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أفضل حفارات الخنادق ذات العجالت واألقل تكلفة من حیث التشغیل المتاحة في السوق  G&Zتنتج شركة 
 الیوم. تساھم كل سنوات الخبرة المیدانیة والتصنیع واستخدام أحدث التقنیات في جعل

 الطریقة األكثر فعالیة من حیث التكلفة لزیادة اإلنتاج والربحیة.  الخنادق Eagleحفارات الخنادق 
 

خیار ممتاز من أجل حفر خنادق ذات جودة عالیة في سوق المرافق العامة. آلة   Eagle 8500إن آلة 
Eagle 8500   كیلوواط) صلبة بما فیھ الكفایة   287قوة حصان (  385التي تشتغل بمحرك دیزل قدرتھ

ألصعب المھمات. تعمل جمیع وظائف الماكینة بمضخة ھیدرولیكیة كھربیة وجمیع أجھزة التحكم تم  
 یمھا بوضوح من أجل سھولة التشغیل والسالمة وضمان رؤیة مثالیة لمن یقوم بتشغیلھا.تعل

 
 
 

 م) مع عجلة حفر واسعة خاصة  1,524"(  60 - عرض حفر اختیاري * 

 

 
 

 عجلة حفارة الخنادق
 مم)  2438" (96 - مم) 914" (36عمق الحفر: 

 مم) 1219" ( 48مم) إلى  762" (30عرض الحفر:  

فقم ، التنفیذ قید أعمالك كانت إذا  
نقل خط من بالتحقق  G&Z 

شبكة في الكامل  
WWW.GUNTERT.COM 



 

 

  ET8500  عجلة حفارة الخنادق   
 

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

ي ( 3) من المستوى EPAاألم��ك�ة (  IIIA، 385) من المرحلة EU/ االتحاد األورويب

ي الدق�قة، تقدير " 2,100ك�لو واط) بـ   287حصان (
 " متقطعCدورة �ف

 م) كحد أق� 2,438" (96مم) كحد أديف / 914" (36: عمق الحفر •

مم) إ� حد أق�  762" (30مم) تقطع 610" (24: جرافة بق�اس عرض الحفر •

 مم). 12,193" (48يبلغ 

 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  33" (1: حواف ذات حواف العجلة •

 صلب، دعامات جرافات ق�اس�ة. 

�اس ع� أسنان العجلة المسننة. رك أسنان العجلةمح •  : فوالذ صلب، ال�ت

رة الثالث�ة اله�كل السف�ي  • ف يتم تح��كها  D-5من حجم  G&Z: المرساة المج�ف

، سلسلة محكمة مع  c-cمم)  2,591" ( 9-' 10" × 24ه�درول�ك�ا و�ي بمقاس 

�ر، واق�ات.  ف  وصلة رئ�س�ة للج�ف

ي الطول 3,780" (5-'12مم) × 914(" 36بعرض  : الناقل •
 c-cمم) �ف

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

 كغ)   36,199 – 33,937رطل (  80,000 – 75,000: حوا�ي الوزن  •

 LED 4ea ea LEDوالذي يتضمن مصابيح  DC: نظام اإلضاءة الل��ي اإلضاءة •

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

 ذراع إزالة البقا�ا مع مفاصل مثبتة  •
ي  •

 عمود إدارة واحد يتحرك ه�درول�ك�ا من خالل صندوق تروس ثنايئ

 أقفال للحما�ة من التخ��ب  •

 Eagle 8500المنظر الخلفي لـ     Eagle 8500المنظر الجانبي لـ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ات اخت�ار�ة �  م�ي
 مم) 39" (2/ 1 1حواف وجرافات ذات  •
ي االستواء •

ي التحكم / ه�كل سف�ي ذايت
ي �ف

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

 الجرار المزنجر األحادي الرفادات بدل الجرار المزنجر الثالي�

 مم)عمود 1016" (40جرافات إضاف�ة ودعامات للحفر عرض إ� حد أق� قدرە  •

 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
/ التحاد 4) من المستوى EPAمحرك ديزل بمعاي�ي وكالة حما�ة البيئة األم��ك�ة ( •

ي (  IVالمرحلة ) من EUاألورويب
 مم)1524" (60عجلة حفر خاصة ع��ضة لحفر عمق �صل إ�  •

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