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كة   أفضل حفارات الخنادق ذات العجالت واألقل تكلفة من ح�ث التشغ�ل   G&Zتنتج �ش
ة الم�دان�ة   ي السوق اليوم. �ساهم كل سنوات الخ�ب

 المتاحة �ف
ي جعل آالت 

الط��قة األ��� فعال�ة من   الخنادق  Eagleوالتصنيع واستخدام أحدث التقن�ات �ف
 ح�ث التكلفة ل��ادة اإلنتاج�ة وال��ح�ة. 

 
ي سوق المرافق   Eagle 7500إن آلة 

خ�ار ممتاز من أجل حفر خنادق ذات جودة عال�ة �ف
ي �شتغل بمحرك ديزل قدرته  Eagle 7500العامة. آلة   ك�لوواط)  205قوة حصان (  275اليت

صلبة بما ف�ه ال�فا�ة ألصعب المهمات. تعمل جميع وظائف الما�ينة بمضخة ه�درول�ك�ة  
�ح من أجل سهولة التشغ�ل والسالمة وضمان  كه���ة وجميع أجهزة التحكم تم تعل�مها بوض

 رؤ�ة مثال�ة لمن �قوم بتشغ�لها. 

 عجلة حفارة الخنادق
 مم)  2134" (84  -مم) 457" ( 18عمق الحفر:  

 مم) 1016" ( 40مم) إ� 762" (30عرض الحفر: 



 

 

 
 

  ET7500  عجلة حفارة الخنادق   
 

 الخصائص النموذج�ة

د بالماء، ديزل، متوافقة مع معاي�ي وكالة    6:  المحرك • حما�ة البيئة  أسطوانات، م�ب

ي (  3) من المستوى EPAاألم��ك�ة (  ،IIIA) من المرحلة EU/ االتحاد األورويب

ي الدق�قة، تقدير " 2100,ك�لو واط) بـ   205حصان ( 275
 " متقطعCدورة �ف

 م) كحد أق� 2,134" (84م) كحد أديف / 457" (18: عمق الحفر •

إ� حد أق�  مم) 762" (30مم) تقطع 559" (22: جرافة بق�اس عرض الحفر •

 مم). 1,016" (40يبلغ 

 المصهور Hensley X156: سن األسنان •
 مم)، مموجة25" ( 1كل واحدة منها بق�اس   15: الجرافات •

: مضخات ه�دروستات�ك�ة تتحرك بصندوق دفع بمضخة  محرك المضخة •

Funk  .متعددة المنافذ، مثبتة ع� غالف جرس المحرك 

مم)، فوالذ طري مع لحام، أجزاء فوالذ صلب،  25" (1: حواف ذات حواف العجلة •

 دعامات جرافات ق�اس�ة. 

 : أسنان العجلة المسننة للخدمة الشاقة والمقسمة. محرك أسنان العجلة •

رة الثالث�ة اله�كل السف�ي  • ف تم تح��كها ي D-4من حجم  G&Z: المرساة المج�ف

، سلسلة محكمة مع  c-cمم)  2591," (6-' 8" × 20ه�درول�ك�ا و�ي بمقاس 

�ر، واق�ات.  ف  وصلة رئ�س�ة للج�ف

ي الطول 2,692" (10-'8مم) × 762" (30: بعرض الناقل •
 c-cمم) �ف

ي الدق�قة ( 1,000مع حزام �دور ��عة 
 م/الدق�قة). 305قدم �ف

 : ال�عة •
ي  27 - 0�عة العمل  •

 م/الدق�قة)  8.22  - 0الدق�قة (قدم �ف
•  : ي الدق�قة ( 125 - 0�عة الس�ي

 م/الدق�قة)  38 -  0قدم �ف

كغ) اعتمادا ع�    25,339 – 22,624رطل ( 56,000 – 50,000: حوا�ي الوزن •

 اإلعدادات. 

 LEDمصابيح  LED 4eaوالذي يتضمن مصابيح  DC: نظام اإلضاءة الل��ي اإلضاءة •

 تدفئة، تكي�ف ومقعد �شغ�ل مقصورة المشغل مع  •

 ذراع إزالة البقا�ا مع مفاصل مثبتة  •
 عمود إدارة واحد يتحرك ه�درول�ك�ا من خالل صندوق تروس أحادي  •

 أقفال للحما�ة من التخ��ب  •

 

ي المنظر  ي المنظر  Eagle 7500لـ  الجانيب
 Eagle 7500لـ   الخل�ف

 
 

 

 

/ 4) من المستوى EPAمحرك ديزل بمعاي�ي وكالة حما�ة البيئة األم��ك�ة ( •
ي (  IV) من المرحلة EUالتحاد األورويب

عن بعد للتشخ�ص واستكشاف األخطاء  للتحكم EGONنظام  •
 و�صالحها

 مم)1016" (40 عمود تثب�ت مرفق وعجلة حفر سفل�ة
ي الدرجة •

ي ونظام التحكم �ف
 توج�ه تلقايئ

ي الدرجة •
ر / التحكم �ف ف  التوج�ه بالل�ي
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ات اخت�اري ف  م�ي
 مم)32" (4/ 1 1حواف وجرافات ذات  •
ي االستواء •

ي التحكم / ه�كل سف�ي ذايت
ي �ف

 الضبط الذايت
 أسنان ال����د •
ي الرفادات •

 الجرارا المزنجر األحادي الرفادات بدل الجرار المزنجر الثالي�
 ذراع إزالة البقا�ا ه�درول��ي الرفع •
 ودعامات للحفر بأق� عرض ممكنجرافات إضاف�ة  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 م) 1.02" (3-4 

 الحد األقصى لعرض القطع 
 

 م) 0.51" (1-2
 ") 14الحد األدنى للعرض (جرافات ذات 
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