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Przełożenia  w przód w tył

1 6,008 4,472

2 3,838

3 2,273

4 1,652

5 1,056

6 0,625

3,545

5,600

19,852ogólne mostu napędowego

powietrza, z położeniem cylindrów w kształcie litery "V"

Kąt skrętu

z okragłymi zębami, stożkowym mechanizmem różnicowym z czterema

satelitami, planetarnymi przekładniami kołowymi z prostozębnymi

kołami zębatymi. Tylny most może być skompletowany zarówno z 

przekładni głównej

Układ smarowania - mieszany, wykonany  z  „mokrą” miską olejową. 

Jednostkowe zużycie paliwa g/ kWh Ciśnienie w układzie kierownoczym MPa

Zużycie oleju proporcjonalnie do zużycia paliwa, %

Układ hydrauliczny

Przełożenia skrzyni biegów :

Napięcie w układzie elektrycznym

stopniowego  blokowanego, czterowirnikowego przemiennika 

Przekładnia hydromechaniczna składa się z kompletnego jedno-

momentu obrotowego z automatyczną blokadą, 

Skok tłoka, mm   

Układ chłodzenia - płynny z wymuszoną cyrkulacją, zjednoczony

Mechaniczny z jednostopniową stożkową przekładnią główną z 

Pojemność zbiornika hydraulicznego, l

Chłodzenie oleju - poprzez wodnoolejowy wymmienik ciepła

mostu napedowego. Napęd - sprężynowy.Sterowanie pneumatyczne.

Ciśnienie w układzie hydraulicznym, MPa

Układ rozruchowy - rozrusznik elektryczny

hamulców roboczych.

Zapasowy- wykporzystuje się postojowy hamulec i sprawny obwód 

Oczyszczanie powietrza - dwustopniowe filtry z wkładami typu suchego

Wylot spalin - spaliny wypuszczane są przez tłumik.

wewnętrznymi szczękami. Napęd pneumatyczny.

Hamulec roboczy - mechanizmy hamulcowe typu bębnowego z dwoma

ŁADOWARKA  MOAZ 40483                                                                                                                                                                   

Silnik Zawieszenie

Model                                                        JAMZ 7512.10-4 Przedniego mostu- sztywne. Tylnego mostu - pneumatyczno-

Wysokoprężny, czterosuwowy, z bezpośrednim wtryskiem paliwa, hydrauliczne, składa się z trzech podłużnych dźwigarów, jednego

Przeznaczona jest do załadunku sypkich i odłamkowych materiałów przy wykonywaniu ziemnych, transportowych i załadunkowych 

pracach na terenach gruntowych I i II kategorii bez wstępnego spulchniania i na gruntach kategorii  III i IV z obowiązkowym 

wstępnym spulchnianiem.

Max. moment obrotowy, przy 1100-1300 obr/min  

Pojemność cylindrów, l   

Średnica cylindra, mm 

Układ kierowniczy

hydraulicznych ( olej i azot)

Ilość cylindrów

Hydrauliczny z hydrauliczną wiązką zwrotną.  Zintegrowany dla 

układu kierowniczego i układu hydraulicznego mechanizmu wywrotu.

Pompy olejowe: zębate, zamontowane na PHM i ROM-ie

z układem chłodzenia przekładnią hydromechniczną.

Hamulce

ciernymi i elektrohydraulicznym  napędem sterowania zmianą biegów

gazoturbinowym doładowaniem i chłodzeniem doładowanego reakcyjnego drążka poprzecznego i dwóch cylindrów pneumatyczno-

Skok tłoka cylindra

Hamulec postojowy - typu bębnowego, zainstalowany na reduktorze

Moc znamionowa przy 1900 obr/min, kW (KM)                           

a także z czterostopniowej skrzyni biegów ze sprzęgłami

Transmisja

Charakterystyka techniczna MOAZ 40483

blokadą mechanizmu jak i bez niej

Przełożenia:

Zjednoczony dla układu kierowniczego i wyposażenia roboczego.

Most napędowy

przekładni kołowej



28500

7500

Masa całkowita, kg 36000

445

3,75 22

4,4 32

5,00

6,00

5,00
6,00

Urządzenie załadunkowe
Składa się z kosza, strzały, dźwigni, drążków i napędu hydraulicznego,

połączone jest z przednią ramą pionowymi przegubami. Strzała, 

dźwignie i drążki są spawane z niskostopowej stali o wysokiej 

Pojemność , l

geometryczna, m³
nominalna ( z czapą), m³

Układ chłodzenia silnika

rozmiar kół, cal

ze zwiększoną przelotowością 26,5F Bel 199 HC32

26,5-25 Bel-6, HC28

geometryczna, m³

nominalna ( z czapą), m³

bezpieczeństwa ROPS i FOPS. Siedzenie kierowcy mechaniczne

poziomu hałasu, wibracji, stężenia substancji szkodliwych oraz

zapylenia powietrza.

Kosz

Spawany z niskostopowej stali o wysokiej wytrzymałości. 

Cztery wały napędowe otwartego typu z przegubami na igiełkowych 

łożyskach, łączące przekładnię hydromechaniczną z silnikiem, przednim  

składają się z podłużnych dźwigarów, połączonych poprzeczkami.

Na tylnej ramie znajdują się haki do holowania ciągnika.

Model Jamz 7512.10-04

Zbiornik paliwa

MasaKabina

lub pneumatyczne, regulowane. Spełnia wymagania norm odnośnie 

Pojemność kosza przy gęstości gruntu 1,7-2,0 t/m³

Ul. Kolberga 4; 25-620 Kielce, Polska

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

Układ smarowania silnika

OAO Białoruska Fabryka Samochodów

Rzeźba bieżnika kopalniana

geometryczna, m³

nominalna ( z czapą), m³

Rozmiary gabarytowe

Obciążenie (ładowność), kg

Jednoosobowa, jednodrzwiowa z awaryjnym wyjściem, z układem Maksymalna eksploatacyjna

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

Pojemność dla dodatkowych koszy przy gęstości gruntu 1,2-1,5t/m³

Kosz z prostym tnącym brzegiem:

Opony

Kosz z położeniem tnącego brzegu w kształce V:

Przekładnia Cardana

znajduje się sprzęgło elastyczne.

Rama

      Pneumatyczne, dętkowe

Przegubowo-połączona, składa się z dwóch sekcji - przedniej i tylnej

ramy. Na przednią zawieszane jest urządzenie załadunkowe, na 

tylnej zakładane są zespoły i agregaty ciągnika.

mostem napędowym.Między pierwszym wałem Kardana i silnkiem Ramy spawane są z niskostopowej stali o wysokiej wytrzymałości,

Producent:

Koła beztarczowe, jednoślizgowe

wytrzymałości.

w Żodino ( Republika Białorusi)

Ogumienie:    

22,0-25/3,0


