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312,5(425)

1913

8

17,24

140

140

24 8,5

6,5

5,5

23

18

Przełożenia w przód w tył

1 3,84 3,44

2 2,27 1,67

3 1,055 0,946 3,727

4 0,625 0,946 7,385

27,524

Gabarytowa średnica skrętu, m            

Hamulce
Robocze - jednotarczowe, suche.Napęd - hydrauliczny z hydraulicznym

akumulatorem

Postojowe -  bębnowo-szczękowego typu

przekładni głównej

przekładni kołowej

ogólne mostu napędowego

z przegubami na łożyskach igiełkowych.

Dwa wały Cardana i dwa sprzęgła Cardana otwartego typu 

Układ hydrauliczny
Zjednoczony dla urządzeń załadunkowych, układu kierowniczego

i hamulców.

Czas operacji czynnościowych, s

podnoszenie załadowanej "kosza' na wysokośc max.

rozładunek kosza

Napięcie w układzie elektrycznym , V

Hydromechaniczna przekładnia z jednostopniowym przemiennikiem

Most napędowy

Przełożenia:

opuszczanie załadowanego kosza

Ciśnienie w układzie załadowczego urzadzenia, MPa

Ciśnienie w układzie  kierowniczym i hamulców Mpa

ŁADOWARKA CZOŁOWA  Biełaz -7822

Silnik Układ kierowniczy

Model  - 8424.10-06 Hydrauliczny ze wzmocnieniem napięciem i dwoma cylindrami 

Ładowarka czołowa Biełaz 78221 z układem kół 4x4 przeznaczona jest do mechnizacji prac załadunkowych w kopalniach, na stacjach 

kolejowych i w innych przedsiębiorstwach przy załadunku ( żwiru, piasku, kamieni, ziemi itd.) na wywrotki kopalniane o ładowności 60 

ton, wagony kolejowe i inne środki transportowe. 

Wysokoprężny, czterosuwowy, z położeniem cylindrów w kształcie V, podwójnego działania.

bezpośrednim wtryskiem paliwa i pośrednim chłodzeniem 

Pojemność cylindrów, l   

ze sprawnych obwodów hamulca roboczego.

doładowanego powietrza.

hydraulicznym momentu obrotowego z trybem pracy sprzęgła

Układ rozruchowy - rozrusznik elektryczny

hydraulicznego, z przekładnią     i skrzynią biegów ze sprzęgłami

Zapasowe - wykorzystuje się układ hamulca postojowego i jeden 

Nominalna moc przy 2100 obr/ min, kW (KM)

Max. moment obrotowy, przy 1300-1400 obr/min  

Charakterystyka techniczna  BIEŁAZ 7822

Ilość cylindrów

                                                                   

Średnica cylindra, mm 

Układ chłodzenia - płynny z wymuszoną cyrkulacją.

Przekładnia Cardana

Przedni i tylny, przekladnia główna - jednostopniowa, stozkowa

Przekładnia główna - cylindryczna, prostozębna z trzema satelitami.

Skok tłoka, mm   

Oczyszczanie powietrza - trzystopniowe filtry z wkładami typu suchego

Układ smarowania - mieszany, wykonany na zasadzie "mokrej" miski

Chłodzenie oleju odbywa się przez wodnoojelowy wymiennik ciepła

ciernymi.

Transmisja

Zawieszenie

Przełożenia skrzyni biegów:

Przednie - sztywne, tylne - sztywno - wahadłowe



35

10000

54000

64000

43000

21000

6

3,9

715

160

33

90

64(35x2)

60 (15x4)

Przekładnia główna

Przekładnia kołowa

Kabina

Jednosoobowa z układem bezpieczeństwa ROPS i FOPS, szczelna ,

izolowana termicznie, na wibrację i szum, spełnia wymagania norm 

Układ smarowania silnika

Przekładnia hydromechaniczna

Układ hydrauliczny

Kąt skladania półram, º

Układ chłodzenia silnika

Masa całkowita ładowarki, kg

Pojemność, l

określających poziomy wewnętrznego hałasu, wibracji, stężenia

Pojemność, m
Szerokość, m

Masa

tel/fax +48 41 3683407; www.polmark-kielce.pl; e-mail:polmark@polmark-kielce.pl

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "Polmark Kielce" Sp. z o.o

Ul. Kolberga 4; 25-620 Kielce, Polska

w Żodino ( Republika Białorusi)

OAO Białoruska Fabryka Samochodów

Producent:

RamaOpony 

Ogumienie                                                                     pneumatyczne Dwie przegubowo-połączone półramy z niskostopowej wysokoodpornej 

stali, spawane.Oznaczenie 35/65-33

Ciśnienie wewnętrzne wg. Zaleceń producenta

Oznaczenie obręczy 28.00-33/3,5

Zbiornik paliwa

substancji szkodliwych i zapylenia powietrza.

Masa ładunku w koszu ( ładowność), kg

Masa ładowarki bez ładunku, kg

Wymiary gabarytowe

Łyżka

Podział masy ładowarki na osie, %:

przednia

tylna 


