخلی و کورس قط

 Km/h 34.6 به سمت جلو  3دنده  mm 121/152 سیلندر

 Km/h  9 به سمت عقب  1دنده  ( g/Kw.h ) 230 مصرف سوخت
 Km/h  16 به سمت عقب  2دنده  ظرفیت روغن و تانک سوخت

 Km/h 38.6 به سمت عقب  3دنده  L 250 سوخت
 سیستم اکسل L 42 روغن موتور

 Changlin سازنده L 42 روغن گیربکس
 4WD مدل L 180 روغن هیدرولیک

 عقب متحرک –جلو ثابت  مندل L 20/20 روغن اکسل
 16PR-25- 23.5 سایز الستیک  

 °13 زاویه مندل  
 

957 H  



 

 

 

 

 (جَیستیک دستِ)  لیَر تک  

 گیربکس ZF 4WG200 

 ( گرم ٍ سرد)  هطبَع تَْیِ سیستن 

 غبار ٍ گرد عایق صذا، عایق لَکس، کابیي 

 کابیي هحافع  FOPS / ROPS 

 خشک ًَع اکسل دارای 

 ابعادی لحاظ از شذُ تقَیت شاسی ٍ باکت  

 آالت شیر بِ هجْس Husco 

 آالیٌذگی حذاقل استاًذاردّای دارای 

 ادٍات کلیِ بِ آساى دسترسی 

 
 مشخصات عمومی

 

 ابعــاد
 mm 3450 ارتفاع (Kg)5000 قدرت بارگیری

 mm 8130 طول 16700KG وزن کاری
 mm 2800 عرض (m3) 3 میزان بارگیری باکت

 mm 2946 باکت عرض ROPS / FOPS محافظ کابین
 °1+38 بیشترین زاویه فرمان )سنگی )تقویت شده معدنی نوع باکت

بیشترین درجه باال روی  Engine موتور
 °45≤ شیب

 (Gearbox)  قذرت اًتقال سیستن ShangChai Engine سازنده

 Changlin سازنده CAT 3306 C6121 مدل

توربو  –پاشش مستقیم  نوع
 ZF – 4WG200 برقی نوع آب خنک –شارژ 

 دنده عقب 3 –دنده جلو  4  دًذُ تعذاد ( hp ) 220 هَتَر قذرت

 ماکزیمم گشتاور
850 ( N.M ) /1400 

RPM 
 Km/h  6.8 جلَ سوت بِ  1 دًذُ

 Km/h 12.2 به سمت جلو  2دنده 
 Km/h 24.5 به سمت جلو  3دنده  10.5 حجم موتور

قطر داخلی و کورس 
 Km/h  35 به سمت جلو 4دنده  mm 121/152 سیلندر

 Km/h  6.8 به سمت عقب  1دنده  ( g/Kw.h ) 230 مصرف سوخت
 Km/h  12.2 به سمت عقب  2دنده  ظرفیت روغن و تانک سوخت

 Km/h 24.5 به سمت عقب  3دنده  L 250 سوخت
 سیستم اکسل L 42 روغن موتور

 Changlin سازنده L 42 روغن گیربکس
 4WD مدل L 180 روغن هیدرولیک

 عقب متحرک –جلو ثابت  مندل L 20/20 روغن اکسل
 16PR-25- 23.5 سایز الستیک  

 °13 زاویه مندل  

957 Z  



 

 

 

 

 (جَیستیک دستِ)  لیَر تک  

 اًگلستاى ساخت سکاهیٌ پرقذرت هَتَر بِ هجْس 

 گیربکس ZF 4WG200 

 ( گرم ٍ سرد)  هطبَع تَْیِ سیستن 

 غبار ٍ گرد عایق صذا، عایق لَکس، کابیي 

 کابیي هحافع  FOPS / ROPS 

 تر ًَع اکسل دارای 

 ابعادی لحاظ از شذُ تقَیت شاسی ٍ باکت  

 آالت شیر بِ هجْس Husco ّای ٍ پوپ Permco 

 یآالیٌذگ حذاقل استاًذاردّای دارای 

 ادٍات کلیِ بِ آساى دسترسی 

 
 مشخصات عمومی

 

 ابعــاد
 mm 3450 ارتفاع (Kg)5000 قدرت بارگیری

 mm 8130 طول 16700KG وزن کاری
 mm 2800 عرض (m3) 3 میزان بارگیری باکت

 mm 2946 باکت عرض ROPS / FOPS محافظ کابین
 °1+38 نبیشترین زاویه فرما )سنگی )تقویت شده معدنی نوع باکت

بیشترین درجه باال روی  Engine موتور
 °45≤ شیب

 (Gearbox)  قذرت اًتقال سیستن CUMMINS Original UK سازنده

 Changlin سازنده 6BT5.9 مدل

توربو  –پاشش مستقیم  نوع
 ZF – 4WG200 برقی نوع آب خنک –شارژ 

 ه عقبدند 3 –دنده جلو  4  دًذُ تعذاد ( hp ) 220 هَتَر قذرت

 ماکزیمم گشتاور
850 ( N.M ) /1400 

RPM 
 Km/h  6.8 جلَ سوت بِ  1 دًذُ

 Km/h 12.2 به سمت جلو  2دنده 
 Km/h 24.5 به سمت جلو  3دنده  5.9 حجم موتور

قطر داخلی و کورس 
 Km/h  35 به سمت جلو 4دنده  mm 121/152 سیلندر

 Km/h  6.8 ت عقببه سم  1دنده  ( g/Kw.h ) 230 مصرف سوخت
 Km/h  12.2 به سمت عقب  2دنده  ظرفیت روغن و تانک سوخت

 Km/h 24.5 به سمت عقب  3دنده  L 250 سوخت
 سیستم اکسل L 24 روغن موتور

 Changlin سازنده L 42 روغن گیربکس
 4WD مدل L 180 روغن هیدرولیک

 عقب متحرک –جلو ثابت  مندل L 20/20 روغن اکسل
 16PR-25- 23.5 سایز الستیک  

 °13 زاویه مندل  
 

957 S  



 

 

 

 

 (جَیستیک دستِ)  لیَر تک  

 گیربکس ZF 4WG200 

   هذل کاهیٌس پرقذرت هَتَر بِ هجْس QSBگیربکس ZF 4WG200 

 ( گرم ٍ سرد)  هطبَع تَْیِ سیستن 

 غبار ٍ گرد عایق صذا، عایق لَکس، کابیي 

 کابیي هحافع  FOPS / ROPS 

 تر عًَ اکسل دارای 

 ابعادی لحاظ از شذُ تقَیت شاسی ٍ باکت  

 دها تٌظین برای هستقل رادیاتَر سیستن 

 آالیٌذگی حذاقل استاًذاردّای دارای 

 ادٍات کلیِ بِ آساى دسترسی 

 
 مشخصات عمومی

 

 ابعــاد
 mm 3450 ارتفاع (Kg)5000 قدرت بارگیری

 mm 8130 طول 16700KG وزن کاری
 mm 2800 عرض (m3) 3 میزان بارگیری باکت

 mm 2946 باکت عرض ROPS / FOPS محافظ کابین
 °1+38 بیشترین زاویه فرمان )سنگی )تقویت شده معدنی نوع باکت

بیشترین درجه باال روی  Engine موتور
 °45≤ شیب

-CUMMINS Original UK سازنده
EURO III قذرت اًتقال سیستن  (Gearbox) 

 Changlin سازنده 6BT5.9 مدل

توربو  –پاشش مستقیم  نوع
 ZF – 4WG200 برقی نوع آب خنک –شارژ 

 دنده عقب 3 –دنده جلو  4  دًذُ تعذاد ( hp ) 220 هَتَر قذرت

 ماکزیمم گشتاور
850 ( N.M ) /1400 

RPM 
 Km/h  6.8 جلَ سوت بِ  1 دًذُ

 Km/h 12.2 به سمت جلو  2دنده 
 Km/h 24.5 ت جلوبه سم  3دنده  5.9 حجم موتور

قطر داخلی و کورس 
 Km/h  35 به سمت جلو 4دنده  mm 121/152 سیلندر

 Km/h  6.8 به سمت عقب  1دنده  ( g/Kw.h ) 230 مصرف سوخت
 Km/h  12.2 به سمت عقب  2دنده  ظرفیت روغن و تانک سوخت

 Km/h 24.5 به سمت عقب  3دنده  L 250 سوخت
 اکسل سیستم L 24 روغن موتور

 Graziano – Wet type سازنده L 42 روغن گیربکس
 4WD مدل L 180 روغن هیدرولیک

 عقب متحرک –جلو ثابت  مندل L 20/20 روغن اکسل
 16PR-25- 23.5 سایز الستیک  

 °13 زاویه مندل  
 

958 CE 



 

 

 

 

 (جَیستیک دستِ)  لیَر تک  

 سگیربک ZF  

 ( گرم ٍ سرد)  هطبَع تَْیِ سیستن 

 غبار ٍ گرد عایق صذا، عایق لَکس، کابیي 

 کابیي هحافع  FOPS / ROPS 

 تر ًَع اکسل دارای 

 ابعادی لحاظ از شذُ تقَیت شاسی ٍ باکت  

 آالت شیر بِ هجْس Husco ّای ٍ پوپ Permco 

 آالیٌذگی حذاقل استاًذاردّای دارای 

 ادٍات کلیِ بِ آساى دسترسی 

 
 مشخصات عمومی

 

 ابعــاد
 mm 3545 ارتفاع (Kg)6000 قدرت بارگیری

 mm 8280 طول 18600KG وزن کاری
 mm 2897 عرض (m3) 3.5 میزان بارگیری باکت

 mm 3048 باکت عرض ROPS / FOPS محافظ کابین
 °1+38 بیشترین زاویه فرمان )سنگی )تقویت شده معدنی نوع باکت

بیشترین درجه باال روی  Engine موتور
 °45≤ شیب

 (Gearbox)  قذرت اًتقال سیستن ShangChai  Engine سازنده

 Changlin سازنده CAT 3306 C6121 مدل

توربو  –پاشش مستقیم  نوع
 ZF – 4WG200 برقی نوع آب خنک –شارژ 

 دنده عقب 3 –دنده جلو  4  دًذُ تعذاد ( hp ) 240 هَتَر قذرت

 ماکزیمم گشتاور
912 ( N.M ) /1400 

RPM 
 Km/h  6.8 جلَ سوت بِ  1 دًذُ

 Km/h 12.2 به سمت جلو  2دنده 
 Km/h 24.5 به سمت جلو  3دنده  10.5 حجم موتور

قطر داخلی و کورس 
 Km/h  35 به سمت جلو 4دنده  mm 121/152 سیلندر

 Km/h  6.8 به سمت عقب  1دنده  ( g/Kw.h ) 238 مصرف سوخت
 Km/h  12.2 به سمت عقب  2دنده  ت روغن و تانک سوختظرفی

 Km/h 24.5 به سمت عقب  3دنده  L 350 سوخت
 سیستم اکسل L 19 روغن موتور

 Changline - Graziano سازنده L 45 روغن گیربکس
 4WD مدل L 250 روغن هیدرولیک

 عقب متحرک –جلو ثابت  مندل L 57/70 روغن اکسل
 16PR-25- 23.5 سایز الستیک  

 °13 زاویه مندل  

 
 

967H 



 

 

 

 

 گیربکسٍ  اًگلستاى کاهیٌس پرقذرت هَتَر ZF 4WG200 

 (جَیستیک دستِ)  لیَر تک  

 استاًذارد گَاّیٌاهِ دارای CE ارٍپا 

 ّیذرٍلیک سیستن بِ هجْس Husco 

 ( گرم ٍ سرد)  هطبَع تَْیِ سیستن 

 غبار ٍ گرد عایق صذا، عایق لَکس، کابیي 

 کابیي هحافع  FOPS / ROPS 

 تر ًَع اکسل دارای GRAZIANO 

 آلیاشی ٍ ابعادی لحاظ از شذُ تقَیت شاسی ٍ باکت 

 آالت شیر بِ هجْس Husco ّای ٍ پوپ Permco 

 ترهس سیستن دارای MICO 

 آالیٌذگی حذاقل استاًذاردّای دارای 

 ادٍات کلیِ بِ آساى دسترسی 

 
 مشخصات عمومی

 

 ابعــاد
 mm 3545 ارتفاع (Kg)6000 قدرت بارگیری

 mm 8280 طول 18600KG وزن کاری
 mm 2897 عرض (m3) 3.5 میزان بارگیری باکت

 mm 3048 باکت عرض ROPS / FOPS محافظ کابین
 °1+38 بیشترین زاویه فرمان )سنگی )تقویت شده معدنی نوع باکت

بیشترین درجه باال روی  Engine موتور
 °45≤ شیب

 (Gearbox)  قذرت اًتقال سیستن Cummins engine QSC8.3 سازنده

 Changlin سازنده Cummins QSC8.3 مدل

توربو  –پاشش مستقیم  نوع
 ZF – 4WG200 برقی نوع آب خنک –شارژ 

 دنده عقب 3 –دنده جلو  4  دًذُ تعذاد ( hp ) 240 هَتَر قذرت

 ماکزیمم گشتاور
912 ( N.M ) /1400 

RPM 
 Km/h  6.8 جلَ سوت بِ  1 دًذُ

 Km/h 12.2 به سمت جلو  2دنده 
 Km/h 24.5 به سمت جلو  3دنده  8.3 حجم موتور

قطر داخلی و کورس 
 Km/h  35 به سمت جلو 4دنده  mm 121/152 سیلندر

 Km/h  6.8 به سمت عقب  1دنده  ( g/Kw.h ) 238 مصرف سوخت
 Km/h  12.2 به سمت عقب  2دنده  ت روغن و تانک سوختظرفی

 Km/h 24.5 به سمت عقب  3دنده  L 350 سوخت
 سیستم اکسل L 19 روغن موتور

 Graziano سازنده L 45 روغن گیربکس
 4WD  Wet Type مدل L 250 روغن هیدرولیک

 عقب متحرک –جلو ثابت  مندل L 57/70 روغن اکسل
 16PR-25- 23.5 سایز الستیک  

 °13 زاویه مندل  

968 CE 



 

 

 

 

 گیربکسٍ  آهریکا کاهیٌس پرقذرت هَتَر ZF 4WG200 

 (جَیستیک دستِ)  لیَر تک  

 ( گرم ٍ سرد)  هطبَع تَْیِ سیستن 

 غبار ٍ گرد عایق صذا، عایق لَکس، کابیي 

 کابیي هحافع  FOPS / ROPS 

 دها تٌظین برای هستقل رادیاتَر سیستن 

 تر ًَع اکسل دارای ZF 

 آلیاشی ٍ ابعادی لحاظ از شذُ تقَیت شاسی ٍ باکت 

 آالت شیر بِ هجْس Husco ،Danfos   

 ّیذرٍلیک ّای پوپ دارای Parker 

 اتَهاتیک کاری گریس سیستن دارای 

 آالیٌذگی حذاقل استاًذاردّای دارای 

 ادٍات کلیِ بِ آساى دسترسی 

 مشخصات عمومی

 

 ابعــاد
 mm 3730 ارتفاع (Kg)7500 قدرت بارگیری

 mm 8946 طول 23500KG وزن کاری
 mm 3099 عرض (m3) 4.2 میزان بارگیری باکت

 mm 3266 باکت عرض ROPS / FOPS محافظ کابین
 °1+38 بیشترین زاویه فرمان )سنگی )تقویت شده معدنی نوع باکت

بیشترین درجه باال روی  Engine موتور
 °45≤ شیب

 (Gearbox)  قذرت اًتقال سیستن Original Cummins سازنده

 Changlin سازنده    Cummins M11-C مدل

توربو شارژ  –پاشش مستقیم  نوع
 ZF – 4WG200 برقی نوع آب خنک –

 دنده عقب 3 –دنده جلو  4  دًذُ تعذاد ( hp ) 290 هَتَر قذرت

 ماکزیمم گشتاور
912 ( N.M ) /1400 

RPM 
 Km/h  6.8 جلَ سوت بِ  1 دًذُ

 Km/h 12.2 به سمت جلو  2دنده 
 Km/h 24.5 به سمت جلو  3دنده  11 حجم موتور

قطر داخلی و کورس 
 Km/h  35 به سمت جلو 4دنده  mm 121/152 سیلندر

 Km/h  6.8 به سمت عقب  1دنده  ( g/Kw.h ) 238 مصرف سوخت
 Km/h  12.2 به سمت عقب  2دنده  ت روغن و تانک سوختظرفی

 Km/h 24.5 به سمت عقب  3دنده  L 423 سوخت
 سیستم اکسل L 32 روغن موتور

 Graziano سازنده L 38 روغن گیربکس
 4WD  Wet Type مدل L 300 روغن هیدرولیک

 عقب متحرک –جلو ثابت  مندل L 51/51 روغن اکسل
 16PR-25- 26.5 سایز الستیک  

 °13 زاویه مندل  

 °13 زاویه مندل  

ZL75 H  



 

 

 

 

 گیربکسٍ  آهریکا کاهیٌس پرقذرت هَتَر ZF 4WG200 

 (جَیستیک دستِ)  لیَر تک  

 ( گرم ٍ سرد)  هطبَع تَْیِ سیستن 

 غبار ٍ گرد عایق صذا، عایق لَکس، کابیي 

 کابیي هحافع  FOPS / ROPS 

 شذُ تقَیت باکت 

 دها تٌظین برای هستقل رادیاتَر سیستن 

 تر ًَع اکسل دارای ZF 

 آلیاشی ٍ ابعادی لحاظ از شذُ تقَیت شاسی ٍ باکت 

 آالت شیر بِ هجْس Husco  

 شیرآالت بِ هجْس Danfos 

 آالیٌذگی حذاقل استاًذاردّای دارای 

 ادٍات کلیِ بِ آساى دسترسی 

 

 مشخصات عمومی

 

 ابعــاد
 mm 3985 ارتفاع (Kg)9000 قدرت بارگیری

 mm 9375 طول 31500KG وزن کاری
 mm 3200 عرض (m3)  5.1 میزان بارگیری باکت

 mm 3460 باکت عرض ROPS / FOPS محافظ کابین
 °1+38 بیشترین زاویه فرمان )سنگی )تقویت شده معدنی نوع باکت

بیشترین درجه باال روی  Engine موتور
 °45≤ شیب

 (Gearbox)  قذرت اًتقال سیستن Original Cummins سازنده

 Changlin سازنده    Cummins M11-C مدل

توربو شارژ  –پاشش مستقیم  نوع
 ZF – 4WG200 برقی نوع آب خنک –

 دنده عقب 3 –دنده جلو  4  دًذُ تعذاد ( hp ) 335 هَتَر قذرت

 ماکزیمم گشتاور
1020 ( N.M ) /1400 

RPM 
 Km/h  4.6 جلَ سوت بِ  1 دًذُ

 Km/h 11.94 به سمت جلو  2دنده 
 Km/h  18.72 به سمت جلو  3دنده  11 حجم موتور

قطر داخلی و کورس 
 Km/h  37 به سمت جلو 4دنده  mm 121/152 سیلندر

 Km/h  6.8 به سمت عقب  1دنده  ( g/Kw.h ) 238 مصرف سوخت
 Km/h  11.94 به سمت عقب  2دنده  ت روغن و تانک سوختظرفی

 Km/h 25.9 به سمت عقب  3دنده  L 480 سوخت
 سیستم اکسل L 32 روغن موتور

 Graziano سازنده L 43 روغن گیربکس
 4WD  Wet Type مدل L 260 روغن هیدرولیک

 عقب متحرک –جلو ثابت  مندل L 51/51 روغن اکسل
 16PR-25- 29.5 سایز الستیک  

 °13 زاویه مندل  

996  



 

 

 

 

 ًشاًی آتش ایستگاُ جٌب ًادر، چْارراُ: تبریس

 آبیاراى هَسسِ ( 0411) 2818740 -[ خط 10: ]تلفي

 بٌسیي پوپ بِ هاًذُ هتر 200 - سٌتَ جادُ: تبریس

 آبیاراى هَسسِ ( 0411) 4427241 -[ خط 10: ]تلفي

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

 آبیاراى هَسسِ ( 021) 66648110 -[ خط 10: ]تلفي

 

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

 (آبیاراى هَسسِ زیرهجوَعِ) سبساى

 (021) 33921081 -[ خط 10:  ]تلفي
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 :  هذیریت با تواس

09121127699 

09144115044 

 

info@abyaran.com 

www.ABYARAN.com 
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