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БУЛДОЗЕР SHANTUI SD16-3 (CE) 

 

Вид на греблото Право Ъглово 

Минимален клирънс със земята 400 мм 400 мм 

Налягане над земната 

повърхност 

0,058 Mpa 0,074 Mpa 

Минимален радиус на завиване 4.466 m  4.513 m  

Способност за грейдиране 30 ° 30 ° 

Работно тегло 17 т 17 т 

Междуосие 1880 мм 1880 мм 
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SD16-3 (CE) има модерна технология, за да може да работи в богато разнообразие от работни условия. 

17-тонният SD16- 3 разполага с хидравлична задвижваща система с хидравлично управление и мощен 

двигател Cummins QSC8.3. Този модел е специално произведен за европейския и 

северноамериканския пазар и отговаря на всички съответни изисквания за тези пазари. 

ДВИГАТЕЛ: 

Двигателят се характеризира със забележителна издържливост, мощност, нисък разход а гориво и 

безшумност. 

 

Модел и вид Cummins QSC8.3; water-cooled, in-line, 

4-stroke injection direct,conform, Stage 

IIIA 

Полезна мощност 120 kW 

Брой цилиндри 6-114 x 135 mm (мм) 

Вместимост на буталата 9,3  л 

Минимален разход на гориво 214 гр/kW h 

Макс. Въртящ момент 764 N m 

   

 

ТРАНСМИСИЯ 

 

 

 

 

Преобразувател на въртящ 

момент 

3-елемента, 1 етап, 1 фаза 

Трансмисия Планетарен тип, многодисков 

съединител, усилен смазване 

Главно управление Спираловидно конусно зъбно колело, 

смазване под налягане, едностепенно 

намаляване на скоростта 

Управление на съединителя Мокър, многодисков, на пружина, 

хидравлично отделен, взаимовръзка с 

кормилната спирачка 

Управление на спирачната 

система 

Мокра, крачна спирачка с хидравличен 

усилвател, плаващо съоръжение 

Финално управление Двустепенна редукция на скоростите с 

шип/шпора, мазане под налягане 

 

СКОРОСТ НА ДВИЖЕНИЕ 

 

 

 

Скорости 1-ва 2-ра 3-та 

Скорост напред 

км/час 

0~3.29 km/h 0~5.82 km/h 0~9.63 km/h 

Скорост назад 

км/час 

0~4.28 km/h 0~7.59 km/h 0~12.53 km/h 

 



 

 

„Инжконсулт” ЕООД - www.ingconsult.biz 

София, бул. Ботевградско шосе 272; тел. (02) 4433441;  

Варна 9000, ул. Дубровник 23; тел. (052) 333022 

ШАСИ 

Постоянно смазване на веригата, което увеличава живота на шасито и намалява разходите по 

поддръжката 

 

 

 

Тип Съчленена рама с щанги за балансиране 

Носещи колела 2 от всяка страна 

Опорни колела 7 от всяка страна 

Тип на веригата Събрана, с отделни елементи  

Ширина на веригата 510 мм 

Стъпка 203,2 мм 

 

ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА 

 

 

 

Максимално налягане 14 МPa 

Тип на помпата Зъбна помпа 

Капацитет 213 л/мин 

Диаметър на работния цилиндър х бр. 110 мм х 2 

 

ГРЕБЛО 

 

 

Вид на 

греблото 

Право Въртящо се 

Капацитет 4.5 m3  4.3 m3  

Ефективност 

(теоретична 

стойност 40 м) 

225 м3/ч 225 м3/ч 

Ширина на 

греблото 

3388 mm  3970 mm  

Височина на 

греблото 

1149 mm  1090 mm  

Макс. 

Загребване 

под земята  

540 mm  530 mm  

Макс. 

Регулиране на 

наклона 

400 mm  - 

 

РИПЕР (ОПЦИЯ) 
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Макс. Дълбочина на копаене 572 mm 

Макс. Повдигане над земята  592 mm  

Тегло на рипер  

 

1709 kg  

 

 


