Gąsienicowe i Kołowe Układarki Asfaltu

UKŁADARKI SUMITOMO HA60 SERII 8B

Z DUMĄ PREZENTUJEMY DWA NOW
Układarki SUMITOMO zostały zaprojektowane i zbudowane
mając na uwadze 3 główne zasady

•Przyjazne użytkownikowi
•Przyjazne środowisku
•Przyjazne serwisowi

Wysoka wydajność
Łatwa obsługa
Oszczędność czasu i kosztów

[Układarka gąsienicowa]
EU Stage IIIB / EPA Interim Tier 4

Duża moc i małe zużycie paliwa.
Wyjątkowo wysoki standard maszyn SPACE-5 marki Sumitomo
może spełniać również przyszłe wymagania dzięki mocniejszej
jednostce napędowej ISUZU najnowszej generacji.

Nowej generacji silnik „SPACE 5+”

2

www.ukladarki.com.pl

NOWE MODELE

[Układarka kołowa]
EU Stage IIIB / EPA Interim Tier 4

Zdjęcia mogą przedstawiać opcjonalne wyposażenie

•NOx

18% Redukcji

(w porównaniu z silnikami klasy Tier 3)

•PM

92% Redukcji

(w porównaniu z silnikami klasy Tier 3)

Zgodność z normami emisji U.S. EPA
Tier 4 Interim, EU Stage IIIB
oraz JPN Tier 4 Interim

Technologia oczyszczania spalin:
DPD jest urządzeniem używanym do oczyszczania spalin, które wyłapuje i wypala pył (PM) w gazie spalinowym. Nagromadzenie pyłu może być
monitorowane przez miernik statusu urządzenia, a Automatyczna Regeneracja (czyszczenie
filtrów) będzie przeprowadzane w regularnych
odstępach czasu.

Nowoczesny system silnika „SPACE 5+” znacząco ogranicza zawartość tlenków azotu (NOx) i pyłu (PM) w spalinach, w ten sposób zmniejszając lub minimalizując
negatywny wpływ na środowisko.
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UKŁADARKA
SUMITOMOHA60
HA60-8B
UKŁADARKI SUMITOMO
SERII 8B
Pierwszy na Świecie, innowacyjny stół zapewnia oszczędność
do 50% czasu pracy.
Bezstopniowo regulowany potrójny stół umozliwia układanie w zakresie 2,3-6m.
bez poszerzeń hydraulicznych

System Zgarniania (Strike-off System)
Zastosowany przez firmę Sumitomo System
Zgarniania (STV) gwarantuje zarówno optymalny rozdział materiału pod stołem układającym jak
i równomierne wstępne
zagęszczenie materiału.

Zastosowany przez firmę Sumitomo nowa rama stołu zapewnia stabilność podczas układania masy.
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Podwójna rola

Łatwy transport

Innowacyjny stół ukaładarki J-Paver zastępuje
2 konwencjonalne typy
stołów.

Układarki HA60-C oraz
HA60-W mogą być
transportowane
na
strandardowym zestawie (szerokość 2,5m).
Po rozładunku maszyny mogą bezzwłocznie
rozpocząć pracę (bez
potrzeby rozbudowy
stołu)

Do 2,5m szer.
transportowej
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Przyjazne użytkownikowi

Ogrzewanie LPG
(automatyczny zapłon)

Ogrzewanie elektryczne
(opcja)

Kontroler ogrzewania wyłącza grzanie
automatycznie gdy temperatura osiągnie zadane
wartości.

Innowacyjny system sterowania zapewnia
zoptymalizowane ogrzewanie elektryczne stołu
bez konieczności zwiększenia mocy silnika.

Wysokość stołu

Automatycznie wysuwane blachy
kanałowe

Różnica wysokości
pomiędzy stołem podstawowym a poszerzeniami może być
szybko skorygowana
za pomocą odpowiedniego przełącznika.

Jednoczesne wysuwanie i chowanie sekcji stołu
oraz blach kanałowych ułatwia efektywny rozdział
materiału przez podajniki
ślimakowe. Zmniejsza się
zapas materiału przed
stołem dając lepszy
wynik układania.

Łamanie stołu (daszek -1+3%)
Łamanie stołu może
być ustawione za pomocą odpowiedniego
przełącznika na stole.

Automatyczna blokada stołu

Częściowe oddciążenie stołu

Kiedy uruchomiona jest funkcja blokady stołu, siłownik podnoszenia stołu zapobiega przed jego
opadaniem po zatrzymaniu maszyny (utrzymuje
stół).

W przypadku układania
grubej warstwy, siłownik
podnoszenia stołu wspomaga układ pływania stołu.

Blokada anti-climb lock (opcja)
opadanie

www.ukladarki.com.pl

brak
opadania

System utrzymania wysokości stołu przez zadany
czas po ruszeniu maszyny.
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UKŁADARKASSUMITOMO
UKŁADARKI
SUMITOMO HA60-8B
HA60 SERII 8B
Nowy system załadunku masy dla większej efektywności pracy.
Obniżony przód i duży kosz

Przednia krawędź kosza jest obniżona, by
pasować do pojazdów ciężarowych z niskimi zderzakami. Kosz ma także wyjątkowo dużą pojemność. Klapy przednie kosza
wraz z osłonami gumowymi są sterowane
przez dwa siłowniki hydrauliczne, trzymające masę wewnątrz kosza i zapobiegające jej wysypaniu się przed maszynę.

Niezależnie działające
skrzydła kosza

Rewers przenośnika zgrzebłowego kosza - standard

Funkcja ta jest przydatna przy omijaniu
przeszkód na drodze.
Możliwe są także operacje zależne od obciążenia maszyny.

Przydatny przy remontach
cząstkowych (przejazdy) jak i
przy wznawianiu prac
maszyny.

Hydraulicznie regulowana
wysokość ślimaka
Wysokość
ślimaka
może być dowolnie dostosowana do
grubości wykładanej
masy. (Zakres regulacji: 115 mm – 265 mm)

Oscylująca belka pchająca
Przy
rozkładaniu
masy na łukach, rolka
jest w stałym kontakcie z oponą pojazdu.

Proste i komfortowe użytkowanie
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Ruchomy panel sterowania

Wysuwane siedzenie

Panel sterowania może być usytuowany z lewej
lub prawej strony kabiny by zapewnić operatorowi
większą swobodę.

Przydatny do sterowania maszyną przy ograniczonej widoczności przed układarką, co ułatwia
kontrolę nad maszyną. Panel sterowania także
może zostać wysunięty, tak by dopasować go
do wysuniętego fotela.
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Przyjazne użytkownikowi i łatwy do naprawy

Kolorowy wyświetlacz

Ciekłokrystaliczny ekran wyświetla przydatne informacje i oferuje dostęp do wielu funkcji. Użyte proste przełączniki mogą być łatwo wymienione.

Dodatkowy wyświetlacz

Ekran ten może być zamontowany
na pulpitach zewnętrznych stołu po
obu stronach.

przełącznik awaryjny

stan normalny

menu
stan normalny

nastawy ubijaków

serwis
nastawy ubijaków

tryb awaryjny

tryb awaryjny

tryb awaryjny

Przełącznik trybu Eco

Twardy dach kabiny (FPR)

Tryb Eco zmniejsza obroty silnika
z 2200 obr/min do 2000 obr/min
przy lekkim obciążeniu, co znacząco zmniejsza zużycie paliwa.

Dach kabiny może
być złożony dzięki
użyciu pompy hydraulicznej, wraz z
kominem układu
wydechowego.

Systemy awaryjne
Maszyny Sumitomo wyposażone są w układy
awaryjnego sterowania.
Założeniem konstruktorów jest kontynuacja
pracy maszyny przy
wystąpieniu
usterki,
jeśli to tylko możliwe,
a w najgorszym wypadku możliwość sprowadzenia maszyny z budowy przy wystąpieniu
awarii uniemożliwiającej
dokończenie pracy.
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Funkcje
Rodzaj usterki

Główny panel przełączniki
Główny panel - sterownik

Jazda

Układanie

Szybko Wolno

Manual- Auto
Ogrzenie
(czujniki) wanie

X

O

Możliwe działanie

O

O

O

X

O

O

O

O

1 Sterownik maszyny

O

O

O

X

X

2 Sterowniki maszyny

O

O

X

X

X

3 Sterowniki maszyny

X

O

X

X

X

Silnik lub pompa

X

X

X

X

X

Sterowanie przez
monitor
Sterowanie przez
monitor
Zmiana kabli sterownika
Zmiana kabli sterownika
Sterowanie w trybie
awaryjnym (główny
panel)
Zsuwanuie, podnoszenie stołu, zamykanie
podajnika ręczną
pompą
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UKŁADARKASUMITOMO
UKŁADARKI
SUMITOMOHA60
HA60-8B
SERII 8B
Układarka gąsienicowa oferuje wyjątkowe możliwości trakcyjne
oraz pozawala na uzyskanie nawierzchni o niespotykanej równości.
Przejmowanie najnowszych systemów kontroli jazdy
Silnik, pompy hydrauliczne
i silniki jazdy są centralnie
sterowane przez komputer.
Dodatkowo ustawienia są
zapisane w pamięci komputera, więc układanie może
być wznowione poprzez
włączenie lub wyłączenie
przełącznika jazdy.
Najnowszy system zwrotny
Sumitomo zapewnia najlepsza stabilność jazdy (poprzez utrzymywanie ustalonej prędkości i kierunku)

Zintegrowany układ napędowy z
przekładnią napędową gąsienicy.
Konstrukcja zapewnia wyjątkowo dużą przyczepność i moc napędu.
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Usprawniona płynność dzięki
większemu kontaktowi z podłożem.
Wahacze absorbują nierówności podłoża takie
jak te spowodowane przez włazy kanalizacyjne.

www.ukladarki.com.pl

EU Stage IIIB / EPA Interim Tier 4

Płynna kontrola dzięki skomputeryzowanemu systemowi sterowania
Poruszanie się maszyny jest kontrolowane automatycznie, prędkość lewej jak i prawej strony jest ustawiona tak, by móc poruszać się po regularnym łuku
bez straty przyczepności.

Zainstalowana funkcja zawracania w miejscu
Funkcja ta jest umożliwia zawracanie w miejscu,
wokół własnej osi. Czyni to maszynę wyjątkowo
użyteczną w ciasnych przestrzeniach takich jak ślepe uliczki.

Zintegrowane składane blachy
kanału ślimakowego
Pozwalają na szybką przebudowę podajnika ślimakowego do maksymalnej szerokości roboczej stołu.
(6m) Umożliwiają płynny transport materiału.

Nakładki gumowe gąsienicy

Zgarniacze gąsienicy (opcja)

Gąsienice
wyłożone są wytrzymałymi
gumowymi
nakładkami
chroniącymi
powierzchnię asfaltu
przed uszkodzeniem.

Usuwają nadmiar materiału sprzed gąsienicy.

www.ukladarki.com.pl
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UKŁADARKASUMITOMO
UKŁADARKI
SUMITOMOHA60
HA60-8B
SERII 8B
Układarka kołowa zapewnia wyjątkową mobilność i zwrotność.

Napęd na 2 osie z równoległym systemem sterowania zapewnia idealną synchronizację obrotu kół
przednich i tylnych
System ten zapobiega ślizganiu się przednich kół i umożliwia płynny start.
Co więcej system sprzężenia prędkości zachowuje prędkość bez względu na
obciążenie materiałem i zapewnia dużą silę trakcyjną w trakcie pracy maszyny.

Dwa tryby prędkości jazdy
- Prędkość transportowa – tryb
służący do przejazdu, przystosowany do poruszania się z wysoką
prędkością (do 8 km/h)
- Prędkość robocza – jedna oś
(2WD) – Tryb przystosowany do
układania, napędzany jedynie osią
tylnią
- Prędkość robocza – dwie osie
(4WD) – Tryb przystosowany do
układania, wykorzystujący dużą
moc trakcyjną dzięki napędowi na
obie osie.
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Silnik zintegrowany z przekładnią

Kontrola trakcji przedniego napędu

Silniki jazdy są zamontowane wewnątrz koła,
konstrukcja ta zapewnia dużą moc i przyczepność.

Napęd przedniej osi
może być zastosowany
w jednym z 4 trybów, w
zależności od obciążenia maszyny.

www.ukladarki.com.pl

EU Stage IIIB / EPA Interim Tier 4

Sterowanie hamulcem (opcja)
Maszyna może zawrócić
z minimalnym promieniem zwrotu, dzięki zablokowaniu hamulcem
tylnych kół tylko z jednej strony maszyny.

Koła mogą zostać wymienione
bez konieczności demontażu ramienia stołu

Jeśli doszło do przebicia tylnej opony, istnieje możliwość jej wymiany, nawet gdy stół i ramiona stołu są
wciąż rozłożone.

Przestrzeń do przechowywania
blach kanału ślimakowego
Blachy kanałowe mogą być przechowywane z
boku kosza

Elementy poszerzenia ślimaka
Elementy poszerzenia
ślimaka mogą być składowane pod koszem.

www.ukladarki.com.pl
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UKŁADARKASUMITOMO
UKŁADARKI
SUMITOMOHA60
HA60-8B
SERII 8B
Łatwa konserwacja
Codzienne inspekcje są wyjątkowo proste. Czynności takie jak sprawdzanie poziomu oleju i smaru, wymiany
filtrów jak również inne prace konserwacyjne są możliwe zaraz po otwarciu klapy.

filtr hyrdauliczny filtr hyrdauliczny
powrotu
(HST)

Filtr paliwa

Wstępny
filtr paliwa

Filtr
Sterownik
powietrza

Wyłącznik
masy

Czujnik wysokości
i nachylenia. (opcja)

Ultradźwiękowy czujnik
krańcowy masy

Czujnik wysokości używany jest do utrzymiania
wysokości stołu względem punktu odniesienia.
Czujnik nachylenia kontroluje spadek poprzeczny
stołu.

Czujnik krańcowy wykorzystywany jest do regulacji
ilości materiału z przodu stołu.
1 Kontaktowy czujnik wysokości

6 Czujnik krańcowy masy

4 Czujnik nachylenia

2 Cyfrowy czujnik wysokości

3-1 Ultradźwiękowy czujnik wysokości
3-2 Big ski

5 Cyfrowy czujnik
nachylenia

Typ czujnika

Cechy

1

Analogowy czujnik wysokości

Dla bezpośredniej kontroli względem punktu odniesienia

2

Cyfrowy czujnik wysokości

Podobnie jak nr. 1. Z łatwością może być używany przez „cyfrowy kontroler”

3-1

Ultradźwiękowy czujnik wysokości

Bezkontaktowa kontrola względem punktu odniesienia (żyłka, grunt)

3-2

Big Sonic Ski

Trzy ultradźwiękowe czujniki skanują bezdotykowo punkt odniesienia

4

Analogowy czujnik nachylenia

Używane z nr. 1

5

Cyfrowy czujnik nachylenia

Używany razem z nr. 2 lub nr. 3. Sterowany poprzez „Cyfrowy kontroler”

6

Czujnik krańcowy masy

Używany w celu kontroli prędkości ślimaka i ilości materiału (Typ kontaktowy w standardzie)

Kontrola maszyny w 3D
Trójwymiarowy system kontroli maszyny umożliwia automatyczną kontrolę wysokości i nachylenia w zależności od danych zadanych drogi. Kombinacja kontroli wysokości i nachylenia oraz nawigacji nazywana jest
systemem pozycjonowania, oferowanym przez wielu producentów.
W celu pozycjonowania, dostępne jest wiele stacji laserowych jak również moduły mmGPS
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Wyposażenie standardowe

Tylnie dodatkowe oświetlenie LED

Urządzenia czyszczące

Zestaw narzędzi

Wyposażenie specjalne (opcje)
AVS (System wentylacji oparów asfaltu)
System AVS ma dwie zasadnicze funkcje, czyniące pracę bezpieczniejszą i wygodniejszą.
1. Powietrze, po ochłodzeniu chłodnicy, wypycha opary z kosza
2. Wentylator o napędzie hydraulicznym zasysa opary z nad ślimaków, a także wywiewa je za pośrednictwem
kanału zintegrowanego z układem wydechowym.
Ujście

WIĘKSZY
KOMFORT

Chłodzące powietrze

Kamera (monitoring kosza)

www.ukladarki.com.pl

Wentylator

Maska

System automatycznego smarowania

Boczna płyta elektrycznej grzałki
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UKŁADARKA SUMITOMO HA60-8B
SPECYFIKACJA
HA60C-8B
Szerokość układania
Osiągi
i wydajność

HA60W-8B

2.3~6.0(regulowana bezstopniowo)

Wysokość układania

10~300 mm

Prędkość układania

1.5~20m/min

Pojemność kosza zasypowego

13 ton

Profil daszkowy

Masa i wymiary

-1~3 (Hyd.) / 0 ~3%

Masa maszyny w stanie gotowym do pracy ( ogrzewanie gazowe)

14730 kg

14990 kg

Masa maszyny w stanie gotowym do pracy ( ogrzewanie elektryczne)

15000 kg

15260 kg

Długość całkowita

6620 mm

6930 mm

Szerokość całkowita (transportowa)

2490 mm’

2490 mm

Wysokość całkowita ( ze rozłożoną kabiną)

3790 mm

3790 mm

Wysokość transportowa ( ze złożoną kabiną)

2915 mm

2915 mm

Odległość pomiędzy osiami

2615 mm

2700 mm

Szerokość gąsienic (nakładki gąsienicy)

284 mm

--

Opony
Urządzenia
do transportu
materiału
Ślimaki
rozdzielające

Przód 22x14x16 Tył 15,5 R25

Rodzaj napędu

Hydrauliczny ( niezaleznie lewa i prawa strona)

Szerokość i ilość przenośników zgrzebłowych

482mm x2

Prędkość obrotowa

0 ~ 15,9 m/min

Wymiary ślimaków rozdzielczych

300 x skok linii śrubowej 330

Prędkość obrotowa

0 ~ 82 min-1

Model

J-Paver 2360

System ogrzewania
Dane stołu
układającego

Gazowy / Elektryczny
Typ

Układ zagęszczenia

Hydraulicznie napędzane wibratory i ubijaki

Częstotliwość wibratora

0~50 Hz (0~3000 obr/min)

Częstotliwość ubijaka

0~20 Hz (0~1200 obr/min)

Wyrównywanie różnicy wysokości pomiędzy stołem podst. a poszerzeniem
Typ
Układ napędowy
jazdy

Rodzaj napędu
Typ hamulców
Prędkość jazdy do przodu/do tyłu
Producent & model

Hydrauliczne
Gąsienicowy

Kołowy

HST

Przód: HYD, tył: HST

Automatyczny hamulec roboczy
0~3.0 / 0~3.0 km/h

Objętość skokowa
Silnik

Belka pchająca
Kosz
Ślimak
Fotel operatora
Elektryka

Hydraulika

Stół

Inne
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Moc wyjściowa

0~15 / 0~10 km/h

ISUZU 4JJ1X (EU Stage IIIB / EPA Interim Tier 4)
2999 cc (4CYL)
92,2/2200 kW/min-1 (125,3 KM)

Pojemność zbiornika paliwa

140 l

Napięcie systemu elektrycznego

24V

HA60C-8B

HA60W-8B

Oscylująca belka pchająca

standard

standard

Hydraulicznie sterowany przód kosza (front flap)
Hydrauliczne dopasowywanie wysokości i dwustronny ślimak
Fotel z lewej i prawej strony z amortyzacją

standard
standard
standard

standard
standard
standard

Wysuwany fotel

standard

standard

Czujniki wysokości i nachylenia (stykowe i ultradźwiękowe)

opcja

opcja

Czujnik krańcowy masy (kontrola obrotów ślimaka)
Kontrola trakcji osi przedniej
Sterowanie hamulcem
Blokada antywzniosowa stołu ( anti-climb lock)
Hydrauliczne łamanie stołu

opcja
--opcja
standard

opcja
standard
opcja
opcja
standard

Hydrauliczna regulacja wysokości poszerzeń

standard

standard

Automatyczna kontrola temperatury

standard

standard

Ogrzewanie elektryczne

opcja

opcja

Boczna płyta ogrzewania elektrycznie (listwa krawędziowa)

opcja

opcja

Twardy dach FRP

standard

standard

Składany dach i systemy awaryjne (hydrauliczna pompa ręczna)

standard

standard

Automatyczne smarowanie

opcja

opcja

System wentylacji oparów asfaltu

opcja

opcja

Zgarniacze gąsienicy

opcja

--
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Wymiary
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Więcej informacji pod
numerami telefonów

+48 695 177 470
+48 724 777 900
Doradca techniczny

+48 603 597 104

Siedziba Firmy ASbud Spółka z o.o.:
ul. Lwowska 38
40-397 Katowice
Telefon +48 32 608 45 44
Fax +48 32 608 09 34
asbud@asbud.com.pl
Oddział ASbud Warszawa:
ul. Marywilska 36
03-228 Warszawa
Telefon +48 22 751 12 22
Fax +48 22 751 32 90
warszawa@asbud.com.pl

Oddział ASbud Olsztyn:
Telefon +48 601 510 464
+48 601 446 896
olsztyn@asbud.com.pl

Nasi Partnerzy:
ASbud - Ukraine Ltd.:
St. Volynska 48/50 of.415
03151 Kyiv
Telefon +38 44 223 56 87
Tel. kom. +38 674 071 333
Fax +38 44 249 02 48
office@asbud.com.ua

ASbud Česká Republika, s.r.o.:
Školská čtvrť 1395,
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Telefon +42 57 161 15 98
Tel. kom. +42 724 978 237
Fax +42 57 162 01 24
obchod@asbud.cz

ASbud Slovakia, s.r.o.:
010 01 Žilina
Veľká Okružná 43
Telefon: +421 944 277 251
obchod@asbud.sk

