آلية اإلنقاذ الثقيلة طراز غرانيت من شركة MACK DEFENSE

ُمصممة إلنقاذ
أثقل الحموالت والعربات
لترا ذو الكفاءة العالية في
تتميز آلية اإلنقاذ الثقيلة طراز® غرانيت® من شركة  Mackبقوتها وإمكانية الثقة بها .وتتميز بمحرك  Mack MP8سعة ً 13
استهالك الوقود الذي يوفر قدرة حصانية عالية ( 440حصانًا ( 325كيلوواط)) ،باإلضافة إلى عزم منخفض عند الدوران (يصل إلى  1660رطل-قدم
( 2250نانومتر)) لتمنحك القوة والمتانة عند اللزوم .وتعتمد على شاسيه ™ Cornerstoneمن شركة  Mackالمعتمدة الذي يمنحك أدا ًء قويًا حيث يوفر
ارتفاعًا ثابتًا للمحاور ويرتفع عن األرض ليمنحك الحد األقصى من الخلوص األرضي.

آلية اإلنقاذ الثقيلة طراز غرانيت من شركة MACK DEFENSE
تم تصميم آلية اإلنقاذ الثقيلة ألوزان  30طنًا للتعامل مع األحمال الثقيلة .وتزن  60000رطل
( 27215كجم) قدرة ذراع مقننة منخفضة .يمكن رفع ذراع التطويل وتمديده دون إعادة
وضع الهيكل السفلي .تتيح أدوات التحكم المزدوجة االختيارية تشغيل آلية اإلنقاذ الثقيلة
والرافعة السفلية من كال الجانبين ،وتتيح لك مقاييس ضغط النظام الهيدروليكي على جانب
الراكب مراقبة أداء النظام .يتم التحكم بشكل مستقل في الرافعات ذات الحبل السلكي بطول
 200قدم ( 61م) .يمكن أن تعمل كال الرافعتين جنبًا إلى جنب بالقوة الكاملة .كما تتحرك
الرافعات مع ذراع الرافعة بحيث ال تضطر إلى إعادة ضبط موضعها في كل مرة .تتحول
الرافعات الخلفية المزدوجة ذات التحكم المستقل بسرعة إلى المجارف للقيام بأعمال اإلنقاذ
والعودة مرة أخرى للرفع.

آلية اإلنقاذ الثقيلة طراز GRANITE
األوزان  /األبعاد

المحاور  /التعليق

وزن الشاحنة اإلجمالي 72000 :رطل ( 32659كجم)

المحور األمامي( Mack FXL20 :مركز المحور العريض)

تكوين العجلة6x4 :

نسب المحاور :معدل  20000رطل ( 9100كجم)

إطار الهيكل 11.1 :مم ×  300مم ×  90مم مع قسم مدعم بالفوالذ

التعليق األمامي :تعليق المقصات مستدقة الطرف ،وضع المحور الخلفي

قاعدة العجالت241 :بوصة ( 6121.4ميلليمتر)

المحور الخلفي :معدل ™ ،Raydan AL520 Air Linkسعة  52000رطل ( 23587كجم)

منصة التحميل 257 :بوصة ( 6527.8ميلليمتر)

نسبة الحامل5.95 :

البروز 82 :بوصة ( 2082.8ميلليمتر)

التعليق الخلفيAir Ride Walking Beam™ :

خط نقل الحركة

الكابينة  /الشاسيه

لتراMP8 440 MaxiCruise® ،
النوعً 13 :

مقعد السائق( Air Bostrom® Talladega 915 :لمنتصف الظهر)

الحد األقصى للقدرة 440 :حصانًا ( 325كيلو وات)

مقعد الراكب :مقعد  Mackالمثبت (لمنتصف الظهر)

ً
رطل-قد ًما ( 2250نيوتن متر)
أقصى عزم1660 :

المرايا (الجانبية) :جسم انسيابي ملون ودافئ ومزود بمحرك

فرامل المحركMack® PowerLeash™ :

اإلطار االحتياطي :اإلطارات االحتياطية  /الحامل على قضبان الهيكل RH

محرك المروحة :التعديل اإللكتروني Behr

لترا) ،مصنوع من الفوالذ
سعة الوقود في الجانب األيسر 50 :جالونًا (ً 189

النظام الهوائي :مجفف الهواء Meritor/Wabco

لترا) ،مصنوع من الفوالذ
سعة الوقود في الجانب األيمن 50 :جالونًا (ً 189

محرك بدء التشغيل 12 :فولتًا ،مع خفض السرعة

األجهزة اإللكترونية :نظام التحكم في الصيانة الدورية  ،V-MAC® IVواجهة BodyLink™ II

البطاريات ( :)3بطارية  Mackسعة  12فولتًا 650 ،أمبير التدوير البارد ()CCA
مولد التيار 12 :فولت ،160A ،نوع الفرشاة

مجموعة القيادة  /ناقل الحركة
مجموعة القيادة Meritor® :المهام الثقيلة
ناقل الحركة Allison® 4500 RDS :من الجيل الرابع مع التنبؤات ومزود بـ  6سرعات
القابض 15.5 ،Eaton-Fuller CL7981:بوصة ( 393.7ميلليمتر) ،ضبط يدوي

خيارات مخصّصة متاحة لتلبية متطلبات المهمة

الفرامل ،Meritor "S" Cam Q-Plus :كاميرا أمامية مقاس 6 × 16.5
( 419.1ميلليمتر  152.4 xميلليمتر)،Meritor Heavy Duty Q-Plus ،
كاميرا خلفية مقاس  419.1( 7 × 16.5ميلليمتر  177.8 xميلليمتر)
نظام الفرامل المانعة لالنغالق (Bendix® 4S/4M :)ABS
اإلطارات األمامية  /الخلفية( Michelin® XZUS, 315/80R22.5 :جميع المواضع)
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