
    
 را بهتر بشناسید. Sunward SWL3210با ایران بابکت همراه شوید تا مینی لودر 

 
 



 
   SUNWARD      خدمات و دورنما

سانوارد دارای حرفه ای ترین گروه های بازاریابی و خدماتی است و دارای دفاتر و نمایندگی های فروش قوی و مراکز خدمات مناسب در 
کشور جهان صادر می  ۱۰۰اشد. محصوالت تولید شده توسط سانوارد در سراسر چین در دسترس و به بیش از چین و سراسر جهان می ب

در ده ها کشور در سراسر جهان به عنوان یک برند ثبت شده است. درایران ، برند ایران بابکت  " SUNWARD" شود. نام تجاری
 .بابکت و محصوالت شرکت سانوارد درسراسر کشور می باشد بزرگترین مرجع ارائه دهنده تجهیزات وانواع مینی لودرهای

بهره می گیرد تا  و ساخت سیستم تولید ، با کارآیی باال و با کیفیت باال   در آینده نزدیک ، سانوارد به طور کامل از توانایی خود در نوآوری
 .کند بتواند ارزش بیشتری برای مشتریان ایجاد کند و به بهبود سبک زندگی افراد کمک

 

 ماشین آالت و تجهیزات ارائه شده تسط سانوارد
 انواع بیل های مکانیکی

 مینی بیل 

 بیل مکانیکی 

 بیل بزرگ 

 بیل هیدرولیکی 
  

 انواع تجهیزات پایه

 دکل حفاری روتاری 

 دستگاه چندکاره با سر دوگانه 

 سیلندر هیدرولیک استاتیک 
  

 انواع ابزار مته زنی

 دستگاه مته ، سوراخ کن 

 مته ، برش دهنده دستگاه 

 دستگاه حفاری هیدرولیک 
  

 انواع دستگاه کشش

 جرثقیل خزنده تلسکوپی 

 جرثقیل چرخ دنده ای 
  

 انواع لودرها

 انواع اسکید لودر چرخ دار 

 انواع مینی لودر 
 

 

 



Sunward SWL3210  .یکی از محبوب ترین مینی لودر های این کمپانی در ایران است 

 ویژگی های منحصر به فرد 

  مخزن روغن هیدرولیک

 مخزن سوخت و شاسی به عنوان یک ساختار انتگرال طراحی شده است که دستگاه را فشرده تر و بادوام تر می کند.

 سیستم هیدرولیک مدار بسته

 ارد.ساختار جمع و جور ، قدرت مانور خوب و تولید گرمای کمتری را برای دستگاه به همراه د

 موتور قوی

 موتور مشهور جهان قدرت کافی را برای همه مشاغل ایجاد می کند.

 ارتفاع بلندتر 

 بتواند در کالس خود به ارتفاع باالبر بلندتری برسد. SWLطراحی بهینه باعث می شود 

 سیستم تراز خودکار

 در هنگام کار باکت به طور خودکار میتواند سطح خود را حفظ می کند.

 ار ایمن برای اپراتورشرایط ک 

است.  ROPS / FOPSکابین فضای زیاد و نمای خوبی دارد. همه ابزارها و دکمه های عملیاتی در دسترس اپراتور هستند و مطابق با مقررات 

 دستگیره طراحی شده ارگونومیکی ، مانع سقوط اپراتور به طور تصادفی از صندلی می شود.

 عملکرد آسان

 باعث کنترل سریع تر و خستگی کمتر اپراتور می شود. استفاده از جوی استیک

  اتصال سریع انواع جلوبند ها 

 دستگاه با طیف گسترده ای از اتصاالت از جمله سیستم جریان باال کار می کند.

 تعمیر و نگهداری آسان 



 ویژگی ها

 

 ر های اصلیپارامت

 x 1830 x 2100 (mm) 3590 ارتفاع x عرض x طول：ابعاد

 3250kg وزن کل

 950kg ظرفیت بار 
 1900kg نوک بار

 2480kg وزن قابل جابجایی توسط باکت
 12.6km/h حداکثر سرعت

 KUBOTA V3307-DI-TE3B مدل موتور
 55.4kw / 2600rpm قدرت موتور

 265N.m / 1500rpm حداکثر گشتاور موتور

 انتقال
 مدار بسته هیدرواستاتیک نوع

 پمپ پیستونی با قابلیت جابجایی  عدد 2 پمپ اصلی
 دو موتور پیستون محوری موتور

 سیستم هیدرولیک
 سیستم دریچه گاز نوع
 پمپ دنده ای پمپ

 210bar حداکثر فشار
 L/min 41.6+83.2 حداکثر جریان

 شترکسه دریچه چند منظوره م شیر کنترل
 کنترل خلبان ISO مدل حالت کنترل

 سیستم های برقی
 12V / 3.0kw موتور استارت

 12V / 80A آلترناتیو
 100Ah باتری

 ظرفیت ها
 65L مخزن روغن هیدرولیک

 85L مخزن سوخت
 30L مخزن سوخت اجاق گاز

 13.2L روغن موتور
 8.5L خنک کننده موتور

 16.5-12 سایز تایرها
 تهویه هوا ,بخاری ,کابین بسته اختیاری پیکربندی
 ,جلوبندهای تمیزکننده ,چنگال ,دریل های پیچ ,چکش انواع جلوبند از قبیل: جلوبند ها

 
 دستگاههای فرز ,جلوبندهای حفاری

 



 

 پارامترهای کار
A 4020 . حداکثر ارتفاع عملیاتیmm 
B 3123 . پین لوال از ارتفاع تا باکتmm 
C 2100 ع تا باالی کابین. ارتفاmm 
D 2950 . ارتفاع تا پایین باکتmm 
E 2750 . طول کلی بدون جلوبندmm 
F 3590 . طول کلی با باکت استانداردmm 
G 43 . حداکثر ارتفاع زاویه بارگذاری نشده° 
H 2395 . ارتفاع پرتابmm 
J 625 . رسیدن به دامپینگmm 
K 30 . باکت روی زاویه تلنگر° 
L 93 . باکت در باالترین زاویه تلنگر° 

M  1116 چرخ 2. فاصله بین مرکزmm 
P 205 . فاصله از زمینmm 
Q 27 . زاویه انحراف و حرکت° 
R 1300 . شعاع چرخش بدون جلوبندmm 
S 2180 . قبل از چرخش شعاعmm 
T 1700 . بعد از شعاع چرخشmm 
U 1062 )محور عقب به سپر(  . طول دمmm 
V . 1475 فاصله دو الستیک در مرکزmm 

W 1830 . عرض باکتmm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 ار ایمن برای اپراتورشرایط ک 

است.  ROPS / FOPSکابین فضای زیاد و نمای خوبی دارد. همه ابزارها و دکمه های عملیاتی در دسترس اپراتور هستند و مطابق با مقررات 

 دستگیره طراحی شده ارگونومیکی ، مانع سقوط اپراتور به طور تصادفی از صندلی می شود.

 



 تماس با ما

یکی از بزرگترین برندهای ثبت شده کشور در زمینه خرید و فروش انواع مینی لودر و بابکت ، همچنین تجهیزات جانبی با  ایران بابکت
 تری مدارانه در سراسر کشور می باشد.بهترین کیفیت و خدمات مش

 

 آدرس اینترنتی فروشگاه آنالین ایران بابکت

www.iranbobcat.ir  

 آدرس کانال تلگرامی ایران بابکت

MiniLoader@ 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.iranbobcat.ir/
http://www.iranbobcat.ir/
https://t.me/MiniLoader

