
  
 را بهتر بشناسید. Bobcat S185بابکت  با ایران بابکت همراه شوید تا مینی لودر

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

N از باالی باکت(  ( عرض( 

 (mm 1575) "62.0 افست های رینگ با باکت  "62

 (mm 1727) "68.0  باکت  "68

 (mm 1880) "74.0  باکت  "74

O زاویه چرخش ) 

 (mm 2001) "78.8  با باکت استاندارد

  

P چرخ دنده ) 

10-16.5  56.4" (1433 mm) 

 (mm 1232) "48.5 افست های رینگ با 10-16.5

31.5x13-16.5  58.4" (1483 mm) 

Q از باالی تایرها( ( عرض( 

10-16.5  66.0" (1676 mm) 

 (mm 1524) "60.0 افست های رینگ با 10-16.5

31.5x13-16.5  71.6" (1818 mm) 

A  )152.1 عملیاتی ارتفاع" (3863 mm) 

B 76.3 اپراتور کابین با ( ارتفاع" (1938 mm) 

C 23  ( زاویه حرکت° 

D 7.5  ( تخلیه بار" (191 mm) 

E 40.6  ( فاصله مرکز چرخ ها" (1030 mm) 

F 101.8  ( طول دستگاه بدون اتچمنت" (2586 mm) 

G 130.3 ( طول دستگاه با بکت استاندارد" (3309 mm) 

H 27  ( زاویه حرکت باکت° 

I 91.0 ( حداکثر ارتفاع تا پایین باکت" (2310 mm) 

 J29.6  ( فاصله باکت تا جلوی دستگاه" (752 mm) 

K 118.2  ( ارتفاع تا لوالی باکت" (3002 mm) 

L 42  ( زاویه تخلیه° 

M 95 ( زاویه برگشت کامل باکت° 

 

 (mm 229) "9.0  موقعیت حمل

 1850 lbs. (839 kg) (SAE J732) رتبه  دارای عملیاتی ظرفیت

 Counterweight  1950 lbs. (885 kg)وزن عملیاتی با آپشن  

 4076 lbs. (1849 kg)  (SAE) بارگیری

 6220 lbs. (2821 kg)  (SAE) عملیاتی وزن

 mph (11,8 km/hr) 7.3  سرعت حرکت

 3500 lbs. (1588 kg)  (SAE) یروی باالبرن

 3425 lbs. (1554 kg)  (SAE) نیروی شیب

 lbs. (1905 kg) 4200 فشار نیروی

  Bobcat S185بابکت  مینی لودر کارایی



 
 

 

  دنده چرخ نوع ، محور موتور پمپ نوع

  GPM (64  L/min) @ 3135 Pump RPM 16.9  گنجایش پمپ

  PSI  (23.1 MPa) 3350  کوپلر های سریع @ کمک های سیستم

 تعویض قابل کامل جریان هیدرولیک فیلتر

 هستند برگشت و رفت در کوسنینگ ویژگی دارای شیب سیلندرهای دوگانه؛ عملکرد هیدرولیک سیلندرهای

 کمکی قرقره برای برقی شیرهای ، باالبرها روی بازدارندگی با باز مرکز نوع ، قرقره 3 کنترل شیر

 Bobcat (P/N 6563328) هیدرواستاتیک/  هیدرولیک سیال موتور روغن سیال نوع

    مته قطر

  in. (63,5 mm) 2.50  (2) باالبر سیلندر

  in. (69,8 mm) 2.75  (1) شیب سیلندر

    میله قطر

  in. (38,1 mm) 1.50  (2) باالبر سیلندر

  in. (34,9 mm) 1.375  (1) شیب سیلندر

    ضربه

  in. (601 mm) 23.67  (2) باالبر سیلندر

  in. (335.0 mm) 13.19  (1) شیب سیلندر

    هیدرولیک عملکرد بار

 ثانیه 2.4  پرکردن باکت ثانیه 3.5 باالبر بازوی

 ثانیه 1.9 خالی کردن باکت ثانیه 2.4 پایین باالبر بازوهای
 
 
 
 

 Kubota/V2607-DI-TE3B-BC-2 مدل ساخت /

 مایع/دیزل   نوع/سوخت 

 HP (45.5 kW) 61  قدرت / اسب بخار

 RPM 2700  حداکثر گشتاور

 ft. –lbs. (200,7 Nm) 148.0  خالص گشتاور

 4  تعداد سیلندر

 cu. in. (2,6 L) 158.7 جایی جابه

 gph (10,2 L/h) 2.7 سوخت مصرف

 حفاری های برنامه در Bobcat توسط  شرکت آزمایش بر مبتنی   
 فیلتر با دنده پمپ فشار سیستم  کاری روغن

 مستقیم   سیستم سوخت رسانی

 بسته ، محفظ دار  لنگ میل تهویه

 جداگانه ایمنی عنصر با تعویض قابل خشک کارتریج  هوا کننده هتصفی

 متراکم( (دیزل   احتراق

 آمپر 90 آلترناتیو

 ولت 12  باتری

 ولت 12  استارت

  

 Bobcat S185بابکت  ویژگی های موتور و ساختار مهندسی مینی لودر     

 

 Bobcat S185بابکت  سیستم هیدرولیک مینی لودر
 



 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

    چرخ 4 محرک و هیدرواستاتیک کاملا  اصلی درایو 

 شود می معکوس کامل چرخش دو باعث ،  هم سر پشت هیدرواستاتیک پیستون های پمپ انتقال 

 
             به  نیاز کاری. زنجیرها روغن با شده بسته ای زنجیره های حلقه و HSOC غلتکی زنجیره  نهایی رانندگی های زنجیره

  طرف ( هر در زنجیره دو ندارند ) ای دوره تنظیمات

     in. (50,8 mm) 2.0 محور اندازه 

اند ثابت محور چرخ های پیچ .in 9/16 (8) چرخ مهره و پیچ      

 gals. (90.8 L) 24 سوخت مخزن

 qts. (10.4 L) 11 بخاری بدون کننده خنک سیستم

 qts. (9,0 L) 9.5 فیلتر با موتور روغن

 qts. (18,2 L) 4.8 هیدرولیک مخزن

 gals. (32.2 L) 8.5 هیدرواستاتیک/  هیدرولیک سیستم

 gals. (34,1 L) 9 ای زنجیره مخزن

     توسط دو اهرم دستی جهت و سرعت حرکت کنترل می شود.   فرمان دستگاه

       لودر هیدرولیک

 (ACS)  شود می رلکنت به اختیاراپراتور پیشرفته کنترل ، سیستم جداگانه های پدال با    باالبر و شیب 

     شود می کنترل راست سمت ، فرمان اهرم در برقی سوئیچ کنترل با Auxiliary (Std.)جلو  

     شود می کنترل چپ سمت فرمان ، اهرم در برقی سوئیچ کنترل با Auxiliary (Opt.) عقب 

Auxiliary ثانیه نگه دارید 5فشار از طریق کوپلر ، کاهش می یابد . فقط کافیست آنرا فشار دهید و    کاهنده فشار 

     استارت کردن خاموش و خاموش کلید اهرم؛ دستی دریچه   موتور

 شود می فعال لوکس یا استاندارد ابزار پنل توسط خودکار طور به    سیستم کمکی

 شوند می کنترل دست دو توسط که تقلمس هیدرواستاتیک سیستم دو    سیستم ترمز

     هیدرواستاتیک انتقالهای از یکی   ترمز ثانویه

     کند می کار داش پانل روی که دستی راک سوئیچ ، مکانیکی دیسک   ترمز دستی

 کارخانه یها نهیگز
 

 یریگ بانیهشدار پشت (ACS) شرفتهیکنترل پ ستمیس
 قابل انتخاب  (SJC)  کیاست یکنترل جو یشاخ پشت

   

 

 

 لوازم جانبی قابل نصب            
 

 قطعاتکنترل  سنسور

 ی کارخانهبانیپشت به هشدار

 نیکاب یلوازم جانب 

 یزوریکاتال هیتصف دستگاه

 یآتش نشان پسول ک
 

 بوتاچی با کاهش صدا نیکابمحفظه بسته  لوازم داخل کابین

 قیتعل یصندل

 یمهار لوازم جانب همیکنترل فشار ضم تیک
  پنل کنترلی لوکس 

 Bobcat S185بابکت  مینی لودر سیستم رانندگی

 گنجایش ها
 

 کنترل های فرمان
 

 سایر موارد 
 



 
 
  
 

با استفاده از زنگ  ستمیس نی. ا، به راحتی در اختیار اپراتور قرار داردهشدار دهنده  یو چراغهاسنسور ها از  یبیبا ترکها لودر پنل مینی
 ازد و شامل موارد زیر است: آگاه می ساز نقص عملکرد لودر  را اپراتور ، یداریهشدار د یو چراغ ها یداریهشدار شن

 
 پنل هشدار دهنده 
 هشدار سنج یچراغها 
 خنک کننده موتور یدما شرفتهیکنترل پ ستمیس (ACS)  
 سوخت موتور یهوا برا لتریف 
 کنترل دمای درونی موتور 
 روغن موتور فشار 
 یعموم یهشدارها 
 اتچمنتدستگاه کنترل  کیدرولیه لتریف 
 توابع BICS کیدرولیروغن ه یدما 
 براق یشاخه ها کیدرواستاتیشارژ ه شارف 
 یمنیا کمربند 
 ستمیس ولتاژ 
  (بابکت) پنل لوکس 

 
فشار روغن موتور ، ولتاژ نوار یی که به شکل ها فشارسنجتمامی اینها مواردی هستند که جزء سیستم هشدار دهی مینی لودر می باشد. 

  می دهند.ان نشرا  کیدرولیروغن ه یدما و کیدرواستاتی، فشار شارژ ه ستمیس
 
 ، ساعت کار ، تالیجیرمز عبور ، ساعت د تیبا قابل دیشروع بدون کل ی که این مینی لودر بابکت دارد میتوان به اضاف یها یژگیو

 ستمیو عملکرد خاموش کردن س یصیتشخ تیراهنما ، قابل شیچند زبانه ، صفحه نما شی، نما تالیجیها ، فشار سنج د وستیپ اطالعات
 می آیند.روزی به حساب اشاره کرد که آپشن های ب کیدرولیموتور / ه کیلدرویه یها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bobcat S185سیستم هشداردهی در مینی لودر بابکت 



 
 
 

 نوع جلوبند بر روی این مینی لودر قابل نصب است که می توان به موارد زیر اشاره کرد: 40بیش از 
 

 جارو 
 روب برف 
 ترنچر 
 آسفالت بر 
 تیغه تراش 
 بتن ریز 
 آسفالت تراش 
 زاویه دار جارو 
 چاله کن 
 باکت 
 باکت دو تکه 
 باکت فوالدی 
 تیغه لیفتراکی 
 بیل بکو 
 مینی بیل بکو 
  گریدر 
 علف زن 
  شن ریز 
 چنگک 
 برف رو وی شکل 
 ریشه کن 
 زنجیر چرخی 
 ... 

 
 
 
 

 
 
 

 است: امکان پذیر زیر موارد به دسترسی عقب صفحه و عقب درب طریق از
 

 هوا کننده تصفیه 
 آلترناتیو 
 باتری 
 کردن تمیز جهت( هیدرولیک روغن کولر و رادیاتور) کننده خنک مسیست 
 موتور سوخت و روغن فیلتر 
 روغن قطره و روغن تخلیه 
 استارت 

 
 

 Bobcat S185مینی لودر بابکت جلوبند های 
 

 تعمیر و سرویس و نگهداری آسان

 عالوه بر این : 
 .می شوند محوری حفاظت های محور از طریق قطب های موم و مهر

 .هستند تعویض قابل بوشهای دارای Bobtach محورهای

 .بازو آسان است گریس نقاط کلیه به دسترسی

 .است تعویض قابل بوش دارای شیب استوانه میله انتهای

 .اختیاری است  قفل درب عقب دارای

 .دارد نگه باز دهی سرویس هنگام را درب تا است مجهز سیستم توقف درب درب عقب به

 .دارد دسترسی هیدرولیک سیستم اجزای از به برخی اپراتور کابینراهنمای 
 



 
 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
 بهترین کیفیت و خدمات مشتری مدارانه در سراسر کشور می باشد.

 
 آدرس اینترنتی فروشگاه آنالین ایران بابکت

www.iranbobcat.ir  

 آدرس کانال تلگرامی ایران بابکت

MiniLoader@ 

 آی دی پیج اینستاگرام

iran_bobcat 

 
 
 
 
 

http://www.iranbobcat.ir/
http://www.iranbobcat.ir/
https://t.me/MiniLoader
https://www.instagram.com/iran_bobcat/
https://www.instagram.com/iran_bobcat/

