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 : SelfLine 4.0 System 1000+ 3225+32 מפרט טכני       

 

 מה שנגמר קודם.  שנהאו מנוע   שעות  1000אחריות   •

 קמ'ש.  25מקסימלית   מהירות •

 קמ'ש.  25עד  0-מ ואוטומטית  ,קמ'ש 15עד  0-מ  שתי מהירויות נסיעה איטית  •

   כ'ס.  280, של וולוומנוע דיזל  •

 5מנוע תקן זיהום אוויר  •

 בעולם.  ( החברה המובילהREXRTH-BOSCHרקסרוד )  -ציוד ההידראולי של חברת בושרכות והכול המע •

 דוד עם חלק עליון מעוגל, והגבהות בצידי הכורה, למניעת רחף של חומר על ידי הרוח.  •

 במקומות החשובים בדוד. ציפוי סילונקס  •

 שלושה שבלולים.  •

 מגנטים חזקים ניאומודיום.  -מגנטים על השבלול הקדמי •

 .  + פריקה מהירה איטי ומהיר מצבי עבודה  שני  - ערבול •

 מצבי הערבול מהמחשב. שליטה על מהירות  •

 סוניים. כ שלבים אלות ושכב  גומי שלושס מרצועת מסוע מעמי •

 שניות כול זמן שהכורה עובד.  60עם מערכת ניקוי אוויר לתוף התחתון כול כורה  •

 . מפוקד מהקבינהמגן כורה עם   •

 . מסועשמאל  עם דלתות קדמיות  •

 . עמסועם    שמאל   אחוריתדלתות  •

 . דלת אחורית ימין עם מסוע •

 . פירלי () ס  בודה מהירההחדש לע דגםהתוף כורה  •

 + מים .וישרים קדמים •

 + מים .וישרים שמשה צד ימין •

 . ומצב של עבודה אוטומטיתנגדיות עם הפעלה הידראולית מצב פנים חוץ, סכיני  •

 פגוש אחורי מחוזק עם פנסי טלפון. •

 וד גם לדלתות ולמסועים. ידית הפעלה של הכורה עם מערכת פיק •

 . מנוע  סל"ד לקביעת   מיוחדים מפסקים  2 •

 מר. א כיסא פניאומטי של גר •

 ביקורת בקבינה.   מערכת גירוז אוטומטי עם מנורת  •

 + גלגל רזרבי.  .Bandenmarket winter Wheels- 385/55 R 22.5גלגלי  •

 מצלמות.  שלושמוניטור בקבינה עם  •

 מראה את היציאה של המעלית של הכורה. המגן העליון, עם ניקוי אוויר,  ל ע מצלמה על דוד הערבול מצד ימין מורכת  •

 ניקוי אוויר, שמראה את הבליל. על המגן העליון, עם   מצלמה על דוד הערבול מצד ימין מורכת  •

 מצלמה מאחור.  •
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 סרן הקדמי והאמצעי. מעצורים על ה •

 . על שני הסרניםמעצור חנייה נגטיבי  •

 הסרן הקדמי, והידראולית על הסרן האמצעי. על  מכנית  דיפרנציאליתמערכת נעילה  •

 ויסות לחץ אוויר לכול סרן.  •

עומס על השלדה ומערכת  מניעת  לנסיעה חלקה, ול  הידראוליים   זעזועים   ובולימי ובים על כריות אוויר ול שלושת הסרנים רככ •

 השקילה. 

 הגנה על המנוע ובידוד צינור הטורבו על ידי חומר נגד חום.  •

 מדרגות לקבינה בנויים עם גומי בצדדים.  •

 . לנועהמקושרת ממוחשבת   מערכת שקילה •

 . דלתות והמסועים בכליל ה מציגה את המצב של כ  מערכת כנווס •

 . מסוע +  לדלתות  -לפריקה  אוטומטלחצן  •

 וון מתוך הקבינה.ין עם כי מראות ימ  •

 חימום מראות.  •

 מטף כיבוי אש גדול מורכב מחוץ לקבינה.  •

 וש מהיר בתוך הקבינה. ף כיבוי לשימ טמ •

 קבינה מדגם חדש.  •

 . חוצה ופנימהה אחורההגה מתכוונן קדימה  •

 לי בחורף. מערכת מיוחדת לחימום שמן הידראו •

 מיכל חיצוני עם הנעה הידראולית להכנסת כימיקלים לדוד.  •

 

 

 

 

 בברכה 

   אבי הדר

 מנכל אראה בע"מ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


