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ZL50G
Описание:
 Вносните от UK оригинални CUMMINS QSB6.7 (Stage III B) са 6 цилиндрови,

редовии, турбо-дизелови двигатели с водно охлаждане и електронно впръскване
които дават мощността, нужна за ефективна работа на машината.

 Скоростната кутия е ZF модел 4WG-200, която предлага 4-ри предни и 3 задни
скорости, както и пълно хидравлично превключване.

 Кабината е от тип FOPS&ROPS (защита от падащи предмети и от преобръщане),
шумоизолирана, снабдена с климатик и лесни за работа уреди.

 Машината е лесна за подръжка, с лесно достъпни ключови места за смяна и
проверка на масла, филтри и тн.

 Всички електронни компоненти са водо- и прахоустойчиви
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A B C D E F G H I J
ZL50G(CE)

mm
8 110 5 220 3 300 3 508 3 090 4 111 80 2 800 2 200 3 000

Технически характеристики
 ПАРАМЕТРИ НА СТАНДАРТНА КОФА

ZL50G(CE)
Тип кофа Кофа за разнородни материали

Със зъбци
Вместимост (m3) 3.0
Ширина (mm) 3 000
Максимална височина на разтоварване(mm) 3 090
Разтояние на разтоварване (mm) 2 980
Обща дължина                                        (mm) 8 110
Височина на разтоварване                     (mm) 5 220
Хоризонтален радиус                              (mm) 7 300
Сила на изкопаване (KN) 170
 СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

Тип кофа ZL50G (CE)
Обем на кофата 3.0m3
Номинален товар 5 000кг
Време на повдигане 6 секунди
Общо време за цикъл 11 секунди
Максимална сила на теглене 145KN
Максимална сила на отделяне 170KN
Ъгъл на свързване 35 градуса
Минимален радиус на завъртане 6 400mm
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Способност за изкачване 28 градуса
Междуосие 3 300mm
Стъпка 2 200mm
Клиренс при разтоварване 3 090mm
Разстояние на разтоварване 1 130mm
Дължина x ширина х височина 8 110 x 3 000 x 3 508 mm
Оперативно тегло 18т

Двигател ZL50G (CE)
Модел Електронен QSB6.7
Тип 4-ри тактов, директно впръскване, водно

охлаждане, турбокомпресор, интеркулер
тип „air-to-air”

Мощност 164 kW/220 кс
Номинален брой обороти 2200 об/мин
Макс. Въртящ момент 991N.m
Брой цилиндри 6
Диаметър х Ход 114 х 135mm
Работен обем 8.27L/505.3 инча3
Степен сгъстяване 18:1
Акумулатори 2 х 12V/195A . h
Стартер 24V  7.5kW
Алтернатор 24V  50A

Трансмисия ZL50G (CE)
Марка и модел ZF 4WG200
Тип Превключване чрез (електро-хидравличен)

разпределителен лост с четири предни и
три задни скорости

Управление Управление с един лост
Предни скорости Км/ч (мили в час)
1-ва 6.5 (3.99)
2-ра 11.0 (6.75)
3-та 24.0 (14.74)
4-та 38.0 (23.33)
Задни скорости Км/ч (мили в час)
1-ва 6.5 (3.99)
2-ра 11.0 (6.75)
3-та 24.0 (14.74)

Мост ZL50G (CE)
Модел Meritor 20/18 MRF-C216NZE/NZF
Система на управление Четири колела
Движение заден мост Централно
Предавателно число 4.625
Предавателно число към колелата 4.94

Спирачка ZL50G (CE)
Тип Пневмохидравлически дискове на спирачки на

четири колела
Налягане на спирачната система 0.686-0.784 Мра
Налягане на системата за аварийно спиране 0.45Мра
Ръчна спирачка Въздушно-челюстни спирачки, управляват се от

бутон на пулта за управление
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Гуми ZL50G (CE)
Тип Безкамерни
Спецификация 23.5-25
Спецификации за работна хидравлична система ZL50G (CE)

Работна помпа (механизъм)
Максимална скорост 100мл/об
Максимално работно налягане 17.5МРа
Управление Регулиращо устройство
Двойно действаши хидравлични цилиндри Диаметър х Ход
Товарно рамо 160mm(6.3’’) X 859mm(33.5”)
Кофа 180mm(7.1’’) X 567mm(22.3”)
Оперативно време
Повдигане 6.5 секунди
Спускане 3.5 секунди
Разтоварване 1.5 секунди

Спецификации за хидравличната система на
управлението

ZL50G (CE)

Тип Свързване, изцяло хидравлично управление,
система с усилване на дебита

Помпа на управлението (механизъм)
Максимален дебит 63мл/об
Максимално работно налягане 16МРа
Цилиндър
Диаметър х Ход 90 х 340mm
Максимален ъгъл на управление +35 градуса

Обем на резервоарите ZL50G (CE)
Резервоар за гориво 230 литра
Двигателно масло 22литра
Охлаждаща система 50 литра
Скоростна кутия 28 литра
Хидравличен резервоар 200 литра
Мост 38 литра
Спирачки 6 кг

ДВИГАТЕЛ

Дизеловите двигатели CUMMINS QSB6.7 са
редовни с водно охлаждане, електронно
впръскване, турбокомпресор и интеркулер тип
„air-to-air”. Четири-тактовият цикъл осигурява
дълго, ефективно движение на цилиндрите и по-
пълно изгаряне на горивото. Високият въртящ
момент на двигателя осигурява отлични
възможности за пестене на гориво и
продължителност на работа. При натиск на
педала се увеличава оперативната ефективност.
С отлична работа и надеждност се отличават
ниската емисия на отработени газове и
електронното запалване.
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ПРЕДАВКИ

Регресивната ZF предавка 4WG-200 осигурява
четири предни и три задни скорости.
Хидравличното превключване прави операциите
много лесни. Преобразувателят на въртящия
момент (едностъпален с 3 елемента), осигурява
надеждна работа. KD бутонът спомага
увеличаването на производителността чрез
намаляване на честотата на смяна на предавките,
което от своя страна увеличава икономичността
и ефективността на двигателя. Поради
капацитета си за работа при високо натоварване,
скоростната кутия ZF, може да бъде монтирана и
на двигател с мощност 200kW. Ниското налягане
и предохранителните мерки при стартиране
осигуряват безопасността на оператора.

КАБИНА НА ОПЕРАТОРА И СИСТЕМА НА
УПРАВЛЕНИЕ

Интегрираната кабина тип FOPS & ROPS (защита
от падащи предмети и при преобръщане) на
товарача има много предимства като
просторност, удобство при монтажа, безопасност
и надеждност, шумозащита и отлична видимост.
Благодарение на ергономичния дизайн, средата
в кабината и системата за управление е отлична,
така че операциите стават лесно изпълними и по
този начин се намалява напрежението в работата
на оператора.
 Отлична видимост от всики

страни, предно стъкло от класа на по-големите,
без метална рамка, конструкцията със залепване
оигурява отлична предна видимост; наклоненият
капак на двигателя дава възможност за по-добра
видимост назад.
 Използваният клас за защита от

ултравиолетови лъчи и спускащата се тънка
слънцезащитна щора предпазвато очите на
шофьор от слънчевата светлина.
 Кабината е оборудвана с луксозна

седалка, която е конструирана така, че да
осигури максимално удобство, като изцяло може
да се настройва.
 Кабината е отлично изолирана, а

отоплението и климатика осигуряват за
оператора приятна среда зза работа.
 Таблото с инструментите и

работните компоненти са подредени
рационално и предоставят удобство при работа.
 Монтирани са предна чистачка,

задно огледало, лампа, ергономична седалка,
радио по желание, задна чистачка и
предупредителна лампа.

СИСТЕМА ЗА СЛЕДЕНЕ

Всички измервателни уреди и предупредителни
индикатори дават възможност на оператора да
следи състоянието на цялата система на
работещата машина. Ергономичното
разположение на уредите за управление и
инструментите, позволяват на оператора да се
концентрира върху непосредствената си работа
и по-малко да отвлича вниманието си.
Предупрежденията лесно се виждат и чуват.

МОСТ

Използван е мост MERITOR изработен по добре
известната технология на американската фирма
MERITOR. Големите, способни да издържат
значителни натоварвания мостове предпазват
вътрешните компоненти от тежките условия на
средата и предлагат отлична работа.
Мостът изработен от „Volvo heavy equipment”
(Корея) е снабден с диференциал с ограничено
приплъзване, многодискови мокри спирачки,
като има предимството, че не се нуждае от
поддръжка. Отличава се с огромна
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товароподемност , надеждна работа и дълъг
живот.

СПИРАЧНА СИСТЕМА

Новият тип спирачна система на товарача
притежавала двоен педал. Левият педал не
прекъсва захранването, докато десният го
прекъсва. Сливането на ръчна спирачка и
аварийна спирачка има по-важни функции като:
прекъсване на захранването, автоматично
запалване и работа, както и защита от ниско
въздушно налягане.

РАМА

Конструкцията на предната и задна рама е
опростена, което ги предпазва от разбиване и
нарушаване на обшивките, оптимизира
положението на опорната сила, може да понесе
различни работни натоварвания. Увеличенето
въртене на вала, намалява усилието. Защитените
от прах шарнири, удължават живота на вала. За
увеличаване стабилността при шофиране  са
използвани двойни лагери. Твърдата предна
рама, която поддържа стрелата и цилиндъра,
може да абсорбира вибрациите и силата при
удар.

ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ

Начинът по който е конструиран челният
товарач прави ежедневната му поддръжка лесна.
Проверката на нивото на маслото, добавянето на
ново масло и грес са лесни с използваните
аксесоари, филтриращи елементи и
електрическо управление. Капака на двигателя
се отваря лесно посредством
електрохидравлична помпа. Страничният капак
се отваря лесно, когато това е необходимо за
проверка нивото на маслото на двигателя и
смяната на елементи.

ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА

Работната и управляваща хидравлична система
използва двупоточна помпа, като по този начин
се намалява загубата на енергия и нараства
надеждността. Хидравличната система с
регулиращо устройство прави работата лесна и
приспособима към различни задачи. При
системата за управление се използва
увеличаване на дебита при ограничена позиция.
Резервоарът на хидравлично масло е
херметически затворен, като така се подобрява
засмукването на маслото от помпите и то се
предпазва от замърсяване.
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КОФА И РАБОТНО ОБОРУДВАНЕ

Оптимизираното работно оборудване, удобно
разположените точки на свързване, единичният
балансьор, късият лост на ръчната спирачка и
връзката чрез Z – лоста намаляват напрежението,
интензивността и работата и увеличават
ефективността. Автоматичното хоризонтиране
на кофата във всяка позиция елиминира
необходимостта да я хоризонтирате отново.
Ефективното работно оборудване и оптималният
дизайн, автоматичното хоризонтиране и
страничния блок гарантират ограниченията при
изтегляне на стрелата и предпазват материалите
и оборудването. Двойният слой предпазва от
натрупване на прах и така всяка от свързващите
точки на товарача работи. Защитено е от прах и
маслото, като това запазва неговия вискозитет.

Предлагат се кофи, които са подходящи за
различни условия.
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Гаранция
1 год. или 2000 моточаса

Машините разполагат с СЕ сертификат и двигателите отговарят на актуалните норми за
отработените газове според българското законодателство.


