
الكنس والتحميل يف معدة واحدة

TRANSFER 1-MK شاحنة الكنس
ستوفر لك شاحنة كنس الشوارع املتكاملة هذه الوقت واملواد من خالل الجمع بني كل من الكنس 

والتحميل يف معدة واحدة. ويوفر التصميم الفريد واملفصيل للناقل سهولة تحميل أي شاحنة أو 

 Cummins 1 الجديد لعام 2019 محرك-MK جرافة من األمام أو من أي جانب. ويتضمن طراز

Tier QSF3.8-4 النهايئ وستزود جميع آالت MK-1 بخزان سائل عادم الديزل )DEF( للمساعدة 

يف تحلل انبعاثات أكسيد النيرتوجني الخطرية.



املبيعات:  )866( 2488-579

 امليزات القياسية
•  مقصورة قيادة مغلقة مع زجاج أمان يتضمن غاسلة وماسحة 

زجاج أمامية

3471 ISO هيكل مضاد لالنقالب معتمد متوافق مع شهادة  •

•  حامل ناقل

)DEF( خزان سائل عادم الديزل  •

•  محرك Tier Cummins QSF3.8-4 النهايئ

•  وصلة ماسورة ملدخل الهواء

•  نظام إيقاف تشغيل املحرك اآلمن

•  تكييف هواء مضغوط وجهاز تدفئة مع إزالة الصقيع للمقصورة

•  تحكم يدوي هيدروستاتييك

•  لوحة كهربائية مغلقة يف مقصورة القيادة

•  مقعد بتعليق مع مساند للذراعني وأحزمة أمان متوافقة مع 

6683 ISO شهادة

•  فرشاة متغرية الرسعة ومثقاب وناقل قابلني للعكس

•  إضاءة LED للناقل ومجموعة إضاءة ومصابيح عمل

•  اإلطار الرئييس - قناة مشكلة ملحومة بالكامل مقاس 2.44 م أو 

20.32 سم مع ألواح تقوية

•  مصدات خلفية

•  وزن الوحدة القياسية 4817 كغم

•  محور أمامي بوزن 2721 كغم مع فرامل قرصية

Poclain محرك خلفي  •

Sauer-Danfoss مضخة هيدروستاتيكية  •

•  عجالت فوالذية مقاس 15.24 سم × 40.64 سم

)E 85 )نطاق التحميلR16 / 235 LT إطارات  •

•  سعة الخزان الهيدرولييك 284 لرتًا تقريبًا

•  أغطية فتحات تعبئة وقود قابلة للقفل

•  غشاء شفط عىل شكل شبكة من 100 ثقب

•  حمل واستشعار Sauer-Danfoss ومضخة التوجيه

•  نوع ثنايئ العنارص مع سائل تنظيف أويل

•  نوع أنبويب مقاس 25.4 سم لقلب الفرشاة

•  رقائق مقاس 25.4 سم × 81.28 سم

•  سعة خزان الوقود 110 لرتًا تقريبًا

Sauer-Danfoss محرك بقلب  •

الجديد لعام 2019
•  محرك Tier Cummins QSF3.8-4 النهايئ

•  خزان سائل عادم الديزل )DEF( للمساعدة يف تحلل انبعاثات 

أكسيد النيرتوجني الخطرية

•  تعترب وصلة ماسورة مدخل الهواء ونظام إيقاف تشغيل املحرك 

اآلمن خيارات قياسية.

املعدات االختيارية
•  غاسلة وماسحة زجاج أمامي

•  عجلة قيادة قابلة لإلمالة ومتداخلة األجزاء

Turbo II سائل تنظيف أويل  •

•  مقياس درجة الحرارة الهيدروليكية

•  نظام تنبيه للمحرك مسموع

AM/FM مجموعة سترييو  •

•  مقطورة بعجلة خامسة ثنائية املحور

•  مصدات أمامية

هل تريد خفض غبار السيليكا؟ اسأل مندوب املبيعات 

.NeSilex عن


