
ماهنامه ماشین سنگین از کلیه مخاطبان خود تقاضا 
دارد جهت امور درج آگهی و یا اخذ اشتراک با شماره 

09334645096 تماس حاصل نمایند.

ماشین سنگین5454
آذر  1401 -جمادی االولی 1444ماهنامه تخصصی ماشین آالت سنگین ایران 

دسامبر 2022- سال پنجم- شماره پنجاه و چهار
16 صفحه / 15000 تومان

پارسیان پیشرو صنعت
نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش ولوو کانستراکشن و ولوو پنتا در ایران

ویژگی هاى منحصر به فرد دامپتراک هاى کمرشکن ولووویژگی هاى منحصر به فرد دامپتراک هاى کمرشکن ولوو



سال پنجم - شماره پنجاه و چهار- آذر  1401  خبرماشین سنگین2

شرکت نفت بهران در آبان ماه درخشان ترین 
داد  نشان  اخیر  سالهاى  در  را  خود  عملکرد 
را  خود  قبلى  رکوردهاى  تمام  ماه  این  در  و 

جابجا کرد.
به گزارش روابط عمومى شرکت نفت بهران، 
آقاى مهندس عزیزى مدیر عامل این شرکت 
با بیان این مطلب اظهار داشت: در پاسخگویى 
با  و  موتور  هاى  روغن  انواع  به  بازار  نیاز  به 
همت جهادى همکاران در بخش هاى مختلف 
تامین، تولید و فروش،  موفق شدیم با عرضه 
انواع روانکار بنزینى  بیش از 25 میلیون لیتر 
و دیزلى در بازار داخل، رکورد بهران در این 
بخش را جابجا نماییم و مصرف کنندگان این 

هاى  روغن  مستمر  عرضه  از  را  محصوالت 
خودرویى بهران در بازار، مطمئن سازیم.

مدیرعامل بهران با تاکید بر افزایش همه جانبه 
مختلف  هاى  بخش  در  شرکت  این  تولیدات 
محصوالت  گسترده  عرضه  با  همزمان  افزود: 
مورد  محصوالت  تامین  بر  تمرکز  خودرویى، 
در  و  داشته  ادامه  قوت  با  نیز  صنایع  نیاز 
با توزیع بیش از 34 میلیون  نتیجه توانستیم 
لیتر انواع روانکار رکورد جدیدى براى فروش 

داخلى براى یک ماه، ثبت نماییم.  
بر  تمرکز  کنار  در  آورى،  سود  به  توجه  وى 
ایفاى مسئولیتهاى اجتماعى را راهبرد اصلى 
بهران در شرایط دشوار بازار برشمرد و افزود، 

عرضه  با  توانستیم  تولیدى  منابع  مدیریت  با 
بیش از 61 میلیون لیتر انواع فرآورده ها در ماه 
آبان، رکورد حجمى فروش داخلى و خارجى 
را بهبود دهیم و همزمان با ثبت رکورد ریالى 
این  تومان،  میلیارد   1700 از  بیش  میزانى  به 
موفقیت ها ر ا در همه زمینه ها کامل نماییم.

را  ها  موفقیت  این  پایان  در  عزیزى  اسعد 
از اجراى  ناشى  تولید  افزایش ظرفیت  نتیجه 
اظهار  و  دانست  قبلى  اى  توسعه  هاى  پروژه 
امیدوارى کرد با اتمام پروژه هاى توسعه اى 
اعالم  زودى  به  آن  اخبار  که  اجرا  دست  در 
خواهد شد، این روند توسعه با قوت ادامه یابد.

و  معادن  نوسازى  و  توسعه  سازمان  عمومى  روابط  گزارش  به 
با  نشست  در  جعفرى؛  اله  وجیه  ایران(ایمیدرو)،  معدنى  صنایع 
باید سرلوحه  ملى  نگاه  کرد:  نشان  ایمیدرو خاطر  اکتشاف  کمیته 
باید  ها  فعالیت  همچنین  گیرد.  قرار  کمیته  این  در  اکتشافى  کار 
سیستماتیک و براساس شرایط علمى روز صورت گیرد تا نتایج قابل 
قبولى حاصل شود جعفرى تصریح کرد: انجام کار اکتشافى بزرگ 
در کشور نیازمند ساختار منسجم، برنامه ریزى و پیگیرى است. در 
این راستا باید از پتانسیل شرکت هاى معدنى بزرگ همچون شرکت 
براى پیشبرد   ... و  پایا  ایران، چادرملو، گل گهر،  ملى صنایع مس 
اهداف اکتشافى بهره گیریم. وى افزود: تقویت شرکت هاى پیمانکار 
حوزه اکتشاف و حفارى در حوزه هاى تخصصى، تجهیزاتى و بهره 
پتانسیل  و  مالى  توان  از  استفاده  با  دنیا  روز  تکنولوژى  از  مندى 
به  کمک  راهکارهاى  از  یکى  کشور  معدنى  بزرگ  هاى  شرکت 

پیشبرد اهداف حوزه اکتشاف کشور است.
لزوم بهره گیری از مشاوران خارجی حوزه اکتشاف

حسام مقدم على، معاون طرح هاى توسعه معدن و صنایع معدنى 
ایمیدرو نیز در این نشست اظهار کرد: با توجه به اینکه با کمبود 
مشاوران تراز اول حوزه اکتشاف در کشور مواجه هستیم و همچنین 
تمایل اکثر شرکت هاى بزرگ معدنى کشور به برون سپارى فرایند 
اکتشاف و حفارى است، بنابراین استفاده از مشاوران خارجى مى 
تواند عالوه بر رفع نیاز این شرکت ها، به کسب نتایج بهتر وانتقال 
دانش روز به حوزه اکتشاف کشور منجر شود. احمد فتاحى مجلج، 
مدیر اکتشاف ایمیدرو نیز گزارشى از برنامه ها و روند اجراى توافق 
و  شناسى  زمین  سازمان  ایمیدرو،  سازمان  میان  جانبه  سه  نامه 
وزارت  مواد  فرآورى  و  معادن  معاونت  و  کشور  معدنى  اکتشافات 

صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد.

نگاه ملی سرلوحه کار کمیته اکتشاف ایمیدرونگاه ملی سرلوحه کار کمیته اکتشاف ایمیدرو شکستن همه رکوردها در آبان ماه شکستن همه رکوردها در آبان ماه



3سال پنجم - شماره  پنجاه و چهار- آذر 1401  ماشین سنگین معرفی

پارسیان پیشرو صنعت
نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش ولوو کانستراکشن و ولوو پنتا در ایران

www.parsianind.com

به جایى بروید که دیگران نمى توانند. مفهوم دامپتراك هاى ولوو تطبیق پذیرى 
کامل را فراهم مى کند تا شما بتوانید به کل سایت دسترسى داشته باشید و از 
شیب هاى تند باال بروید. در همه فصول، همه نوع زمین و همه کاربردها فعالیت 
کنید. با بهترین بدنه و شاسى، مى توانید دستگاه را متناسب با محل کار خود 

تنظیم کنید.

دامپتراك هاى کمرشکن  VOLVO برتر از سایر برندها  
ماشین آالت راهسازى و معدنى ولوو (VOLVO CE) از زمان توسعه اولین سرى 
دامپتراك کمرشکن تولید شده در بیش از 55 سال پیش، همچنان به تسلط 
خود در این زمینه با دامپتراك کمرشکن که واقعاً عملکرد خوبى دارند ادامه 

مى دهد و عملکرد بهینه را با کمترین هزینه در تن ارائه مى نماید.
سایزهاى  توسعه  به  است،  توسعه  و  نوآورى  به  متعهد  که   VOLVO CE

هوشمندتر،  حتى  را  آن ها  و  مى دهد  ادامه  خود  کمرشکن  دامپتراك هاى 
و  تعمیر  هزینه هاى  که  حالى  در  مى کند.  آسان تر  کارکرد  داراى  و  کارآمدتر 
نگهدارى کاهش مى یابد زمان کار نیز به حداکثر مى رسد و هزینه کل مالکیت 

را کاهش مى دهد.

HAUL ASSIST بهره بردارى سودمند با سیستم
باعث  که  غیرقابل باور  است  راه حلى   HAUL ASSIST ابزارهاى  مجموعه 
به  مجهز  ببرید.  ولوو  کمرشکن  هاى  دامپتراك  از  را  بهره  بیشترین  مى شود 
مانیتور 10 اینچى VOLVO CO-PILOT  که در انواع ماشین ها از دامپتراك 
را  ارزشمندى  دید   - آسفالت  ماشین آالت  تا  گرفته  مکانیکى  بیل هاى  و  ها 
براى کمک به مشتریان در بهینه سازى کارایى چرخه حمل و نقل و افزایش 
با افزودن سیستم جدید نظارت بر فشار الستیک به  ارائه مى دهد.  سودآورى 
HAUL ASSIST کنترل فشار و دماى تایر را به راحتى از کابین امکان پذیر 

کرده است. با نظارت فعال بر فشار باد که تأثیر مهمى بر فرسودگى الستیک 
دارد، باعث افزایش عمر الستیک و همچنین راندمان سوخت، عملکرد ماشین 

و راحتى اپراتور مى شود.
با ارائه یک نماى کلى در لحظه از ترافیک در سایت به حرکت  نقشه آنالین 
مؤثرتر کمک مى کند. مکان هر ماشین و وسیله نقلیه - صرف نظر از نوع یا 
برند- و همچنین حاضرین در سایت اکنون قابل مشاهده است تا زمانى که به 
برنامه نقشه متصل باشند. در کنار مسیرهاى دامپتراك ها، این نقشه مناطق 
بارگیرى و تخلیه را نیز نشان مى دهد و بخش هایى که فقط براى یک ماشین 
نشان  را  مجاز  سرعت  حداکثر  با  مناطق  و  محدود  مناطق  است،  تردد  قابل 
مى دهد که به پیش بینى تصمیمات بهره بردارى و کاهش توقف هاى غیرضرورى 

کمک مى کند. 
ابزارى  است،  لحظه  در  وزن  HAUL ASSIST سنجش  از  بخشى  همچنین 
اثبات شده که به شما امکان مى دهد اطالعات محموله را در لحظه مشاهده 
افزایش  بر  عالوه  امر  این  مى کند.  کمک  اضافى  بار  حمل  حذف  به  و  کنید 
بهره ورى، مصرف بیش از حد سوخت و فرسودگى دستگاه را نیز کاهش مى دهد.

عملکرد هوشمندتر
راحتى اپراتور همیشه اصلى ترین پارامتر طراحى بوده است - از صندلى اپراتور 
که در موقعیت مرکزى دید عالى را ارائه مى دهد گرفته تا کنترلرهاى با کاربرى 
پشتیبانى  اکنون  خودکار  عملکردهاى  از  وسیعى  طیف  همچنین  و  آسان 
ارائه مى دهند. حافظه مسیر  عملکرد  و  کار  افزایش سهولت  براى  را  بیشترى 
یکى از ویژگى هاى مفید پیشرانه هوشمند ولوو است که بخش هاى لغزنده جاده 
را شناسایى و به خاطر مى سپارد تا از کنترل کشش بهینه و تحرك خارج از 
جاده اطمینان حاصل کند. OPTISHIFT تغییرات مسیر را سریع تر و روان تر 
به طور  امکان پذیر مى کند، در حالى که سیستم «کنترل سرعت سراشیبى» 
خودکار سرعت ثابتى را هنگام کار بر روى شیب رو به پایین حفظ مى کند؛ 
عالوه بر این دو و عملکرد کروز کنترل که از سال 2019 به صورت استاندارد 
دسترس  در  نیز  قدیمى تر  خودروهاى  در  بازسازى  براى  و  است  شده   نصب 

هستند.

 ایمنى
اپراتور، مربى، تکنسین  یا کارگر سایت باشید، امنیت در  تفاوتى نمى کند که 
محل پروژه از اهمیت اساسى برخوردار است. در دامپتراك هاى ولوو دید بهتر 
(تست  ترمز  مانند تست  ایمنى  ویژگى هاى  از  با شمارى  کارآمد  نورپردازى  و 
ترمز پارك در حالت ساکن و ترمز بارگیرى و تخلیه) و پشتیبانى از تخلیه، به 
حفظ اپراتور و افرادى که در اطراف دستگاه کار مى کنند، حتى در سخت ترین 

محیط هاى کارى کمک مى کند. 

به حداکثر رساندن زمان به کارگیرى، به حداقل رساندن هزینه هاى نگهدارى
دارد،  باالیى  کارآمد  و  آسان  کارکرد  تنها  نه  ولوو  کمرشکن   هاى  دامپتراك 
آسانى صورت  به  آن ها  به  به گونه اى طراحى شده اند که سرویس دهى  بلکه 
گیرد. روغن کارى روزانه یا حتى هفتگى مربوط به گذشته است و در عوض هر 
250 ساعت یک بار در کمرشکن هاى ولوو مورد نیاز است. (طوالنى ترین زمان 

تعویض روغن در دنیا).
در  تا 1000 ساعت  که حتى   - موتور  فواصل طوالنى سرویس  این  بر  عالوه 

باشد - و همچنین  TIER 4 FINAL ممکن است  و   STAGE V مدل هاى 
حجم سیاالت که در این ماشین ها کمتر از نصف حجم سیاالت اکثر نمونه هاى 
مشابه است، مى توانید تفاوت کمرشکن هاى ولوو با رقباى خود را مشاهده کنید. 
نتیجه این امر کاهش نیازهاى تعمیر و نگهدارى و آیتم هاى مصرفى است که 
به حفظ کارکرد دستگاه کمک مى کند و در عین حال هزینه هاى نگهدارى و 

اثرات زیست محیطى را کاهش مى دهد.
ولوو، هم عملکرد و هم  الذکر در دامپتراك هاى کمرشکن  پیشرفت هاى فوق 
مزیت هاى صرفه جویى در هزینه را براى مشتریان به ارمغان مى آورد. ابزارهاى 
جدید افزایش دهنده بهره ورى و خدمات ساده، تنها نمونه هایى هستند که به 
سمت عملیات سودآورتر و پایدارتر کمک مى کنند. تمام VOLVO CE بر این 
امر تعهد دارد که براى ایجاد تحول در صنعت و دستیابى به هدف خود براى 

داشتن آالیندگى صفر تا سال 2040 تالش کند.

هزینه هاى نگهدارى خود را کنترل کنید
پیشگیرانه،  نگهدارى  مشترى،  از  پشتیبانى  قراردادهاى  از  وسیعى  ولوو طیف 
تعمیرات کلى و شمارى از خدمات در زمان بهره بردارى را ارائه مى دهد. ولوو از 
به روز ترین تکنولوژى براى نظارت بر عملکرد و وضعیت دستگاه استفاده مى کند 
داشتن یک  با  افزایش دهید.  را  توصیه مى کند که سودآورى خود  به شما  و 

قرارداد پشتیبانى از مشترى، شما هزینه هاى خدمات خود را کنترل مى کنید.

تعمیرات و نگهدارى
اختیار گذاشتن یک  در  دامپتراك سرمایه گذارى مى کنید  بر روى یک  وقتى 
سرویس و نگهدارى خوب و دسترسى به قطعات اصلى به اندازه خود ماشین 
اهمیت دارد. همه این موارد منافع مشترى را تضمین و هزینه هاى عملیات را 

کنترل مى کنند. 
انحصارى        و  رسمى  نماینده  عنوان  به  صنعت  پیشرو  پارسیان  شرکت 
فروش  بر  ایران عالوه  در   VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT

دامپتراك هاى ولوو، تأمین قطعات، خدمات گارانتى، خدمات پس از فروش و 
آموزش را فراهم آورده است.

تیم هاى سرویس و  انبار قطعات یدکى و حرفه اى ترین  بزرگترین  این شرکت 
تعمیرات ولوو را در خاورمیانه و آسیاى میانه در اختیار دارد تا در هر زمان و 
در هر کجا به رفع نیاز مشتریان بپردازد. پشتیبانى سرویس هاى ویژه در این 
که  مى باشد  صنعت  پیشرو  پارسیان  شرکت  افتخارات  از  جغرافیایى،  منطقه 

شاهدى بر توانایى و قابلیت اعتماد گروه ایرانى است.

مستحکم و منعطف دامپتراک های کمرشکن ولوو
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سنگ شکن J6 داراى یک محفظه بزرگ و عمیق است که براى به حداکثر رساندن منابع موجود در محل، یک چکش سنگى 
پیش  با  مواد  مسیر  دهد.  در خود جاى مى  را  بزرگ  هاى خوراك  اندازه  اینچ   48X34 دهانه فک دارد.  اختیار  در  اختیارى 
نمایشگر گریزلى دو طبقه با ابعاد 47,4 اینچ در 7 فوت و 8,8 اینچ بهبود یافته است. J6 داراى یک نوار نقاله اصلى 55 اینچى 
نقاله جانبى استاندارد داراى  نوار  تولید کند.  اینچ  ارتفاع 16 فوت و 9,8  تا  انبارى  تواند  قابلیت تنظیم زاویه است که مى  با 
تسمه سرعت قابل تنظیم 32 اینچى است که ارتفاع انبار 13 فوت را تامین مى کند. یک پنل کنترل 12 اینچى DSE کنترل 
عملکردهاى فک، مسیر و فیدر را با دکمه فشارى فراهم مى کند. این سنگ شکن داراى یک مودم تله ماتیک براى برنامه جدید             

365SITECONNEX است که اطالعات مربوط به سنگ شکن را جمع آورى، تجزیه و تحلیل و ارائه مى کند.

 PSI 150 در CFM 1600 تا HP1600/VHP1400 کمپرسور هوا
 DSN1414 را با هواگیر با حجم باال PSI 200 در CFM 1400 یا
ارائه مى دهد. سیستم IQ رطوبت و سایر آالینده ها را از هوا حذف 
مى کند تا با استانداردهاى ISO براى سند بالست و سایر کاربردها 

مطابقت داشته باشد.
کمپرسور هواى قابل حمل 5 فوت کوتاهتر از مدل قبلى خود است و 
داراى پاکت فورك بزرگ در دو طرف محورها براى بارگیرى و تخلیه 
تریلر است. داراى درهاى پهن و فنرى گازى براى دسترسى به اجزاى 
سایر  و  فیلترها  تمام سیاالت،  به  توانند  مى  اپراتورها  است.  داخلى 
پیدا کنند. یک  از زمین دسترسى  موارد معمول تعمیر و نگهدارى 
پنل کنترل با گیج هاى آنالوگ، عیب یابى دستگاه را فراهم مى کند.

جرثقیل کامیون چهار محور TTS9000-2 توسعه خط با ظرفیت باالبر 115 تن 
و داراى فرمان تمام چرخ و یک بوم تلسکوپى شش بخش مگافرم است که از 36 
تا 169 فوت گسترش مى یابد. دسترسى با پسوند بازویى 263,4 فوت امکانپذیر 
خودکار  فرمان  سیستم  یک  است.  پوند   97000  GVW داراى  حامل  این  است. 
کنند.  حرکت  برانگیز  چالش  رانندگى  شرایط  در  تا  کند  مى  کمک  اپراتورها  به 
پیشرفت هاى طراحى روى پایه ها شامل جعبه بیرونى عقب است که اکنون 5 اینچ 
باالتر است تا زاویه خروج تا 18 درجه بهبود یابد. جک هاى بیرون گر جلو 3,5 اینچ 
باالتر نصب شده اند تا فاصله از زمین را بهبود ببخشند، در حالى که اجازه مى دهند 

تا 3 اینچ بیشتر حرکت پیش بند را داشته باشند.

با  جرثقیل خزنده LR 1700-1.0 جایگزین LF 1600/2 مى شود. عرض شنى 
28,5 فوت بزرگتر است و طول آن اکنون 37,24 فوت است. بوم را مى توان تا 
بازوى  ارتفاع 335 فوت و یک  باال برد که شامل بوم اصلى در  ارتفاع 650 فوت 
لوفینگ در ارتفاع 315 فوتى است. این بخش هاى مشبک جرثقیل را قادر مى سازد 
تا در حالت بوم اصلى با طول حداکثر 531 فوت استفاده شود. اتصال سریع اختیارى 
LIEBHERR به این معنى است که وزن حمل و نقل سکوى چرخان (بدون قاب 

SA و وینچ) را مى توان به حدود 46 تن کاهش داد.
همین امر در مورد حامل هاى خزنده نیز صدق مى کند که با پدهاى خزنده 6,5 

فوتى و محرك 4 برابرى خود، 47 تن وزن دارند.

عملیاتى  ظرفیت  درصد   50 داراى  ترتیب  به   T86 و  لودر  مینى   S86 مدل هاى 
3400 و 5429 پوندى و وزن عملیاتى 9728 و 12393 پوند هستند. دو لودر سرى 
R  105 اسب بخار قدرت دارند. سه گزینه جریان هیدرولیک در دسترس است، 
 PREMIUM POWER PERFORMANCE توان عملکرد  و سیستم مدیریت 
قدرت را به طور موثرترى بر روى لودرهاى مجهز به هیدرولیک با جریان باال و فوق 
جریان توزیع مى کند. جریان استاندارد GPM 23,0 و PSI 3500 را براى کار با 
اتصاالتى که به اسب بخار هیدرولیک کمترى نیاز دارند، ارائه مى دهد. جریان باال 
اختیارى GPM 36,6 و PSI 3500 را براى نیروى هیدرولیک اضافى براى افزایش 
 PSI 4061 و GPM 42 تولید فراهم مى کند. و جریان فوق العاده اختیارى داراى

است.

با  که  هستند  چرخشى  واحدهاى   R11100 و   R1385  ،R1370 هندلرهاى  تله 
مشارکت DIECI طراحى شده اند. تله هندلرهاى چرخشى ظرفیتى از 11000 پوند تا 
 R1385 و R1370 .13000 پوند دارند و حداکثر برد آن از 67 فوت تا 97 فوت است
داراى بوم هاى چهار بخش هستند. R11100 داراى بوم پنج بخش است. طبق گفته 
این شرکت، تمام بخش هاى بوم سیلندر و زنجیر هستند تا از دستیابى باالتر و ظرفیت 
باالبرى بیشتر پشتیبانى کنند. قاب باالیى 360 درجه مى چرخد که قابلیت جابجایى 
افقى و عمودى را امکان پذیر مى کند. آنها داراى پایه هاى قیچى جلو و عقب با جک 
هاى تراز خودکار هستند که به اپراتور امکان مى دهد دستگاه را در موقعیت مکانى قرار 

دهد و سپس قاب را تا 6 درجه تراز کند تا زمین ناهموار را جبران کند.

بابکت

ِجیالجی

مککالسکی

گروو

لیبهر

دوسان
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ده سال پیش، تجهیزات سنگین و OEM کامیون ها در 
 4 TIER 4 و TIER تالش بودند تا آالینده هاى اگزوز
FINAL را برآورده کنند. تغییر اقلیم اولویت اصلى نبود، 

کیفیت هوا بود. اما یکى از نوآورى هایى که از این فشار 
دیزل-الکتریکى  هیبریدى  موتور  شد،  حاصل  نظارتى 
است که ثابت کرده است که در کاهش مصرف سوخت 
و آالیندگى ها موفق است. و هنگامى که سوخت و تولید 
گازهاى گلخانه اى را کاهش مى دهید، CO2 را کاهش 

مى دهید. و این باید براى چیزى مهم باشد.
ممکن  هیدروژنى  و  الکتریکى  کامًال  سیستم هاى 
است در آینده دنیاى ما را تکان دهند، اما موتورهاى 

هیبریدى و گاز طبیعى اکنون اینجا هستند.

هیبرید، بزرگ و کوچک
هیبرید دیزل الکتریک به سادگى یک ماشین یا وسیله 
نقلیه با یک موتور احتراق داخلى کوچک (ICE) است 
که از چرخ طیار براى تغذیه ژنراتور و باترى ها استفاده 
مى کند که به نوبه خود نیروى الکتریکى را براى چرخ 
ها، مسیرها و هیدرولیک تامین مى کند. هیبریدى ها در 
گرفته  پوندى  پریوس 3000  تویوتا  از  ها،  اندازه  همه 
 744،000  AC  798 کاترپیالر  معدنکارى  کامیون  تا 

پوندى عرضه مى شوند.
دیزل-الکتریک  هیبریدهاى  خاکى،  پیمانکاران  براى 
این زمینه کار  با موفقیت در  متعددى وجود دارد که 
مى کنند که شامل آداپتورهاى اولیه مانند بیل مکانیکى 
چرخدار  لودر   ،1-HB215LC کوماتسو  هیبریدى 
 CAT 644 و بولدوزرK DEERE هیبریدى الکتریکى
D7E است. EQUIPMENT WORLD در این مورد 

کمى کمتر از یک دهه پیش گزارش داد. بهبود 25 تا 
40 درصدى در مصرف سوخت تنها یکى از مزایایى بود 

که مشتریان ادعا کردند.

مزایای عملی
را  هوایى  و  آب  تغییرات  و  سوخت  مصرف  اگر  حتى 
کنار بگذارید، ماشین هاى ساختمانى هیبریدى مزایاى 

زیادى دارند:
الکتریکى به این معنى است که  پاسخ آنى موتورهاى 
کند.  مى  کار  مطلوب  سرعت  با  همیشه  شما  دستگاه 
را  موتور  نیست دور  نیازى  براى حفارى هاى سنگین 
باال ببرید یا به حالت قدرت تغییر دهید. کنترل کشش 
به صورت فورى و خودکار با درجه بندى هاى کوچک 
دقیق روى ماشین هاى چرخ دار تنظیم مى شود. ترمز 

در  که  زمان  هر  چرخدار  ماشین هاى  در  کننده  احیا 
باز  سیستم  به  را  قدرت  مى کنید،  حرکت  سراشیبى 
 AC نهایى  مى گرداند. موتورهاى براشلس و درایوهاى 
عنوان  به  و  دارند  کمترى  نگهدارى  و  تعمیر  به  نیاز 
به  نسبت  ترى  هاى طوالنى  کلى، ضمانت  قاعده  یک 

گیربکس هاى سنتى دارند.

ثابت شده از نظر تاریخی
یک نوع ماشین که براى هیبریدهاى دیزلى-الکتریکى 
براى  ماشین ها  این  و  است.  هندلر  تله  است،  مناسب 

دهه ها مسیرى را در فضاى هیبریدى ایجاد کرده اند.
را  هیبریدى  نوآورى  سال   20  JLG  ،2017 سال  در 
 80 بوم  باالبر  یک  گرفت،  جشن   H800AJ اولین  با 
تواند منحصراً  الکتریکى که مى  موتور/ژنراتور  با  فوتى 
 TIER دیزل  موتور  از  استفاده  با  الکتریکى  حالت  در 
نیاز  صورت  در  ها  باترى  شارژ  براى  خود   FINAL  4

کار کند. 
 DEUTZ، آلمانى  موتور  سازنده   ،2018 سال  در   
کرد  دعوت  کلن  به  را   EQUIPMENT WORLD

با  ببیند.  زمینه  این  در  را  خود  پیشرفت  آخرین  تا 
لیترى   3,6 معمولى  دیزلى  موتورهاى  جایگزینى 
شرکت  این   ،DEUTZ E-DRIVE هیبریدهاى  با 
را   7-432 LIEBHERR TL تله هندلر  توانست یک 
 MANITOU با یک موتور 2,6 لیترى و یک تله هندلر
MT 1335 با یک موتور 2,2 لیترى را تامین کند. به 

گفته این شرکت، هیبریدى ها 5 تا 10 درصد بازار آن 
را تشکیل خواهند داد.

تامین انرژی تجهیزات جانبی و داده ها
الکتریکى،  کامًال  ساختمانى  ماشین هاى  همانند 
براى  خود  الکتریکى  ظرفیت  از  مى توانند  هیبریدى ها 
که  کنند  استفاده  جانبى  سیستم هاى  انرژى  تامین 
چیزهایى  مى گیرند.  برق  فن  تسمه  طریق  از  معموالً 
مانند فن هاى خنک کننده، پمپ هاى آب، پمپ هاى 
روغن و PTO ها اغلب کشش هاى «انگلى» نامیده مى 
شوند، اما با برق رسانى آنها اسب بخار را از عملکردهاى 

بارگیرى، بلند کردن یا سفر نمى ربایند.
سیستم هاى هیبریدى و تمام الکتریکى نیز به خوبى با 
سیستم هاى کنترل پیشرفته جفت مى شوند. پرستون 
مور، برنامه ریز راه حل و مدیر محصول، پیشرانه برقى 
 JOHN DEERE در  محرکه  نیروى  هاى  باترى  و 
POWER SOLUTIONS مى گوید: «الکتریکى شدن 

یک عامل کلیدى براى اتوماسیون و خودمختارى است. 
او مى گوید: «این به ما امکان مى دهد تا بینش بیشترى 
در  عملیات  هزینه هاى  تا  کنیم  ایجاد  مشترى  براى 

محل کار را کاهش دهیم.
داده ها  جمع آورى  فرصت هاى  همچنین  برقى سازى 
داده هاى  باترى دار  تجهیزات  زیرا  مى بخشد  بهبود  را 
و  مى کنند  تولید  دیزلى  تجهیزات  به  نسبت  بیشترى 
اتصال عمیق ترى را فراهم مى کنند. مور مى گوید که 
این منجر به بهبود تشخیص و توسعه خدمات جدید و 

مدل هاى پس از فروش مى شود.

برجستگی اسب بخار
دیزلى- هیبریدى هاى  براى  فشار  محرك هاى  از  یکى 

تفاوت بین  به قوانین آالیندگى -  باز هم  الکتریکى - 

براى   EPA مقررات  رعایت  براى  نیاز  مورد  فناورى 
از  کمتر  موتورهاى  و  بخار  اسب   75 باالى  موتورهاى 
75 اسب بخار است.  اگر مشخصات را با هم مقایسه 
مینى  در  ویژه  به  بخارى  اسب   75 بریدگى  کنید، 
لودرها، بیل مکانیکى، لودرهاى کوچک و بیل مکانیکى 
مدیر  کارسون  جرمى  است.  توجه  قابل  جور  و  جمع 
بزرگراه براى کامینز مى گوید: اما با افزودن یک تقویت 
یک  از  توانند  مى  ها   OEM باترى،  الکتریکى  کننده 
و  کنند  استفاده  بخار  اسب   75 قدرت  با   ICE موتور 
10 یا 20 درصد دیگر بدون نیاز به نصب سیستم هاى 
تصفیه اگزوز بزرگتر، حجیم تر و گرانتر در دستگاه، از 
یک موتور ICE با قدرت 75 اسب بخار استفاده کنند. 

مالحظات بلند مدت
 CALSTART مدیر پروژه در JACOB WHITSON

مى گوید: «مدل هیبریدى منطقه اى براى بهبود فناورى 
بوده است. اما به دلیل پیشرفت در فناورى و ساختار 
کمتر  و  کمتر  هیبریدى  به  نیاز  کالیفرنیا،  در  نظارتى 
خواهد شد. اما براى اینجا و اکنون، هیبریدها یک راه 

حل مناسب هستند.»

هیبریدهای مورد استفاده
باید  همچنین  تجهیزات  خریداران  مى گوید  کارسون 
شده  استفاده  هیبریدى  تجهیزات  وضعیت  و  ارزش 
خود را ارزیابى کنند. بخش بزرگى از ماشین هاى دست 
دوم که در حراجى در ایاالت متحده فروخته مى شوند 
توسط پیمانکاران آمریکاى التین (شاید تا 25 درصد) 
خریدارى مى شوند،. با توجه به نیاز به دانش فنى باال 
و قطعات و لوازم محدود در آن مناطق، فرض بر این 
است که پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات جنوب مرز 
از این ماشین ها دورى خواهند کرد. این بر هزینه کل 
مالکیت نه تنها براى پیمانکاران بلکه براى شرکت هاى 
دور  را  مستعمل  ماشین هاى  مرتباً  که  اجاره اى  بزرگ 

مى زنند، تأثیر مى گذارد.
طول  و  هزینه  مورد  در  باید  پیمانکاران  همچنین 
با  ها  سیستم  این  در  استفاده  مورد  هاى  باترى  عمر 
نمایندگى هاى خود صحبت کنند. اکثر OEM ها در 
حال بررسى برنامه هاى بازیافت باترى و راه هایى براى 
کاهش ردپاى زیست محیطى تولید باترى هستند. اما 
مانند هر ویژگى دیگر ماشین، این هزینه براى پیمانکار 
باید به دقت در محاسبات مالکیت و عملیاتى آنها لحاظ 

شود.

مزایاى ماشین آالت ساختمانی هیبریدىمزایاى ماشین آالت ساختمانی هیبریدى
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با شیب ها و  نرم کردن  این دامپترك ها در هنگام دست و پنجه  فریم هاى 
درجه بندى ها به ویژه با بارهاى معمولى 30 تا 45 تن، آزمایش و پیچ خورده 
اپراتور، نوسان طبیعى بدنه تخلیه  بار در پشت  با اتصال مفصل و  مى شوند. 

تحت بار از اپراتورها مى خواهد که همیشه موقعیت بدنه را بدانند.
در ادامه نگاهى به خطراتى که اپراتورها باید از آنها آگاه باشند، نکاتى در مورد 
ایمن تر  براى  را  فناورى ها  و  اینکه چگونه سازندگان طرح ها  و  آنها  با  مذاکره 
 BEARD ها تنظیم کرده اند، آورده شده است. گروه ساخت و ساز ADT کردن
در پورت آلن، لوئیزیانا، برخى از برجسته ترین خطرات عملیات ADT را به 
عنوان بخشى از سرى لحظات ایمنى هفتگى خود شناسایى مى کند. در ذیل 

آمده است:
مى کند  بیان   OSHA دیگر.  تجهیزات  یا  افراد  حوادث  گذاشتن  پشت سر   •
که کامیون هاى کمپرسى به دنبال کامیون هاى کوچک و پیکاپ هاى معمولى 

مسئول اکثر حوادث در 10 سال گذشته در کار هستند.
• واژگونى کل کامیون یا بستر کامیون کمپرسى مفصلى. این مى تواند باعث 

آسیب جدى هم به اپراتور یا هم به پرسنل زمینى شود.
• حوادث خسارت اموال. با توجه به اندازه این کامیون ها و کمبود جا در برخى 
از سایت هاى کار، هزینه هاى زیادى به دلیل حوادث خسارت مالى از دست 

مى رود.
• تماس با خطوط برق.

• لیز خوردن، زمین خوردن و افتادن.
باال رفتن و خاموش کردن تجهیزات چند بار در روز، اپراتور را در معرض خطر 
سقوط در حین ورود و خروج از کابین قرار مى دهد. واضح است، اما هنوز قابل 

ذکر است. زمین فاصله زیادى با کابین ADT دارد.
BEARD به اپراتورها توصیه مى کند تا حد امکان از پشتیبان گیرى خوددارى 

که  کنند  تنظیم  طورى  را  نقل  و  حمل  هاى  جاده  و  کارى  مناطق  و  کنند 
اپراتورها بتوانند به جاى پشتیبان گیرى از آن عبور کنند. در صورت امکان، 
هر  این حال،  با  کنید.  استفاده  شلوغ  سایت شغلى  یک  در  نقطه نگار  یک  از 
نقطه اى باید از نقاط کور دور بماند و در صورت سرنگونى از کامیون دور بماند. 
سازندگان ADT فناورى دوربین دید عقب را براى کاهش حوادث اضافه کرده 

اند. براى جلوگیرى از واژگونى، سعى کنید در صورت امکان بار را روى زمین 
صاف بیندازید. پس از تخلیه بار، آنقدر باال بکشید تا بار تخلیه شود و قبل از 
تواند  رانندگى مى  باال گذاشتن تخت هنگام  بیاورید.  پایین  را  حرکت، تخت 

منجر به تماس با خطوط برق یا سرنگونى شود.
کمیته مشورتى مشترك ملى کواریز بریتانیا اشاره مى کند که ADTها در طول 
سال ها در معرض افسانه اى قرار گرفته اند و معتقدند که آنها «براى واژگونى 
طراحى شده اند». این به سادگى خطرناك است و باید به چالش کشیده شود. 
این کمیته مى گوید: «هدف از مفصل بندى مرکزى روى یک ADT این است 
که به دو بخش وسیله نقلیه اجازه دهد که به طور جداگانه مفصل شوند (پیچ 
و فرمان) و به همه چرخ ها اجازه دهد حداکثر تماس را با زمین در تمام مدت 
این ویژگى  ترمز.  راندمان  و  به حداکثر رساندن کشش  بنابراین  حفظ کنند، 
است که ADT ها را در زمین هاى ضعیف بسیار متنوع مى کند. هیچ ربطى به 

«طراحى شده براى واژگونى» ندارد.
تجزیه و تحلیل کمیته نشان داده است که سه حالت اصلى واژگونى وجود دارد: 

واژگونى بدنه کمپرسى، واژگونى کابین و واژگونى کل ماشین.
واژگونى بدنه کمپرسى رایج ترین نوع حادثه واژگونى است که در آن بدنه به 
این  معموالً  عمودى مى چرخاند.  به حالت  را  اپراتور  کابین  و  پهلو مى چرخد 
حوادث منجر به آسیب قابل توجهى به دستگاه یا صدمه به اپراتور نمى شود. با 
این حال، بدنه در حال سقوط با افرادى که در مجاورت خودرو قرار دارند، این 

پتانسیل را دارند که منجر به یک پیامد جدى یا حتى مرگبار شوند.
واژگونى کابین که بدنه کمپرسى را به حالت عمودى رها مى کند کمتر رایج 
است. این اغلب در نتیجه نیمه مفصلى عقب خودرو است که کابین و چرخ 
مفصل  روى  دهد  مى  اجازه  کابین  به  و  کند  مى  بلند  زمین  از  را  جلو  هاى 
اپراتورها در  مفصلى واژگون شود. این کمیته مى گوید که متحمل صدمه به 
حادثه واژگونى کابین مى شوند. در موارد شدید، اگر کمربند ایمنى بسته نشده 
باشد، حوادث احتمال آسیب جدى یا مرگ و میر را دارند. واژگونى کابین نیز 

آسیب قابل توجهى به دستگاه وارد مى کند.
واژگونى کامل ماشین غیر معمول ترین نوع واژگونى است که در آن هم بدنه و 
هم کابین واژگون مى شوند. این رویداد اغلب با سرعت رخ مى دهد یا شامل 

سقوط از ارتفاع است که احتمال یک نتیجه غم انگیز را افزایش مى دهد. این 
صورت  به  را  واژگونى  حوادث  در  رایج  سببى  اصلى  عوامل  همچنین  کمیته 

جداگانه یا ترکیبى فهرست کرده است:
• زمین نرم یا چسبنده یا متراکم نشده

• تخلیه خیلى نزدیک به لبه
• ریختن بر روى شیب بیش از حد یا در یک سقوط متقاطع

• حرکت / معکوس کردن یک شیب، انبار، یا لبه خاکریزى
• حمل بارهاى ناپایدار مانند سیلت و دوغاب

• حمل بارهاى چسبنده یا منسجم مانند خاك رس و خاك
• سرعت بیش از حد یا ترمز شدید، به ویژه در پیچ ها

• وضعیت جاده هاى حمل و نقل نامناسب
• خرابى مکانیکى اجزاى کلیدى مانند سیلندرهاى باالبر یا سیستم تعلیق

• استفاده نادرست از قفل دیفرانسیل
• دید/شرایط آب و هوایى ضعیف

• استفاده از درب عقب بر روى مواد منسجم
• فرارهاى خودرو

• حرکت بر روى کمبر و شیب بیش از حد
• باد کردن نادرست الستیک ها 

• ناتوانى اپراتورها یا ناظران سایت در شناسایى و ارزیابى ریسک.
ویژگى ها و لوازم جانبى OEM، مانند کنترل کشش خودکار و قفل دیفرانسیل، 
گزینه هاى  سرعت،  محدودکننده هاى  باال،  بدنه  هشدار  چراغ هاى  و  آالرم ها 
براى  اجکتور  بدنه  و  بدنه  جانبى  امتدادهاى  عقب،  درب هاى  بدنه،  گرمایش 

کاهش خطرات واژگونى طراحى شده اند.
ولوو ADT داراى کنترل کشش خودکار و قفل 100 درصدى دیفرانسیل است.
«کنترل  مى گوید:  مفصلى،  حمل ونقل هاى  براى  محصول  مدیر  پالرمو،  راب 
کشش خودکار ولوو به اپراتورها اجازه مى دهد تا روى رانندگى تمرکز کنند، 
و  جاده  در  عملکرد  کارآمدترین  براى  را  قفل ها  خودکار  به طور  که  حالى  در 
 (VEB) ولوو  دینامیک  موتور  ترمز  «سیستم  مى کنند».  باز  جاده  از  خارج 
در  حمل ونقل  حین  در  سرعت  کنترل  براى  قدرتمندى  کندکننده هاى  از 

آنچه اپراتورهاى دامپتراک باید بدانندآنچه اپراتورهاى دامپتراک باید بدانند
کامیون های کمپرسی مفصلی )ADT( از اجزای اصلی در معادن و سایت های آماده سازی سایت های 
بزرگ و ساخت وساز جاده ها، هستند که به دلیل اندازه، هندسه، سرعت و عملکردشان، نگرانی های 
خواسته  آنها  از  که  هستند  بزرگراه  از  خارج  ماشین هایی  منحصراً  آنها   - دارند  را  خود  خاص  ایمنی 

می شود از مسیرهای ناهموار عبور کنند. 

خطر واژگونی نزدیک است!
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سراشیبى، کاهش سرعت قبل از محدودیت ها یا چهارراه ها استفاده مى کند. 
فعلى،  بار  برابر  در  دینامیکى  به صورت  اکنون  دنده  تعویض  نقاط  و  گشتاور 
شیب و مقاومت غلتشى تنظیم مى شوند که با کاهش نیاز به استفاده از پدال 
ترمز و ریتاردر هنگام سرازیرى، عمر ترمز را بهبود مى بخشد. پالرمو مى گوید 
 ADT منجر به افزایش قابل توجهى در حداکثر گشتاور مى شود. ولوو VEB

همچنین داراى ترمزهاى دیسکى کامل خیس در تمام چرخ ها است.
پالرمو مى گوید: «همچنین، VOLVO DYNAMIC DRIVE یک استراتژى 
بار محموله و هم شیب را در  ارائه مى کند که هم  تغییر دنده بهبودیافته را 
نظر مى گیرد». «ماشین به طور خودکار تشخیص مى دهد که چه زمانى دنده 
که  هنگامى  کند.  تعویض  زودتر  زمانى  چه  یا  کند  انتخاب  را  باالتر  استارت 
شرایط الزم باشد، ماشین دنده را طوالنى تر مى کند و حداکثر کشش لبه را 

تضمین مى کند.
تند  هاى  شیب  در  را  کننده  حمل   HILL ASSIST نام  به  دیگرى  ویژگى 
بدون نیاز به گرفتن ترمز دستى در جاى خود نگه مى دارد. این ویژگى هنگام 
با  تپه به طور خودکار فعال مى شود و  بر روى  به یک توقف کامل  رسیدن 

شتاب گرفتن اپراتور از آن خارج مى شود.
همچنین نقش مهمى براى آموزش اپراتور و طراحى اولیه ماشین وجود دارد. 
در جلوى مفصل مفصل طراحى  گردان  با حلقه  را  ADT هاى خود  دوسان 

کرده است.
بار  پاتل، متخصص محصوالت دوسان، مى گوید: «فرض کنید شما یک  جى 
باید یک چرخش  و  با سرعت کامل در حال دویدن هستید،  و  کامل دارید، 

محکم انجام دهید.
«هرگاه یک چرخش تند به چپ انجام دهید، تمام آن وزن به سمت راست 
دستگاه تقسیم مى شود و باعث مى شود کمى لغزش داشته باشید. با طراحى 

ما، با داشتن حلقه چرخشى در جلوى مفصل ، مى توانید تمام وزن را به طور 
بنابراین چنین لغزشى  مساوى در سمت چپ و راست دستگاه توزیع کنید، 
نخواهید داشت. این به شما یک ماشین بسیار ایمن تر و حتى فرسودگى تایر 
 ADT در هر شش الستیک را مى دهد. پاتل مى گوید برخى از تولیدکنندگان
از دو محور عقب استفاده مى کنند، در حالى که دوسان از یک محور با طراحى 
پشت سر هم استفاده مى کند. این به ما امکان مى دهد دامنه حرکتى بیشترى 
داشته باشیم و حداکثر تماس با زمین را با هر شش چرخ روى زمین حفظ 
کنیم. عبور از زمین هاى ناهموار امن تر است. چرخ ها به طور مستقل عمل 
خواهند کرد. سیستم هاى تلماتیک، توزین بار و سیستم هاى نظارت بر تایر 
نیز مى توانند کمک کننده باشند. از تله ماتیک مى توان براى ضبط و انتقال 
انتقال، مصرف سوخت و سایر  بار، وضعیت موتور/  انواع داده هاى مربوط به 
داده هاى بازده استفاده کرد. سیستم هاى ماشین را مى توان به طور معمول 

براى ثبت رویدادها و هشدارهاى اپراتور مانند گرم شدن بیش از حد یا اطالع 
قبلى از تغییر روغن موتور نظارت کرد. آنها همچنین ممکن است رویدادهاى 
مهمى مانند هشدارهاى انحراف سنج، ترمزهاى شدید و انتخاب نامناسب دنده 
را ثبت کنند. عمل خوبى است که داده هاى بارگیرى شده از سیستم هاى 
ماشینى به طور منظم با اپراتور بررسى شود تا بهبودهایى در عادات رانندگى 

و کارایى شناسایى شود.
آموزش خاص را مى توان از داده ها آغاز کرد. یک سیستم توزین بار یا حداقل 
اپراتور بیل  یک چراغ نشانگر بار، یک نشانگر نصب شده خارجى است تا به 
 ADT مکانیکى یا لودر اطالع دهد که ماشین بار مناسبى دارد و خطر واژگونى
به دلیل اضافه بار را کاهش مى دهد. به عنوان مثال، در اینجا نحوه عملکرد 
سیستم استاندارد DOOSAN آمده است. اپراتورها مى توانند وزن هر بار را 

روى صفحه LCD در کابین اپراتور مشاهده کنند. یک نشانگر خارجى به سبک 
چراغ راهنمایى به اپراتورهاى بیل مکانیکى و لودر چرخى هشدار مى دهد که 
ADT را پر مى کنند. آنها شامل سه چراغ قرمز، زرد و سبز هستند. اگر چراغ 

سبز روشن باشد، کامیون در محدوده بار نامى قرار دارد. اگر چراغ زرد روشن 
باشد، اپراتور در محدوده 10 درصد از بار نامى قرار دارد.

اگر چراغ قرمز روشن باشد، اپراتور کامیون را براى بار مجاز بارگذارى کرده 
برجسته  جعبه  یک  باالیى  قسمت  در  مواد  زیادى  مقدار  که  هنگامى  است. 
بارگیرى مى شود، کامیون نامتعادل و ناپایدار مى شود. همیشه مواد را به طور 
نحوه جارى  به  تخلیه  و در حین  بارگیرى کنید  کامیون  بستر  در  یکنواخت 
شدن بار از بستر توجه کنید. یادگیرى چگونگى جریان مواد مختلف هنگام 
ریختن یا پخش شدن نیاز به تمرین دارد. با این حال، گاهى اوقات مواد از 
یک  از  رود  مى  انتظار  که  همانطور  یا  نمى شود  خارج  باالیى جعبه  قسمت 
طرف قسمت باالیى خارج نمى شود. همچنین، دروازه انتهایى ممکن است باز 
نشود و بدنه تخلیه در هوا بلند شود. توزیع نابرابر بار مى تواند پایدارى کامیون 
است  واژگونى شود. همچنین، هواى سرد ممکن  به  منجر  و  داده  را کاهش 
باعث یخ زدن مواد و چسبیدن آن به جعبه در هنگام ریختن شود. در طول 
براى  OEM ها  بارها را یک شبه در جعبه هاى تخلیه قرار ندهید.  زمستان 
مقابله با انجماد بارهاى هواى سرد، تخت هاى گرم ارائه مى دهند. در نهایت 
مطمئن شوید  تا  کنید  بازرسى  و  نگهدارى  بار  تحت  را  تعلیق  هاى  سیستم 
که به درستى کار مى کنند و سیستم تعلیق را یکنواخت مى کنند. بالفاصله 
سیستم هاى ضعیف را تعویض کنید. همچنین سیلندرهاى باالبر را به طور 
مرتب بازرسى کنید و در صورت نیاز آنها را با سیلندرهایى با همان اندازه و 
فشار کارى تعویض کنید. هرگز سیلندرهاى فرسوده را با سیلندرهاى کوچکتر 

یا با سیلندرهایى با فشار کارى کمتر جایگزین نکنید.
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FREIGHTLINER مدل هاى SD ،M2 خود را با 
ویژگى هاى «PLUS» در سال 2023 ارتقا خواهد 

داد.
کامیون هاى  دارد  نظر  در   FREIGHTLINER  
M2 و SD خود را بهبود ببخشد، فضاى داخلى و 
سیستم هاى الکتریکى پیشرفته را طراحى کند و 
 DETROIT ASSURANCE سیستم هاى ایمنى
را در مدل هاى حرفه اى متوسط و متوسط/سنگین 
 «PLUS» اختیارى کند. این تغییرات که مجموعا
 M2 106، M2 112، 108SD نامیده مى شوند، 
و 114SD را تحت تأثیر قرار مى دهند که در سه 
خواهند  تولید  مدار  وارد   2023 سال  سوم  ماهه 

شد.
FREIGHTLINER کابین هاى  به گفته مدیران 

پالس  سرى  در  موجود  فوالد  روى  آلومینیومى 
داخلى جدید،  با فضاى  اما  داشت،  ادامه خواهند 
راحت تر و ایمن تر، از جمله ارگونومى بهبود یافته 
خواهند  مجهز  ذخیره سازى  فضاى  افزایش  و 
با مرکز  شد. از جمله پیشرفت ها، داشبورد اصلى 
پانل  و  آسان  خواندن  قابلیت  با  راننده  اطالعات 
بیشتر  فضاى  برابر   2,5 با  تنظیم  قابل  داشبورد 
و  و سازندگان  تجهیزات  استفاده سازندگان  براى 
همچنین سطوح جدید تریم با عایق بهبود یافته 
بازده  و  مى کند  خفه  را  بیرونى  صداى  که  است 

حرارتى بیشترى را ارائه مى دهد. 
 DETROIT مجموعه سیستم هاى ایمنى و اتصال
کامیون هاى  خط  کل  در   5,0  ASSURANCE
به  بود.  خواهد  دسترس  در  متوسط  و  حرفه اى 

گفته مدیران، سیستم هاى ایمنى از قبل اختیارى 
با موتورهاى دیترویت، با موتورهاى کامینز نیز در 

دسترس خواهند بود.
از  استاندارد  شده  انتخاب  ایمنى  ویژگى هاى 
خط،  از  خروج  هشدار  فعال،  ترمز  دستیار  جمله 
افزایش  امکان  اختیارى  جانبى  گارد  دستیار  و 
ایمنى در جاده یا محل کار را فراهم مى کند. کروز 
کنترل تطبیقى که به طور خودکار سرعت کروز را 
براى حفظ فاصله ایمن براى دنبال کردن تنظیم 
مى کند، زمانى که سرى پالس وارد تولید شود در 

دسترس خواهد بود.
 DETROIT GEN سرى پالس داراى موتورهاى
خود   DT12 خودکار  دستى  گیربکس هاى  با   ،5
گیربکس هاى  با  کامینز  دیزل هاى  و  دیترویت 

دستى  هاى  گیربکس  است.   EATON خودکار 
نیز در دسترس خواهند بود. 114SD PLUS را 
مى توان با GEN DD13 5 با رتبه بندى هاى قدرت 
و  کار  زمان  عملکرد،  همچنین  و  جدید  حرفه اى 
ویژگى  داد.  سفارش  بهبودیافته  اطمینان  قابلیت 
به  ها  محموله  شود  مى  باعث  آن  سریع  گشتاور 

سرعت حرکت کنند.
چندین مدل از سرى پالس نیز گزینه هاى موتور 
همچنین  و   X12 و   L9  ،B6,7 کامینز  دیزلى 
ارائه  را   ISX12N و   L9N موتورهاى گاز طبیعى 

مى دهند.
گیربکس هاى دستى و اتوماتیک ایتون و گیربکس 
هاى اتوماتیک آلیسون نیز در کامیون هاى سرى 

پالس موجود هستند.

تازه ها

FREIGHTLINER مدل هاى SD ،M2 خود را ارتقا می دهد

مدل هاى HA30 و HA45 ADT به ترتیب داراى ظرفیت محموله هاى 28 و 41 تنى هستند. آنها داراى 
شش چرخ متحرك تمام وقت، با دیفرانسیل لغزش محدود جلو و عقب و دیفرانسیل طولى هستند که مى 
توان آن را به صورت دستى قفل کرد. آنها داراى گیربکس ZF و سیستم تعلیق هیدروگاز خود تراز در محور 
جلو هستند. گیربکس هاى کاهش پشت سر هم در دو محور عقب حداکثر نوسان محورهاى عقب را امکان 
پذیر مى کنند. تک دیفرانسیل مرکزى فاصله از زمین را در زیر کامیون افزایش مى دهد. HA30 375 اسب 
بخار و HA45 500 اسب بخار قدرت دارند. ADT ها داراى گیربکس هشت سرعته اتوماتیک ZF هستند.

JCB خط تولید خود را با 555R-210 که در آمریکاى شمالى به عنوان تله هندلر چرخشى 512R-83 به بازار 

عرضه مى شود، گسترش مى دهد. حداکثر ظرفیت باالبرى 12000 پوند و حداکثر ارتفاع کار/دسترسى 
83 فوت دارد.

تله هندلر 145 اسب بخارى برخى از عملکردهاى یک جرثقیل زمین ناهموار را فراهم مى کند. پیوست ها 
داراى برچسب RFID هستند، بنابراین نمودار بار صحیح نمایش داده مى شود.

 CX140E، CX170E، CX190E، CX220E، CX260E :شامل هفت مدل جدید است E بیل مکانیکى سرى
CX300E و CX365E SR. قدرت آنها بین 102 تا 259 اسب بخار است. دو کالس اندازه جدید براى این 

شرکت عبارتند از CX190E  121 اسب بخار، وزن عملیاتى 41000 پوند و CX365E SR  205 اسب بخار 
(78600 پوند). یک صفحه نمایش LCD 10 اینچى براى دسترسى و دید بیشتر به دوربین ها، داده هاى 
ماشین و کنترل ها طراحى شده است. تعادل کنترل جریان هیدرولیک به اپراتور این امکان را مى دهد که 

بازو را به سمت باال تنظیم کند، بوم را باال ببرد و جریان را به دلخواه تغییر دهد.

مینى بیل مکانیکى SK55SRX-7 داراى وزن عملیاتى 11817 پوند است و مى تواند تا 12 فوت و 9 اینچ 
حفارى کند. این دستگاه موتور دیزلى 37 اسب بخارى یانمار دارد و داراى یک سیستم هیدرولیک جدید 

است که زمان چرخه حفارى را تا 7 درصد در مقایسه با واحد قبلى سرى 6E کوتاه مى کند.
موتورهاى مسافرتى بازطراحى شده سرعت سفر را تا 12 درصد افزایش مى دهند.

گیربکس تقویت شده دامپتراک جدید هیونداى

JCB و رونمایی از تله هندلر پرقدرت کیس با بیل هاى سرى E وارد می شود

مینی بیل جدید کوبلکو با طراحی به روز شده
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از  یکى  ساکنان  پیش،  سال  یک  از  کمتر  اندکى 
گرم ترین ایالت هاى کشور امریکا از خواب بیدار شدند 
همه  و  ترکیدند  لوله ها  شدند،  برق  قطعى  متوجه  و 
 13 در  که  بزرگى  زدگى  یخ  داشت.  یخى  خرابى  جا 
هفته  یک  تقریباً  و  درنوردید  را  تگزاس  فوریه 2021 
به طول انجامید، بسیارى انسان کشته شد و میلیاردها 
دالر خسارت وارد کرد. این باید به اندازه کافى هشدار 
یا  ابزار  بگیریم. چه  را جدى  زمستان  تا  باشد  دهنده 
ممکن  که  اتفاقى  بدترین  باید  باشد،  شما  تجهیزات 
است رخ دهد را درك کنید و براى آن آماده شوید. در 
اینجا چک لیستى از خطرات و کارهایى که مى توانید 

براى جلوگیرى از آنها انجام دهید آورده شده است.

قانون شماره 1
موارد  همه  نمى تواند  قوانین  از  مجموعه اى  هیچ 
تجهیزات،  مختلف  انواع  و  مارك ها  براى  را  احتمالى 
متحرك، ثابت، تایر الستیکى، ردیابى، اسب بخار کم 
و زیاد، دیزل، گاز، هیبریدى یا تمام الکتریکى پوشش 
با  ابتدا  که  است  این   1 شماره  قانون  بنابراین  دهد. 
فروشنده تجهیزات یا OEM مشورت کنید یا دفترچه 
راهنما را بخوانید. از لیست ما در اینجا به عنوان نقطه 
نیازهاى  و  تجهیزات  سپس  اما  کنید،  استفاده  شروع 
ایجاد کنید و  اقدام  برنامه  را مطالعه کنید، یک  خود 

سپس اجرا کنید - قبل از اینکه خیلى دیر شود.

ابزار قدرت
ها،  اره  اندازى  راه  براى  که  شارژى  قابل  هاى  باترى 
مته ها، چراغ قوه ها و حتى برخى از ابزارهاى تخریب 
کنار  سرد  هواى  در  نباید  هرگز  شوند،  مى  استفاده 
زیر  دماى  در  یونى  لیتیوم  باترى هاى  شوند.  گذاشته 
40 درجه فارنهایت شارژ نمى شوند و رها کردن آن ها 
را  کار  زمان  دائمى  به طور  انجماد مى تواند  در دماى 
کاهش دهد. وقتى هواى یخبندان تهدید مى کند، اینها 
را در مغازه هاى بدون گرما یا جعبه ابزار کامیون خود 

نگهدارى نکنید.
ابزارها،  این  نگهدارى  براى  شارژ  ایستگاه  یک  اگر 
باترى ها و شارژرها مى سازید، آن را قابل حمل کنید تا 

بتوانید در مواقع لزوم آن را داخل آن بیاورید و همیشه 
شده  توصیه  دمایى  محدوده  در  را  ابزارها  و  باترى ها 

توسط سازنده نگه دارید.

ابزارهاى پنوماتیک
ابزارهاى برقى هوا رانده مانند سنباده هاى DA تفنگ 
موم،  و  مهر  به  مناسب  عملکرد  براى  میخکوبى  هاى 
حلقه هاى O و روانکارى متکى هستند. وقتى دماى 
ژل شدن  باعث  یا  مى کند  را شکننده  مواد  این  سرد 
و  نمى گیرند  آتش  درستى  به  مى شود،  روغن کارى 
ممکن است براى همیشه آسیب ببینند. همیشه آنها 
را در دماى توصیه شده در داخل نگهدارى کنید. اگر 
کنید،  مى  استفاده  سرد  هواى  در  بیرون  در  آنها  از 
صورت  در  کنید.  دنبال  را  سازنده  هاى  دستورالعمل 
نیاز مى توانید ابزارها را در طول روز از بیرون به داخل 
استفاده  به درستى کار کنند. همچنین،  تا  بچرخانید 
از روان کننده/روغن ابزار پنوماتیک در هواى سرد را 

در نظر بگیرید.

کمپرسورها

کمپرسورهاى هوا پس از قرار گرفتن مکرر در معرض 
کنند.  مى  جمع  را  رطوبت  دما،  کاهش  و  افزایش 
مطمئن شوید که کمپرسور را در پایان هر روز تخلیه 
مى کنید. از شیلنگ هاى هوا استفاده کنید که در سرما 
انسداد،  از  جلوگیرى  براى  و  مانند  مى  پذیر  انعطاف 
پنوماتیک  ابزار  مانند  داخلى  یخ  از یک محصول ضد 

KILFROST و روان کننده ضد یخ استفاده کنید.

فروشگاه گرما
اختصاصى  تهویه مطبوع  فاقد سیستم  که  مغازه هایى 
پروپان  یا  گازى  بخارى هاى  از  اوقات  گاهى  هستند، 
استفاده مى کنند. هنگام  کار  براى گرم کردن محیط 
دستورالعمل  تمام  که  مطمئن شوید  آنها،  از  استفاده 
هاى سازنده در مورد تهویه را دنبال مى کنید. و توجه 
داشته باشید که اینها گاهى اوقات یک الیه نازك روى 
توانید  نمى  شما  کنند.  مى  ایجاد  سطوح  از  بسیارى 
تأثیر  ها  عملیات  اکثر  روى  بر  و  ببینید  را  فیلم  این 
نمى گذارد، اما اگر بخواهید هر چیزى را که در مغازه 
از  مانع  است  ممکن  کنید،  رنگ  است  شده  ذخیره 
زدایى  چربى  شود.  سطوح  به  اسپرى  رنگ  چسبیدن 

اضافى روى سطوح فلزى باید مشکل را کاهش دهد.
بخارى هاى برقى گاهى اوقات براى فضاهاى کوچک 
این  که  باشید  داشته  توجه  فقط  شوند،  مى  استفاده 
توجهى  قابل  میزان  به  را  شما  برق  مصرف  بخارى 

افزایش مى دهد.

موتورهاى گازسوز
بحث هاى قابل توجهى بین متخصصان ساخت و ساز و 
محوطه سازى در مورد نحوه نگهدارى ابزارهاى بنزینى 
اردوگاه ها مى گوید  از  یکى  دارد.  زمستان وجود  براى 
را  روان کننده  روغن  کمى  مخزن،  کامل  تخلیه  براى 
در سوراخ شمع شلیک کنید و طناب استارت را چند 
بار بکشید تا داخل موتور با روغن آغشته شود. برخى 
دیگر مى گویند باك را با بنزینى پر کنید که با مواد 
که  کارى  هر  ما:  توصیه  است.  شده  تصفیه  افزودنى 
اگر  دهید.  انجام  گوید  مى  مالک  راهنماى  دفترچه 
به  را  آنها  تولیدکنندگان  اکثر  ندارید،  راهنما  دفترچه 

صورت آنالین ارسال مى کنند.

چراغ هاى تجهیزات
و  اپراتورها  زمستان،  کوتاه  روزهاى  شدن  نزدیک  با 
سرکارگرها وسوسه مى شوند که تا غروب به کار خود 
ادامه دهند. قبل از اینکه این اتفاق بیفتد، تمام چراغ 
هاى دستگاه خود را بررسى کنید تا مطمئن شوید که 
در وضعیت خوبى کار مى کنند. اضافه کردن بسته هاى 
 LED روشنایى کمکى را در نظر بگیرید _ چراغ هاى
ارائه  جدید امروزى مى توانند روشنایى شگفت انگیزى 
دهند و در عین حال در مصرف باترى نیز صرفه جویى 
کنند. و یک حوله در داخل هر دستگاه قرار دهید تا 
اپراتورها بتوانند شیشه جلو را از هرگونه تراکم که رخ 

مى دهد پاك کنند.

موتورهاى دیزلى
مدت ها پیش، پیمانکاران موتورهاى دیزلى خود را زود 
روشن مى کردند و براى پنج یا ده دقیقه کار دیگرى 
انجام مى دادند تا موتور قبل از حرکت یا شروع به کار 
گرم شود. و در هواى سرد، موتورهاى دیزلى خود را 

چگونگی محافظت از ابزار و تجهیزاتچگونگی محافظت از ابزار و تجهیزات
 در برابر بدترین شرایط زمستانی در برابر بدترین شرایط زمستانی
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این  مى کردند.  روشن  آنها  نشدن  روشن  ترس  از  نیز 
یک  به  فقط  امروزى  دیزل هاى  نیست.  اینطور  دیگر 
باترى  و  دارند  نیاز  شدن  گرم  براى  بیشتر  یا  دقیقه 
کافى براى راه اندازى مجدد حتى در سردترین دماها 
آرام  آرام  حالت  در  دیزل  موتور  یک  کارکردن  دارند. 
براى مدت طوالنى مى تواند در واقع باعث تجمع کربن 
در موتور شود، زیرا فرآیند پس از تصفیه اگزوز آنقدر 
ادامه دهید و ظرف  بسوزاند.  را  آن  نمى شود که  داغ 
60 ثانیه پس از راه اندازى شروع به کار کنید. موتور 
شما و سیستم هاى DPF و/یا DOC آن از شما براى 
سرد  بسیار  هواى  و  آب  براى  کرد.  خواهند  تشکر  آن 
(ایالت هاى هم مرز با کانادا)، ممکن است به بسته اى 
براى شروع هواى سرد نیاز داشته باشید که فروشنده 
OEM شما مى تواند ارائه دهد. ماشین ها و کامیون هاى 

جدیدتر معموالً با روغن هاى روان کننده با ویسکوزیته 
بخشند.                                                      بهبود  را  بازده سوخت  تا  مى کنند  کار  پایین 
درجه   -20 تا  جدید  مصنوعى   0W-40 و   5W-40
اگر  اما  داشت.  خواهند  خوبى  عملکرد  فارنهایت 
روغن هاى ضخیم ترى در تجهیزات قدیمى تان استفاده 
 OEM مى کنید، قبل از تغییر به ویسکوزیته پایین، با

مشورت کنید.

تمیز نگهش دار
دارید،  را  انجماد  از  بیش  دماى  هنوز  که  حالى  در 
تجهیزات خود را با فشار شستشو دهید، توجه بیشترى 
به مسیرها و زیراندازها داشته باشید. اگر یخ یا گل یخ 
زده روى آن ها باقى بماند، کل زیرانداز را قفل مى کند و 
تا زمانى که یخ زده نشود، نمى توانید دستگاه را حرکت 
دهید. و حتى اگر آن را به حرکت درآورید، ممکن است 
مگر  کنید،  وارد  آسیب  غلتک ها  و  بوش ها  پین ها،  به 

اینکه ابتدا همه ضایعات یخ زده برداشته شوند.
کثیفى و مواد خام یخ زده همچنین مهر و موم ها و 
عدم  صورت  در  که  کنند  مى  پنهان  را  نشتى  اجزاى 
مراقبت مى توانند باعث ایجاد دردسرهاى تعمیراتى در 
مسیر شوند. نمک و سایر مواد شیمیایى یخ زداى جاده 
بمانند،  باقى  براى مدت طوالنى روى دستگاه  اگر  نیز 

مى توانند باعث زنگ زدگى و خوردگى شوند.

آن را حرکت دهید
حتى اگر ماشین هایتان را براى زمستان پارك مى کنید، 

راه اندازى  را  آنها  دوره اى  به طور  که  است  خوبى  ایده 
مسافت  و  دهید  حرکت  را  استیک ها  جوى  کنید، 
کوتاهى را طى کنید. این کار مهر و موم ها و اتصاالت 
را با روغن کارى پوشانده نگه مى دارد و از تجمع یخ 
به  نیاز  زمان  در  است  ممکن  که  کند  مى  جلوگیرى 
دستگاه عملکرد را به خطر بیندازد. فشار دادن سیال از 
طریق سیستم هیدرولیک باعث مى شود که دریچه ها و 
آب بندها روغن کارى شده و شکل خوبى داشته باشند. 
همچنین لوالهاى در و سایر قطعات فلز به فلز را روغن 
بین  از  را  رطوبت  بخورند،  تاب  آزادانه  تا  کنید  کارى 

ببرید و از زنگ زدگى جلوگیرى کنید.

الستیک و شلنگ
نشت هاى  تواند  مى  برفک  و  سرما  مکرر  هاى  چرخه 
کوچک و موقتى هوا بین رینگ و دیواره هاى تایرهاى 
کامیون و تجهیزات شما ایجاد کند. در طى چند روز 
تا 40 درصد فشار  به کاهش 20  تواند منجر  این مى 
باد الستیک هاى شما شود. مطمئن شوید که الستیک 
بررسى  سخت  سرد  ضربه  اولین  از  پس  را  خود  هاى 
هواى  کنید.  تنظیم  را   PSI لزوم  صورت  در  و  کنید 
سرد همچنین مى تواند الستیک ها را شکننده و مستعد 
آسیب دیدگى کند، بنابراین در هنگام کار به آرامى کار 

کنید.
شلنگ هاى الستیکى نیز در معرض شکنندگى و ترك 
سرد  هواى  در  خود  اتصاالت  از  شدن  شل  یا  خوردن 
هستند. حتماً قبل از عملیات، اینها را به دقت بررسى 

کنید.

DEF تعمیر و نگهدارى
مایع اگزوز دیزل عمدتاً آب است و مى تواند در دماى 
 TIER 4 موتورهاى  بزند.  یخ  فارنهایت  درجه   12
هاى  پیشگرمکن  داراى  امروزى   TIER 4 FINAL و 
سیستم DEF هستند یا به شما اجازه مى دهند تا چند 
دقیقه آنها را روشن کنید تا DEF در خطوط و مخزن 
اگر ذوب نشود، موتور  باشید.  اما مراقب آن  آب شود. 
با  مشکل،  بروز  صورت  در  برود.  بین  از  است  ممکن 
بخش خدمات فروشنده تماس بگیرید. اگر قصد دارید 
کنید،  ذخیره  یخبندان  زیر  هواى  در  را  خود  دستگاه 
مخزن DEF را تخلیه کنید. پس از راه اندازى مجدد 
در هواى گرمتر، سیستم DEF را با آب مقطر شستشو 
دهید. و مطمئن شوید که ذخیره انبوه DEF خود را در 
جایى نگه دارید که یخ نزند. در غیر این صورت، نمى 

توانید آن را پخش کنید.

سوخت
دیزل شماره 2 در ماه هاى گرم تر به خوبى کار مى کند 
در  موجود  هیدروکربن هاى  اما  دارد،  کمترى  هزینه  و 
سوخت دیزل وقتى به زیر 40 درجه مى رسند مى توانند 
شروع به ژل شدن کنند. دیزل شماره 1 (که مى توانید 
تامین  از  یا  کنید  خریدارى  کامیون  هاى  ایستگاه  از 
کننده سوخت خود مشخص کنید) ویسکوزیته کمترى 
دارد و احتمال ژل شدن آن کمتر است. در پایان روز در 
هر دماى سرد، عاقالنه است که مخازن سوخت خود را 
پر کنید تا از تراکم و آب جلوگیرى شود. در صورت لزوم 
از افزودنى هاى سوخت در هواى سرد استفاده کنید، 

اما همیشه مطمئن شوید که با OEM یا فروشنده در 
مورد مواد افزودنى استفاده کنید. مقدار زیادى روغن در 
آنجا وجود دارد. بخارى بلوك موتور مى تواند برخى از 
این مشکالت ژل شدن را با نگه داشتن موتور، خطوط 
سوخت و انژکتورها در دماى مطلوب ترى در زمانى که 

دستگاه کار نمى کند، کاهش دهد.

روغن ها، گریس ها و مایعات
روغن  روى  بر  است  ممکن  مدت  طوالنى  سرد  دماى 
بگذارد  منفى  تأثیر  هیدرولیک  مایع  و  گریس  موتور، 
پمپاژ  و  شود  کمتر  آنها  چسبندگى  شود  مى  باعث  و 
مورد  در  OEM خود  فروشنده  با  تر شود.  آنها سخت 
بهترین شیوه ها در منطقه خود مشورت کنید و قبل 
از بروز مشکالت، این مایعات را تغییر دهید. اگر گریس 
معمولى شما خیلى سرد شود، ممکن است خطوط را 
مسدود کند و فشار دادن گریس کم ویسکوزیته/دماى 
کم را به داخل خطوط غیرممکن کند. برعکس، هنگامى 
از  براى جلوگیرى  کند،  مى  افزایش  به  دما شروع  که 
آسیب رساندن مایعات با ویسکوزیته پایین به تجهیزات 

خود، به رژیم طبیعى مایع خود برگردید.

سیلندرهاى هیدرولیک
نگهدارى  زمستان  براى  را  دستگاهى  دارید  قصد  اگر 
تا  کنید، یک پوشش محافظ روى کروم اسپرى کنید 
از زنگ زدگى محافظت کنید. حتى زنگ زدگى سطح 
ایجاد مى کند که باعث نشت  ضعیف، حفره هاى کافى 

آب بند سیلندر در هنگام راه اندازى مجدد مى شود.

مراقبت از باترى
سرد  هواى  کامیون  هاى  باترى  و  سنگین  تجهیزات 
کنید  بررسى  را  اتصاالت  و  ها  پایانه  ندارند.  را دوست 
هستند.  بدون خوردگى  و  که سفت  شوید  مطمئن  تا 
بپوشانید  الکتریک  دى  گریس  با  را  باترى  هاى  گیره 
یا خوردگى جلوگیرى کنید.  از رسوب مواد معدنى  تا 
باترى ها در خارج از خانه مى توانند یخ بزنند و تا 30 
ساعت طول بکشد تا ذوب شوند. اگر خطرى است، از 
باالى 32  را  باترى خود  تا  باترى استفاده کنید  پتوى 
از شروع  باترى و دینام خود را قبل  درجه نگه دارید. 
تا مطمئن شوید که هر دو  فصل سرما آزمایش کنید 

مى توانند مطابق با مشخصات کار کنند.
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پس از رکود در فروش، پیمانکاران در حال کشف مجدد تطبیق پذیرى، 
سرعت و راحتى لودر بکهو هستند. بکهو لودرها که زمانى قربانیان آدم 
خوارى از جنس مینى بیل مکانیکى هاى فشرده و CTL بودند - و شاید 
تصور مى شد که به عنوان ماشینى خاص براى شهردارى ها و خدمات 

عمومى تنزل یافته اند - با پیمانکاران بازمى گردند.

به گفته دنیس تووار، کهنه کار فروش 40 ساله صنایع MCCANN یک 
فروشنده تجهیزات ساخت و ساز کیس مستقر در بولینگبروك، ایلینوى، 
گزارش هاى به حاشیه رانده شدن آنها زودرس است. به جرات مى توان 

گفت که او  10 چرخه را در طول حرفه خود دیده است.

تووار مى گوید: «با بازگشت به پنج تا 10 سال گذشته، احتماالً بیشتر 
از آن، فروش بیل هاى لودر به دلیل ظهور بیل هاى مینى و میدى واقعاً 
است.  پوندى   20000 تا   18000 دسته   MIDI  - است  یافته  کاهش 
یا یک  ال  ابتدا مى گفتند: «من مى توانم یک سى تى  «پیمانکاران در 
ماشین شنى دار را با یک مینى یا میدى روى یک تریلر بفرستم و کار 

را انجام دهم.»

یک  که  است  این  افتاده  که  اتفاقى  زمان،  گذشت  «با  مى گوید:  تووار 
تجدید حیات وجود دارد، درك این موضوع که یک بکهو لودر مى تواند 
انجام دهد. شما مى توانید آن را در سراسر شهر رانندگى کنید. همیشه 
الزم نیست آن را روى یک تریلر قرار دهید. شما مى توانید یک ترانشه 
حفر کنید، لوله را بگذارید، آن را با پاکت لودر پر کنید، و مى توانید 
یک کامیون کمپرسى را با آن بارگیرى کنید، بنابراین مانند یک چاقوى 
مجدد  یا کشف  مجدد،  احیاى  که  است  اینگونه  است.  سوئیس  ارتش 

بکهو لودر رخ داده است.»

تنها  نه  بکهو  بنر  که  مى گوید  تووار  یافت،  کاهش  فروش  که  زمانى 
توسط شهردارى ها، بلکه توسط پیمانکاران بزرگ زیرزمینى، مکانیکى 
بودند که  توور مى گوید: «این مردم  اهتزاز درآمد.  به  نیز  تاسیساتى  و 
قراردادهاى خط لوله و گاز و تأسیسات اصلى برق را در امتداد جاده ها 
انجام مى دادند، زیرا آنها مى توانند با لوله هایى که در سرتاسر چارچوب 

لودر پخش شده اند، جاده ها را باال و پایین کنند».

به گفته تووار، کیس تنها تولید کننده بکهو لودر است که به کاربر این 

امکان را مى دهد که پنج تا هشت لوله را در سراسر قاب لودر ببندد و 
در جاده حرکت کند.

براى این دسته، هنوز کارایى کالسیک و کارایى هزینه وجود دارد. براى 
مثال یک اپراتور و یک ماشین. و اگر آن اپراتور CDL داشته باشد، مى 
تواند بکهو را روى یک تریلر نیز بیاورد. تووار مى گوید: «مردم در حال 
واقعاً  از آنچه که  براى کارایى آن و استفاده  لودر  کشف مجدد بک هو 
این موضوع مربوط  به  از آن ها  انجام دهد، هستند. «بسیارى  مى تواند 
مى شود که تنها کارى که باید انجام دهید این است که آنها را به یک 
منطقه شغلى ببرید، و چهار یا پنج خدمه را راه اندازى کنید که با آنها در 
جهت متفاوتى حرکت کنند، و شما در مورد داشتن دو دستگاه صحبت 

نمى کنید. فقط یکى.»

او فکر نمى کند که تجدید حیات اخیر از بین برود. بلکه یک اوج خواهد 
داشت و کمى تراز مى شود.

تووار مى گوید: «در مقطعى از زمان در این صنعت، مردم واقعاً به نوعى 
از عذاب و تاریکى بکهو لودر تمجید مى کردند، که از بین مى رود و دیگر 
برنمى گردد. «و آنچه که استفاده در واقع ثابت مى کند این است که از 
بین نخواهد رفت.این یک عذاب و غم نخواهد بود، و من فکر مى کنم 

که واقعاً از نظر اقتصادى خارج است.»

موارد دیگرى که TOVAR به عنوان محبوب در بین مشتریان ذکر مى 
یک  ما  است.  هیدرولیکى  شونده  آزاد  یکپارچه  پاکت  یک  شامل  کند 
کوپلر هیدرولیک یکپارچه داریم و وقتى مردم به آن نگاه مى کنند، یک 
 WERK BRAU ،نیست WAIN ROY جفت الحاقى را نمى بینند. این
نیست، این دو پین در انتهاى دیپر است که بیرون مى آیند و منقبض 
مى شوند، و شما حتى وقتى به آن نگاه مى کنید متوجه نمى شوید که 

یک کوپلر در آنجا وجود دارد.»

یک دکمه در کابین به پین ها اجازه مى دهد تا بیرون بیایند یا جمع 
شوند تا پیوست ها روشن و خاموش شوند. یکى دیگر از ویژگى هایى 
که پیمانکاران درخواست مى کنند، بکهو لودرهاى اوور سنتر است. توار 
مى گوید: «وقتى آن را از مرکز قفل مى کنید، حدود 15 درصد از آن 
وزن را روى محور جلو مى اندازید، تعادل خوبى به دست مى آورید، و 

مى توانید با سرعت 25 مایل در ساعت در جاده باال و پایین بروید».

بکهوها برگشتند!بکهوها برگشتند!
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راندمان هزینه، استفاده و کمبود نیروى کار امروزى آینده روشن ترى 
را براى این گروه نشان مى دهد. توار مى گوید: «من 40 سال است که 
این کار را انجام مى دهم و بیل هاى لودر امروزى وزن بیشترى را در جلو 
مى برند. و وزنه اى بیش از آنچه تصور مى شد از پشت بلند مى کنند، و 
نیروى حفارى بیشتر است.» به طور خالصه، مشخصات هنوز هم مهم 

هستند.

اکنون که به نظر مى رسد پیمانکاران عمومى به کار بیل بکهو بازگشته 
 CONSTRUCTION ها از آخرین بارى که OEM اند، بیایید ببینیم که
EQUIPMENT به این مقوله در طول همه گیرى همه گیر در سال 

2020 نگاه کرده است، براى جلب نظر آنها چه کرده اند.

JOHN DEERE به روز رسانى هاى متعددى را براى بکهوهاى سرى 
L خود انجام داده است.

این به روزرسانى ها در میان مجموعه لودرهاى بیل بلکهو سرى L شامل 
 (PCLS) ارتقاء موتور، هیدرولیک جدید حسگر بار جبران شده با فشار
دییر مى گوید  ماشین مى شوند.  کنترل  بهبودهاى  و   310SL در مدل 
به  اکنون   410L و   310SL HL  ،315SL  ،310SL  ،310L مدل هاى 
JOHN DEERE POWERTECH EWL مجهز  لیترى  موتور 4,5 
شده اند که باعث افزایش قدرت، بهبود گشتاور و ارائه قابلیت اطمینان 

بیشتر مى شود.

مدل ها  در  بخار  اسب  قدرت  افزایش  به  منجر   TIER 4-F موتور  این 
آن  اجزاى  و  اگزوز  گاز  گردش  سیستم  حذف  که  حالى  در  مى شود، 
به منظور بهبود قابلیت اطمینان است. طراحى مجدد همچنین شامل 
یا  تعویض  هنگام  آسان تر  براى دسترسى  یافته  بهبود  فیلتر  مکان هاى 

سرویس فیلترهاى سوخت و مایع خروجى گازوئیل است.

به گفته DEERE سیستم PCLS منجر به افزایش بهره ورى و بهبود 
قابلیت کنترل بیل بکهو در هر دور موتور مى شود. همچنین، عملیات 
ترانشه بردارى را مى توان در دور موتور کمتر انجام داد و مصرف سوخت 
 LIFT 310 به حالتSL .را کاهش داد و صداى محل کار را کاهش داد
خودکار  طور  به  است،  فعال  که  هنگامى  است.  شده  مجهز   MODE

دور موتور را روى 1400 دور در دقیقه تنظیم مى کند وحداکثر فشار 
تا 15 درصد در  تا 10  افزایش مى دهد   PSI تا 4000  را  هیدرولیک 
ظرفیت باالبر بکهو افزایش یابد. در کابین، دکمه هایى براى بوق، جریان 
انتخابى، غلتک متناسب کمکى، و میله اى قابل گسترش در کنترل هاى 

خلبان بکهو براى سهولت استفاده تعبیه شده اند.

کاترپیالر نام گذارى خود را تغییر داده است و مدل هایى را که از نام گذارى 
هاى 415،  مدل  است.  کرده  جایگزین  مى کنند  استفاده  پسوند  بدون 
XE 420،420 ،416 و 430 از موتور جدید CAT C3,6 استفاده مى 
کنند که تا 10 درصد مصرف سوخت بیشترى دارد. چهار چرخ متحرك 
اکنون استاندارد است و هیچ نسخه 2WD در آمریکاى شمالى موجود 
نیست و نسخه IT حذف شده است و همه مدل هاى جدید مى توانند از 
کوپلر فناورى اطالعات استفاده کنند. عمق حفارى بین 14 فوت تا 15 

فوت و 2 اینچ و امتیازات اسب بخار از 70 تا 107 متغیر است.

موتور CAT C3,6 از کاهش کاتالیزورى انتخابى با مایع اگزوز دیزل و 
استفاده  براى مدل هاى 416، 420 و 430   (DPF) فیلتر ذرات دیزل 
 EPA TIER نیاز دارد تا الزامات DPF مى کند. بکهو لودر 415 فقط به

4 ایاالت متحده را برآورده کند.

و   XE  420،420 مدل هاى  در  انتخاب  قابل  توان  مدیریت  حالت هاى 
430، انتخاب عملکرد موتور حالت استاندارد براى افزایش صرفه جویى 
عملکرد  افزایش  براى  را  پالس  استاندارد  حالت  یا  سوخت  مصرف  در 
دستگاه با به حداکثر رساندن سرعت پیاده سازى بکهو، ارائه مى دهند. 
بر  تنظیم  قابل  کمکى  هیدرولیک  جریان  داراى  همچنین  مدل ها  این 
اپراتور مى تواند هیدرولیک ماشین را براى  بنابراین  روى لودر هستند، 
تامین برق اتصاالت مانند جاروها و فشارهاى برف زاویه دار هیدرولیک 
 1CX همچنان در حال بازاریابى بکهو لودر زنجیرى JCB .تنظیم کند
خود است که بر روى خطوط الستیکى مانند CTL سوار مى شود تا در 
خاك هاى نرم تر کشش بیشترى داشته باشد. با وزن حمل و نقل زیر 
10000 پوند، مى توان آن را به محل کار یدك کرد. همچنین داراى یک 

بکهو شیفت جانبى است که مى تواند تا 10 فوت 1 اینچ حفارى کند.

بکهوهای برقی شده

در  شده  معرفى  الکتریکى  ماشین  از  نیویورك  برق  و  آب  شرکت  دو 
CONEXPO 2020 یعنى بکهو لودر CASE 580 EV استفاده مى 
کنند، گاز و الکتریک ایالت نیویورك و گاز اند الکتریک روچستر هر کدام 
یک واحد دارند. ترى دوالن، معاون کیس، آمریکاى شمالى، مى گوید که 

بررسى ها تاکنون «بى نظیر» بوده اند.

 

از آن، پاسخ عالى  دوالن مى گوید: «پاسخ مشتریان، در مورد استفاده 
آنها  و همچنین،  کنند،  مى  دریافت  آن  از  که  اجرا  «زمان  است.  بوده 
با یک  توانایى کار در محیط هاى مسکونى را بدون صداى زیادى که 

واحد سنتى خواهید داشت، دوست دارند.

بنابراین ما هنوز در سفر هستیم، ما هنوز در حال توسعه هستیم. من مى 
توانم بگویم که شبیه به MINOTAUR است که در آن سرعت [به بازار] 
نیست، بلکه در مورد سرعت و اطمینان از انجام آزمایش با مشتریان، 
دریافت پاسخ مشتریان، درك تغییراتى است که باید انجام شود. دوالن 
که  را  آنچه  واقعاً  تا  است  ساخته شده  محصول  آن  براى  که  مى گوید 
پیمانکاران و شرکت هاى برق به دنبال آن هستند، به آن ارائه دهد. در 
را در آن محصول خواهید  نوآورى هاى بیشترى  آینده،  طول سال هاى 

دید تا زمانى که به تولید کامل برسد.»

 GREEN نیویورکى  هاى  با همکارى شرکت  لودر  بکهو  برقى کردن   
MACHINE EQUIPMENT و MOOG انجام شد.580EV از بسته 
کیلووات   90 و  ولتى   480  WHISPERDRIVE یون  لیتیوم  باترى 
ساعتى GREEN MACHINE تغذیه مى کند که مى تواند با هر شارژر 
220 شارژ شود. -اتصال ولت اگرچه برنامه هاى کاربردى متفاوت است، 
هر شارژ مى تواند روزهاى کارى معمولى هشت ساعته را پشتیبانى کند.

به گفته کیس، باترى به طور جداگانه نیرو محرکه و موتورهاى هیدرولیک 
را تامین مى کند و در نتیجه نیروهاى شکست هیدرولیک برابر با ماشین 
هاى دیزلى و بهبود عملکرد در حین کار همزمان لودر و پیشرانه است.

بیل  یک  از   2021  UTILITY نمایشگاه  در  گرید  نشنال  و  دیر  جان 
بکهو الکتریکى کانسپت به نام 310X رونمایى کردند. این وسیله نقلیه 
الکتریکى که با باترى کار مى کند، سهولت کارکرد و سطح عملکرد 310 
لیتر بکهو موتور دیزلى این شرکت را در سال 2018 هدف قرار مى دهد.

310L با 100 اسب بخار قدرت و وزن عملیاتى 14669 پوند کار مى 
با  کارایى  و  قدرت  نظر  از  الکتریکى   310X این شرکت  گفته  به  کند. 
بى  310X همچنین 25 درصد  است.  مقایسه  قابل  دیزلى خود  دوقلو 
قابل  دستگاه  دو  بین  اتصاالت  است.   310L دیزل  دستگاه  از  صداتر 

تعویض هستند.

پرونده ویژه

را  بکهولودر  نیست  الزم  همیشه 
شما  دهید.  قرار  تریلر  یک  روی 
می توانید یک ترانشه حفر کنید، لوله را 
بگذارید، آن را با پاکت لودر پر کنید و 
می توانید یک کامیون کمپرسی را با آن 
بارگیری کنید، بنابراین مانند یک چاقوی 
که  است  اینگونه  است.  سوئیس  ارتش 
احیای مجدد، یا کشف مجدد بکهو لودر 

رخ داده است.«
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معرفی جدیدترین بکهولودرها  از برترین برندها معرفی جدیدترین بکهولودرها  از برترین برندها 

بکهو لودر زنجیرى JCB 1CXT بر روى مسیرهاى الستیکى سوار مى شود و داراى وزن حمل و نقل 
9600 پوند براى بکسل بین محل کار است. یک موتور پرکینز 49 اسب بخارى این واحد را تامین 

مى کند و سیستم هیدرولیک شامل یک مدار کمکى GPM 24.6 است.

نیروى شکست پاکت لودر 5180 پوند فوت است و حداکثر عمق حفارى 10 فوت و 1 اینچ براى 
بکهو شیفت جانبى است.

بکهوهاي سري C براي بلند کردن، ترانشه کردن، بارگذاري یا هل دادن طراحی شده اند، با فاصله اي 
که اپراتورها را قادر می سازد مواد را به مرکز کامیون بریزند. نیروهاى حفارى بکهو تا وزن 12969 

پوند و قابلیت هاى باالبر لودر تا 11118 پوند در ارتفاع کامل در دسترس هستند. 

کابین هاى شش پایه داراى پنجره هاى کف تا سقف براى دید و کنترل هاى خلبانى براى راحتى بیشتر 
 B95C هستند. بوم هاى بسیار باریک بکهو براى ایجاد دید بهتر به ترانشه طراحى شده است. مدل

LR (دسترسى طوالنى) امکان دسترسى به 22 فوت و 4 اینچ را فراهم مى کند.

EV 580، اولین ورود کیس به بازار تجهیزات الکتریکى، از یک بسته باترى 480 ولتى 90 کیلوواتى 
در  ولت  هر 220  با  ساعت   8 در  تواند  مى  که  کند  مى  تغذیه  پوند)  وزن 1300  (با  یونى  لیتیوم 
سه شارژ شود. -اتصال فاز کیس مى گوید یک بار شارژ باترى اکثر روزهاى کارى هشت ساعته را 
پشتیبانى مى کند. این شرکت مى گوید باترى به طور جداگانه نیرو محرکه و موتورهاى هیدرولیک 
را تامین مى کند و در نتیجه نیروهاى شکست هیدرولیک برابر با ماشین هاى دیزلى است و عملکرد 
 GREEN در حین کار همزمان لودر و پیشرانه بهبود مى یابد. کیس مى گوید، برق رسانى با همکارى
MACHINE EQUIPMENT و متخصص کنترل حرکت و سیال، MOOG، و همچنین با ورودى 
ناوگان خود به بکهوهاى  از  مستقیم شرکت هاى برق و سایر مشاغل متمرکز بر تبدیل بخش هایى 

برقى انجام شد.

 DEERE 310L، DEERE ارتقا یافته اند. مدل هاى این سرى شامل L DEERE بکهو لودرهاى سرى
310SL، DEERE 315SL، DEERE 310SL HL و DEERE 410L هستند. این به روزرسانى ها در 
میان مجموعه لودرهاى بیل بلکهو سرى L شامل ارتقاء موتور، هیدرولیک جدید حسگر بار جبران شده 
با فشار (PCLS) در مدل 310SL و بهبودهاى کنترل ماشین مى شوند. این شرکت مى گوید مدل هاى 
 JOHN DEERE لیترى   4.5 موتور  به  اکنون   410L و   310L، 310SL، 315SL، 310SL HL
POWERTECH EWL مجهز شده اند که باعث افزایش قدرت، بهبود گشتاور و ارائه قابلیت اطمینان 
بیشتر مى شود. این موتور TIER 4-F منجر به افزایش قدرت اسب بخار در مدل ها مى شود، در حالى 
طراحى  است.  اطمینان  قابلیت  بهبود  منظور  به  آن  اجزاى  و  اگزوز  گاز  گردش  سیستم  حذف  که 
مجدد همچنین شامل مکان هاى فیلتر بهبود یافته براى دسترسى آسان تر هنگام تعویض یا سرویس 

فیلترهاى سوخت و مایع خروجى گازوئیل است.

محدوده قدرت اسب بخار از 70 تا 107 کاترپیالر با استفاده از نامگذارى بدون پسوند، بکهو لودرهاى 
سرى F2 را با مدل هاى جدید جایگزین کرده است. مدل هاى XE 420 ،420 ،416 ،415 و 430 

از موتور جدید CAT C3.6 استفاده مى کنند که تا 10 درصد مصرف سوخت بیشترى دارد.

 سیستم چهار چرخ متحرك اکنون استاندارد است و هیچ نسخه 2WD در آمریکاى شمالى موجود 
اطالعات  فناورى  کوپلر  از  مى توانند  جدید  مدل هاى  همه  و  است  شده  IT حذف  نسخه  و  نیست 
استفاده کنند. عمق حفارى از 14 فوت تا 15 فوت و 2 اینچ و قدرت آن از 70 تا 107 متغیر است. 
موتور CAT C3.6 از کاهش کاتالیزورى انتخابى با مایع اگزوز دیزل و فیلتر ذرات دیزل براى مدل 

هاى 416، 420 و 430 استفاده مى کند.

JCB

 NEWE HOLLAND

CASE

JOHN DEERE

CATERPILLAR
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همه چیز در ابتدا ساده و رو به راه به نظر مى رسید. قربانى 
یکى از باتجربه ترین کارکنان شرکت با 02 سال سابقه اپراتورى 
جرثقیل و همچنین تجربیات مضاعف در ماشین آالت سنگین 
و کامیون بود. او مجهز به کاله ایمنى و کفش کار سالم بود و 
چیزى در دستش حمل نمى کرد. جرثقیل متحرك 021 تنى 
به درستى در یک مکان هموار در وضعیت پارك قرار داشت و 
توسط پایه جهت پایدارى بیشتر محکم شده بود و کف آن عارى 

از هرگونه روغن،آب یا زباله بود.

این  بازرسى هاى منظم دوره اى قرار داشت.  جرثقیل تحت 
شرکت از یک افسر ایمنى متعهد که خود راننده جرثقیل نیز 
بود بهره مى برد و جلسات ایمنى آن به صورت ماهانه و یا در 

مواقع لزوم برگزار مى گردید.

به هدف حمل یک سیستم تهویه مطبوع به باالى ساختمان 
یک مدرسه، قربانى و دستیارش جهت قراردادن بوم تلسکوپى 
در شرایط حرکت به سمت باال، وارد عمل شدند. زمانى که 
حرکت بوم دچار مشکل شد، قربانى جهت گرفتن مشاوره با 
دفتر تماس گرفت و از آنها خواست که پانل الکتریکى دستگاه را 
چک نمایند. او و دستیارش سوئیچ هاى کنترل جرثقیل را چک 
کرده و دریافتند که مشکل در حقیقت از سیستم الکتریکى 
و  اپراتور  از  و  داد  اطالع  برق  تکنسین  یک  به  است.شرکت 

همکارش خواست که منتظر بمانند. 

دستیار از جرثقیل پایین آمده بود و در حال قدم زدن بود که 
ناگهان صداى قربانى را شنید. او هنگامى که تالش مى کرد از 
بدنه جرثقیل باال رود و به کف آن برسد از ارتفاع حدود 5,1 
مترى با صورت به کف آسفالت خیابان سقوط کرد. ابتدا بیهوش 

شد و سپس روز بعد در بیمارستان درگذشت.

از آنجا که دستگاه ثابت بود و حرکت نمى کرد و همچنین 
آب و هوا و موقعیت عامل این حادثه نبود، به نظر مى رسد 
قربانى صرفا تعادل خود را از دست داده و در هنگام باال رفتن 
دچار سرگیجه شده است. با توجه به سن 16 سال قربانى، این 

محتمل ترین سناریو در این حادثه بود.

چگونه مى شد از این حادثه جلوگیرى کرد :

•  سن و چاالکى فیزیکى کارکنان خود را ارزیابى کنید، کارکنان 
مسن تر ممکن است تعادل،قدرت دید و سرعت واکنش نسبت 
به جوان ترها نداشته باشند. این موضوع را در برنامه هاى ایمنى 

لحاظ کنید و اطمینان حاصل کنید که مسن ترها نسبت به 

محدودیت هاى خود آگاه هستند.

را  بدن  از  نقطه  آموزش دهید که همواره 3  کارکنان  به    •
(دو دست و یک پا و یا یک دست و دو پا) را در هنگام باال و 
پایین رفتن از تجهیزات محکم کنند و صورتشان حتما به سمت 

دستگاه باشد.

•  هر جا که امکان دارد دستگیره و یا قالب نصب کنید.

•  اطمینان حاصل کنید که پله ها به درستى کار گذاشته شده 
اند و به اندازه کافى براى هر دو پا عریض هستند.

•  لباس هاى کار حتما در سایز مناسب کارکنان باشد و به 

هیچ وجه تنگ نباشد، گاهى کمى تنگ یا گشاد بودن سایز 
لباس سبب گیر کردن،سر خوردن و یا مواردى از این دست 

خواهد شد.

•  اجازه ندهید کارکنان از روى ماشین آالت بپرند، چنانچه 
مجبور به انجام این کار شوند نشان دهنده آن است که طراحى 

نقاط دسترسى به ماشین آالت به درستى انجام نشده است.

زمان  آالت  ماشین  به  دسترسى  نقاط  از  بازرسى  جهت    •
گذاشته  و از اپراتورها بخواهید که وضعیت آنها را به شما گزارش 
کنند. کمبودها و نقاط خطر ساز را شناسایى کرده و آنها را با 

مهندسان و گروه تعمیراتى در میان بگذارید.
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