M¸y ñi b10m.6100e

Khối lượng: 19.7 tấn (cả lưỡi xới 1 răng)
Công suất: 132 kw (180 HP).
Máy ủi B10M.6100E trang bị động cơ diesel YAMZ-236 được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực
khác nhau của nền kinh tế, bao gồm cả các công việc ở xa xưởng sửa chữa… Máy khác biệt bởi vốn
phí đầu tư ban đầu và chi phí vận hành thấp; dễ sử dụng, dễ sửa chữa, phụ tùng với đa số chi tiết lắp
lẫn với các dòng máy đời cũ T130, T170, DZ171 giá thành rẻ, có sẵn tại Việt Nam.
Dòng máy ủi B10 có nhiều model khác nhau giúp cho người sử dụng có thể lựa chọn phù hợp với yêu
cầu công việc và điều kiện làm việc của mình, như truyền động cơ khí hay thủy lực; xích bản tiêu
chuẩn (500mm) hay xích bản rộng đi trên đầm lầy; lam ủi dạng thẳng hay bán cầu; lưỡi xới, tời kéo…
NHÀ MÁY SẢN XUẤT MÁY KÉO CHELAYBINSK –URALTRAC
Địa chỉ: LB Nga 454007, TP Chelyabinsk, số 3 đại lộ Lenin
ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH NGA PHÁT
Địa chỉ: số 19 đường 20, P. Hiệp Bình Chánh Q. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
ĐT. 0913114369. Tel./fax. (028) 37262676. www.ngaphat.com.vn
Phân phối, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, dịch vụ sau bán, cung cấp phụ tùng...tại VN.

B10M.6100E – THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH
KHỐI LƯỢNG
Máy kéo cơ sở: <15.050 kg
Máy ủi xới: <19.600 kg
ĐỘNG CƠ
Model: YAMZ 236HE2-51
Loại: diesel, có turbo tăng áp và hệ thống làm
mát khí nạp.
Công suất: 132 kw (180 HP)
Vòng quay định mức: 1500v/ph.
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG
Truyền động cơ khí.
Số tiến/lùi: 8/4
Bộ giảm tốc bên 2 cấp.
Tỷ số truyền: 14,79.
Bánh chủ động: dạng múi
Phớt làm kín: kiểu Duo Cone
Vận tốc di chuyển không tải: km/h
SỐ
1
4
8
Tiến
2,02
8,54
Lùi
10,19 max
HỆ THỐNG DI CHUYỂN
Hệ thống di chuyển xích có 6 con lăn tỳ loại
chạy bạc với phớt làm kín dạng “Duo Cone”, ở
trên có 2 con lăn đỡ dạng treo kiểu consol.
Hệ thống treo dàn trắc dạng 3 gối đỡ với thanh
cân bằng cứng.
Số lượng mắt xích mỗi bên: 42, chiều rộng bản
xích tiêu chuẩn 500mm, bước xích 203mm.
Áp lực riêng trung bình lên nền đất: 0.06 MPa.

HỆ THỐNG ĐIỆN
Hiệu điện thế định mức: 24v
Máy phát điện 4008.3771-49, 24v/80A.
Ắc quy 6CT-190A
CABIN
Cabin 1 chỗ ngồi có độ cứng tăng cường và
tầm quan sát rộng, đáp ứng các tiêu chuẩn
GOST (ISO) về cách âm, chống rung và khí
thải.

HỆ THỐNG LÁI
Cơ cấu lái – ly hợp bìa dạng kín thường xuyên
với các đĩa kim loại phủ ceramic, dải phanh
dừng chịu mòn cao có trợ lực.

BỘ CÔNG TÁC

HỆ THỐNG THỦY LỰC
Áp suất cực đại trong hệ thống: 20 Mpa
Đường kính/khoảng chạy xy lanh thủy lực:
Nâng ben: 100/1250 mm
Nghiêng ben: 160/200 mm

LƯỠI ỦI (DẠNG BÁN
CẦU)

Chiều rộng, mm
Thể tích ủi (m3)
Chiều cao nâng lam, mm
Chiều sâu đào (mm)
Độ nghiêng lam (độ)
Trọng lượng (Kg)

E

E1

3.310
3.310
4,75
5,85
1.020
435
+/-10 độ
2.510
2.610

