Greyder
7 den 23 Ton na kadar
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HBM-Greyder: tüm programlar
Kolay ulaşılabilir
merkez kontrol ünitesi

• 4 adet ön, 2 adet arka
çalışma lambası
• Standart sunulan güneş
jaluzileri
• Katlanabilir ve çıkarılabilir
yan aynalar
• Yüksek kabin ön çatısında
opsiyonel sunulan güneş
siperliği

Standart yol
aydınlatması

Opsiyonel
Derinlik göstergesi ile
ön bıçak

Resimdeki makine:
BG 160 TA-4

• Hidrostatik ön aks.
• Hidrolik diferansiyel.
• Ön tekerleklerde içe
ve dışa yatık kullanım
imkanı.

Aşırı yük emniyetli, dişli
kutusu ve yönlendirici.
Opsiyonel sunulan bilyeli
ve kayar tip yataklama
imkanı.

Ayarlanabilir
hardox orta bıçak.

HBM Greyderleri ile profesyonel yol yapımı;
Her türlü çalışma şartlarına uygun, yetenekli, güçlü ve kaliteli ürün
yelpazesini HBM geryderlei ile sunuyoruz.
HBM Greyder demek fonksiyonellik demektir. Tüm tekerleklerden
çekiş imkanını yengeç yürüşü ile birleştirerek dar ve zorlu alanlarda
yüksek manevra kabiliyeti ile kullanım imkanı sağlamaktadır.
Opsiyonel sunulan ripper ve 4 yöne hareket edebilen ön küreme
bıçağı ile hayatın her alanında HBM Greyderlerini görebilirsiniz.

Tüm çalışma koşulları için doğru Greyder;
İhtiyacınıza en uygun seçenekler ile geniş ürün yelpazesi
kullanımınıza sunulmaktadır. Arazi şartlarına göre seçebileceğiniz
tandem veya tüm tekerleklerden çekişli (6x6) modeller ürün gamı
içerisinde yer almaktadır. BG 70 ve BG 110 modelleri sehir içi
kullanımları, spor kompleksi yapımları ve dar alan inşası için uygun seçeneklerdir. BG 130 ve BG 160 modelleri ağırlıklı olarak yol
yapımında kullanılan greyderlerdir. BG 190 ve BG 240 modelleri
otoyol, hava alanı inşaatı, maden işletmeleri için yer altı ve yer üstü
uygulamalarında etkin kullanım imkanı sunmaktadır. Ürün gamımıza
yeni eklenen ve sadece 1.80 metre yüksekliğe sahip Yer Altı Greyderi BG 110-M ufak boyutları ile tüm maden ocaklarında kullanıma
sunulmuştur. Özetle HBM greyderleri tümzorlu koşullara uygun seçenekler ile hizmetinizdedir.

Küçük ve orta şantiyeler için uygun BG 110 TA-4,
kompakt Tandem-Greyderi
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• 4 farklı konumda ayarlanabilen kumanda paneli
• Opsiyonel sunulan joystick kumandalar

Geniş geri görüş alanı.

• Geniş görüş alanına sahip,
klimalı, sez ve toz yalıtımlı
konforlu kabin.
• İsteğe bağlı sunulabile alçak
kabin seçeneği.

Kolay bakım için sağa devrilebilir kabin.

Ayarlanabilir sürücü koltuğu
Uzun süreli kullanıma uygun yakıt tankı.

Düşük emisyona sahip, su
soğutmalı, sesiz dizel motor.

Kazıma pozisyonun hasas ve hızlı ayarlanabilmesi için geliştirilmiş kinematik özellik.

Opsiyonel sunulan
derinlik göstergeli ripper.

Yüksek eğimli arazide çalışmaya uygun mekanizma.

(+/-) 30 derece eğilme
açısı.

Tekerleklere kesintisiz güç aktarabilen, tork konvertörlü
power shift şanzıman.
Standart sunulan disk frenler.

tüm tekerlerin işlemesi ile (4x4):
BG 70 A-4

6,5 t

55 kW / 75 PS

*BG 110-M
8,6 t
*Untertagegrader

97 kW /132 PS

Diğer dört tekerlekten çekiş (6x6):
BG 130 TA-4

13,9 t 107 kW /146 PS

BG 160 TA-4

16,0 t 119 kW /162 PS

BG 190 TA-4

19,0 t 133 kW /181 PS

BG 240 TA-4

23,0 t 172 kW /234 PS

Tandem işletmesi ile (6x4):
BG 110 T-4

10,9 т

97 kW /132 PS

BG 130 T-4

13,9 т 107 kW / 146 PS

BG 160 T-4

16,0 т 119 kW /162 PS

BG 190 T-4

19,0 т 133 kW /181 PS

BG 240 T-4

23,0 т 172 kW /234 PS

(ön bıçak ve ripper ile tüm ağırlıklar,
BG 110- M hariç)

Efektif yönetim, kolay kullanım ve modern
sürüş fonksiyonu sayesinde;
Yük sensörlü hidrolik sistemleri ve ergonomik kontrol masası ile Greyderin tüm
fonksiyonlarında hasas kullanım imkanı
sağlanmaktadır. Sağa ve sola 90 dereceye
kadar kademesiz kullanım imkanı sunan
orta bıçak ile dik eğimli kenarlarda ve
maden işletmelerinde yüksek performansta
kullanım imkanı sunulmaktadır. Döner sistem
dişlilerinde bulunan yük sensörleri sayesinde sistemi aşırı yüklerden korur. Geniş açılı
ve kademesiz kullanım imkanı sunan orta
bıçak sayesinde en doğru alan işleme imkanı
sağlamaktadır. Hardox malzemeden imal edilen dayanıklı orta bıçak yatay ve dikey olarak
kademesiz kullanım imkanına sahiptir. Hidrolik sistemler en uygun açı ile alan işleme
imkanı sunmaktadır. Otomatik şazıman ile
birlikte iseğinize bağlı olarak tüm tekerlerden
çekiş imkanı da sunan geniz ürün gamında
maksimum itme gücünü hissedecek ve size
en uygun greyderi bulabileceksiniz.

90 derece eğimli arazide çalışma imkanı
sağlayan orta bıçak.

Orta bıçakta hidrolik kademesiz kesme açısı
ayarı.
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Bizim tecrübemiz- sizin avantajınız
Etkileyici Tasarım
• En iyi görüş açısı
• Düşük ses seviyesi
• Motor ve doananımlar kolay ulaşım

Opsiyonel sunulan özelliklere birkaç örnek;
• Ön bıçak, ripper
• Farklı genişliklerde ataçmanlar
• Otomatik düzleme, lazer ölçüm
Ayarlanabilen kumanda masası sayesinde geniş
görüş imkanı. İsteğe bağlı olarak NAIS kumanda
masası veya Joystick kumanda masası.

Ayarlanabilir ön aks açısı.

Devrilebilir kabin ile kolay bakım imkanı.
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