


מעמיס טלסקופי מבית

השירות של קבוצת בלסקי



אתר הבנייה בידיים שלך
בנייה בסטנדרט חדש

הצרכים באתרי הבנייה משתנים כל העת: יש לצמצם את עלויות הניהול ולשפר באופן מתמיד את 

תפוקת הכלים. DIECI עונה על הדרישות החדשות של לקוחותיה, ומרחיבה את היצע המוצרים שלה 

באמצעות היצע חדש של דגמים המשלימים את מגוון הכלים לעבודות עפר.

קלים  יותר,  אמינים  יותר,  חזקים   - עבודות  של  רחב  מגוון  לביצוע   - יותר  רב-תכליתיים  כלים 

ואינטואיטיביים לשימוש, המבטיחים בטיחות מרבית בכל עת. דרישות התחזוקה הן קלות מאוד 

הודות לרכיבים וחומרים עמידים הדורשים החלפה לאחר כמה מאות שעות עבודה. זהו כלי מודרני 

גם מבחינת העיצוב עם תא מפעיל חדש שתוכנן על ידי סדנת העיצוב Giugiaro Design, המועשר 

בחומרים שמקורם במשאיות ומכוניות נוסעים, המשפרים את העיצוב הפנימי שלו.

דגמי ICARUS, השייכים למערך הדגמים החדש Construction GD, הם כלים שמגיעים לגבהים 

גדולים: הזרוע של דגם 50.18 יכולה להתארך עד 17.8 מטר, ומבטיחה יציבות מרבית הודות לצילינדר 

מעמיס  עם  שונות:  פעולות  לבצע  מאפשר  הזמין  הרחב  הציוד  מגוון  האחורי.  המייצב  של  החדש 

טלסקופי, אתר הבנייה כולו נמצא בידיים שלך.



 

 

 

ICARUS 40.14 
גובה: 13.4 מ'

כושר העמסה: 4,000 ק"ג

הספק: 85.1 קוו"ט ב-2,600 סל"ד

משקל עצמי: 12,330 ק"ג

ICARUS 40.17
גובה: 16.4 מ'

כושר העמסה: 4,000 ק"ג

הספק: 85.1 קוו"ט ב-2,600 סל"ד

משקל עצמי: 13,040 ק"ג

ICARUS 50.18
גובה: 17.8 מ'

כושר העמסה: 5,000 ק"ג

הספק: 85.1 קוו"ט ב-2,600 סל"ד

  יכולות גדולותמשקל עצמי: 14,750 ק"ג

      

רב עצמה ויציב
חזק ובטוח

•          כלים קשוחים במיוחד עם כושר הרמה יוצא דופן בכל תנאי ההפעלה, עם זרוע מכונסת או פתוחה.  

•          כלים קשוחים במיוחד עם כושר הרמה יוצא דופן בכל תנאי ההפעלה, עם זרוע מכונסת או פתוחה.  

•          מנועי Kubota בעלי יעילות גבוהה: רמת רעש נמוכה, צריכת דלק נמוכה ורמה נמוכה של פליטות מזהמים.  

•          תפקוד ARM TOO HIGH )זרוע גבוהה מדי(: מהירות הנסיעה קדימה מוגבלת באופן אוטומטי כאשר הזרוע מוגבהת.  

•          יציבות רוחבית מוגברת: בסיס גלגלים ארוך יותר ושלדה חזקה  

•          צילינדר מייצב אחורי: הסרן האחורי ננעל כאשר הזרוע נמצאת בגובה המרבי*  

•          מערכת EN15000 למניעת התהפכות לפנים: תנועות חריגות נחסמות במקרה של עומס יתר עם תצוגה קבועה של רמת העומס.  

•          תא נהג עומד בתקן ROPS ו-FOPS: הגנת המפעיל מובטחת הודות ליציבות המבנית של תא המפעיל.  

•          מייצבים עצמאיים עם בקרה פרופורציונליות.  

•           מתקן פילוס רוחבי: השלדה נמצאת במצב אופקי בכל מצבי העבודה, גם על קרקע לא ישרה.  

Icarus 50.18-רק ל *                                    



מגוון רחב של אבזור
רב תכליתי וגמיש

•         דגמי ICARUS החדשים תוכננו לשימוש עם מגוון האביזרים הדרושים לביצוע כל העבודות הנדרשות באתר הבנייה:    

                             מזלגות, מעמיסים, ווי הרמה, זרועות הרמה עם כננות, תופסנים, במות הרמה, כפות ערבול, דליים לבטון, מטאטאי שירות,  

                             מפזרי מלח, להבי מפלסת שלג

•         זיהוי ציוד אוטומטי: הרכב מגדיר בעצמו את התצורה שלו באמצעות זיהוי אוטומטי של האביזר המחובר  

•         הכנה מראש לסל הרמה: השלט-רחוק מאפשר למפעיל להפעיל את הזרוע ואת הפלטפורמה האווירית ישירות מהסל,   

)EN 280 בעצמאות מוחלטת ובבטיחות מלאה )עומד בתקן                            

פקודות חכמות
פשוט ואינטואיטיבי

•        כל תנועות הזרוע נשלטות על ידי ג'ויסטיק בודד, באופן מדויק ופרופורציונלי וללא תלות בעומס  

•        לוח מכשירים עם לוח מחוונים ברור ובקרות ממוקמות היטב  

•        בלם חניה חשמלי אוטומטי, גם כשהמנוע כבוי: סיוע בזינוק בעליה זמין תמיד  

•        ג'ויסטיק עם FNR משולב, עם חיישן קיבולי המזהה באופן אוטומטי את נוכחות המפעיל  

•        מידע על הכלי ותפריט אבחון ניתנים לעיון בתצוגה בגודל 3.5 אינץ'  

FNR משולב

בלם חניה



נהיגה ותחזוקה קלות יותר
שימושי ואמין

הנעה לכל ארבעת הגלגלים והיגוי בכל ארבעת הגלגלים  •  

שלושה מצבי היגוי שניתנים לבחירה על-ידי המפעיל: קונצנטרי, קדמי וסרטני  •  

החלפת שמן הידראולי אחת ל-2,000 ק"מ  •  

מסננים נגישים בקלות בתא המנוע  •  

זרוע בעלת מבנה חסון ועמיד: אמינות מוכחת לשנים רבות של יישומים ושימושים מגוונים  •  

מתג בידוד מצבר סטנדרטי, מוגן היטב ונגיש בקלות מתא המנוע  •  

הנעה ל-4 גלגלים

שמן: 2,000 שעות



DIECI חומרה ותוכנה של
יעילות טכנולוגית

•       תיבת הילוכים הידרוסטטית עם בקרה אלקטרונית מלאה

 •       תיבת הילוכים וטיפול בפליטות מזהמים

•       צריכת דלק נמוכה, יעילות גבוהה, תפוקה אופטימלית ובטיחות מרבית בכל תנאי הפעולה של הכלי

•       תפקוד ECO: המהירות המרבית מושגת כבר ב-2200 סל"ד, מנוהל באופן אוטומטי על ידי יחידת הבקרה  

          בהתאם להספק הנדרש על ידי המפעיל

•       מבנים מפלדה בעלת חוזק גבוה המיוצרים על ידי DIECI בעצמה: הביצועים המובילים בשוק

תוכנה חדשה

צריכת דלק נמוכה

עיצוב חדש של ג'יוג'ארו
נוחות ושליטה

•       תא מפעיל בעיצוב Giugiaro Design: חלל פנימי מעוצב בסגנון הלקוח ממשאיות ומכוניות נוסעים

•       מרחב גדול יותר לרגלי המפעיל

•       מוט ההגה ומשענת היד ניתנים לכוונון

•       אפשרות בחירה בין שלוש מערכות שיכוך למושב המפעיל: מכנית, פנאומטית ופנאומטית בתדירות נמוכה

•       בידוד רעשים בתקרה, בלוח המכשירים וברצפה

•       חלונות גדולים

•       תאורת עבודה LED מובנית, לראות מרבית גם בשעות החשיכה: על תא המפעיל, הזרוע ותאורה היקפית



נתונים טכניים
ICARUS 50.18 - GD ICARUS 40.17 - GD ICARUS 40.14 - GD דגם הכלי

5000 ק"ג 4000 ק"ג 4000 ק"ג כושר הרמה מרבי

17.80 מ' 16.40 מ' 13.40 מ' גובה הרמה מרבי

5700 daN 5700 daN 5700 daN כוח שליפה

11600 daN 9300 daN 9300 daN כוח גרירה

40% 40% 40% זווית טיפוס מרבית

14750 ק"ג 12330 ק"ג 12330 ק"ג משקל עצמי

27 ק"מ/ש 38 קמ"ש 38 ק"מ/ש  מהירות מרבית )מתייחס לגלגלים
בעלי הקוטר המרבי המותר

ICARUS 50.18 - GD ICARUS 40.17 - GD ICARUS 40.14 - GD דגם הכלי

Kubota Kubota Kubota תוצרת

85.1 ק ואט   85.1 ק ואט 85.1 ק ואט   הספק נומינלי

2600 סל"ד 2600 סל"ד 2600 סל"ד בסל"ד

3769 סמ"ק 3769 סמ"ק 3769 סמ"ק נפח מנוע

StageIV/Tier 4f StageIV/Tier 4f StageIV/Tier 4f תקן פליטת מזהמים

DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR טיפול בגזי פליטה

מגדש טורבו + אפטרקולר מגדש טורבו + אפטרקולר מגדש טורבו + אפטרקולר יניקה

 משאבה בעלת הילוכים כפולים
להיגוי כוח והנעה

סוג משאבה הידראולית

140 ליטר/דקה קיבול משאבה הידראולית

)MPa 3626(  psi 25.0 לחץ עבודה מקסימלי

25.0 MPa לחץ פעולה מרבי

2, עם בקרה פרופורציונלית ונפרדת 
מתא המפעיל

מייצבים

הידרוסטטית עם בקרה אלקטרונית עם 
ECO משאבה בעלת קיבול משתנה ותפקוד

סוג תמסורת

הידרוסטטי עם בקרה אוטומטית רציפה מנוע הידראולי

באמצעות בקרה אלקטרונית המופעלת 
כשהכלי נמצא בתנועה

נסיעה לאחור

עם דוושה אלקטרונית לתנועה קדמית 
מבוקרת

זחילה

הילוכים עם בקרת סרוו תיבת הילוכים

ביצועים

מנוע

תמסורתמערכת הידראולית

הכלים המוצגים בעלון זה עשויים להיות מצוידים באביזרים או ציוד סטנדרטיים, אופציונליים או לא זמינים, בהתאם לגרסאות. DIECI Srl שומרת לעצמה את הזכות 

לשנות את המפרטים המתוארים ומוצגים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. מסמך לא חוזי. רשימת מפרטים לא ממצה. התמונות והתרשימים הכלולים בחוברת זו 

מסופקים למטרות ייעוץ ומידע.



ICARUS 50.18 - GD ICARUS 40.17 - GD ICARUS 40.14 - GD

480 מ"מ 390 מ"מ 390 מ"מ A

2230 מ"מ 1960 מ"מ 1900 מ"מ b

3300 מ"מ 3050 מ"מ 3050 מ"מ c

1370 מ"מ 1255 מ"מ 1255 מ"מ d

2925 מ"מ 2805 מ"מ 2805 מ"מ E1

5900 מ"מ 4890 מ"מ 4890 מ"מ F

6900 מ"מ 6250 מ"מ 6200 מ"מ G

2650 מ"מ 2530 מ"מ 2530 מ"מ H

960 מ"מ 960 מ"מ 960 מ"מ i

30 מע' 32 מע' 32 מע' K01

10 מע' 10 מע' 10 מע' K03

145 מע' 147 מע' 147 מע' K06

14 מע' 14 מע' 14 מע' K07

120 מע' 120 מע' 120 מע' K08

2050 מ"מ 1970 מ"מ 1970 מ"מ L

7080 מ"מ 6455 מ"מ 6340 מ"מ L1

2440 מ"מ 2390 מ"מ 2390 מ"מ M

2411 מ"מ 2030 מ"מ 2100 מ"מ M1

8346 מ"מ 7465 מ"מ 7400 מ"מ O1

1569 מ"מ 1405 מ"מ 1405 מ"מ P

60 מ"מ 50 מ"מ 50 מ"מ P1

4379 מ"מ 4140 מ"מ 4140 מ"מ Q

1525 מ"מ 1200 מ"מ 1200 מ"מ Q1

4547 מ"מ 4140 מ"מ 4140 מ"מ R

1230 מ"מ 1220 מ"מ 1220 מ"מ R1

2162 מ"מ 1800 מ"מ 1800 מ"מ s

130 מ"מ 120 מ"מ 120 מ"מ s1

100 מ"מ 180 מ"מ 155 מ"מ t

6342 מ"מ 5675 מ"מ 5635 מ"מ t1

4767 מ"מ 4275 מ"מ 4230 מ"מ U1

11730 מ"מ 10360 מ"מ 10260 מ"מ V1

מידות



שירות וסיוע בכל שעה ובכל מקום
DIECIDIECI  שירות

DIECI נמצא באמיליה רומאניה שבאיטליה. הוא משתרע על שטח של למעלה מ-135,000 מ"ר  המטה הכללי של 

ומועסקים בו כ-400 עובדים. בנוסף, יש לחברה 3 סניפים - בגרמניה, בריטניה וצרפת. DIECI פרוסה בלמעלה מ-70 

מדינות עם רשת ענפה של יותר מ-400 מרכזי שיווק ושירות מורשים.

Dieci Service, שירות הסיוע הטכני הגלובלי שלנו, פותח על בסיס זה: הלקוחות שלנו נעזרים ישירות בטכנאים 

מיומנים וכל פנייה נענית תוך פרק זמן קצר מאוד. Dieci Service מסוגל לספק סיוע וחלקי חילוף בכל רחבי העולם 

תוך מספר שעות.

www.dieci.com בקרו באתרנו
סוכנים

מדינות

חברות בנות



הכלי העבודה של 



idanb.com
  info@idanb.com  |  טלפון: 04-8819201  |   כתובת: יוסף בצרי 45, קרית אתא

dieci.com


