Gąsienicowa Układarka do Asfaltu

EU Stage IIIB / EPA Interim Tier 4

UKŁADARKA SUMITOMO HA90 - 2B

KONTYNUACJA ŚWIATOWEGO BEST
Rozkładarki Sumitomo zaprojektowane i zbudowane z najwyższą starannością spełniając 3 podstawowe założenia:

•Przyjazne użytkownikowi
•Przyjazne środowisku
•Przyjazne serwisowi

Wysoka wydajność
Łatwa obsługa
Oszczędność czasu i kosztów

Szerokość rozkładania może być
regulowana w zakresie 2,8 – 7,5 metra
za pomocą jednego przełącznika.
Mechaniczne poszerzenia umożliwiają pracę na szerokości do 9 m.

Układarka HA90 z max szerokością stołu 9.0 m
-może zawierać wyposażenie opcjonalne

Duża moc i małe zużycie paliwa.
Jednostka napędowa, kombinacja inteligentnego silnika ISUZU
oraz najnowocześniejszej technologii SUMITOMO zapewniają
wysoką efektywność przy jednoczesnym niskim zużyciu paliwa.
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BESTSELLERU

[Układarka gąsienicowa]
EU Stage IIIB / EPA Interim Tier 4
Zdjęcie maszyny o szerokości 7,5 m
-może zawierać wyposażenie opcjonalne

Układarka HA90C-2B wyposażona została
w system DPD dzięki czemu spełnione zostały
najnowsze standardy emisji zanieczyszczeń.
DPD (filtr cząstek stałych) jest urządzeniem służącym do oczyszczania spalin poprzez wyłapywanie i wypalanie zawartego w nich pyłu
(PM) Nagromadzenie pyłu może być monitorowane za pomocą
czujnika a funkcja Auto-Regeneracji (czyszczenie filtra) przeprowadzana jest w regularnych odstępach czasu.
DPD Structural Overview

Monitor Display (DPD gauge)
Exhaust

Exhaust

DOC

(Diesel Oxidation
Catalyst)
Hydrocarbon and
carbon monoxide
eliminated

CSF <DPF>

min

Traps and
burns off PM

max

(Ceramic Soot
Filter)

Silnik; ISUZU-4HK1X

Common rail
fuel injection system
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Cooled EGR system

Wskaźnik będzie pulsował
na żółto, gdy przeprowadzana
będzie automatyczna
regeneracja (czyszczenie
ﬁltrów)

4-valve DOHC turbo engine
with intercooler
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UKŁADARKA SUMITOMO HA60-8B
HA90 - 2B
Innowacyjny stół pozwala na zauważalną oszczędność czasu
oraz redukcję kosztów
Bezstopniowo regulowany potrójny stół umozliwia układanie w zakresie 2,8-7.5m.
bez poszerzeń hydraulicznych

Dostępne rodzaje stołów:
Podwójna rola

Stół J-paver 2875 pozwala na układanie
dwóch pasów jezdni bez konieczności stosowania poszerzeń mechanicznych
2.8 m

2.8m
7.5 m

Stół konwencjonalny
6.0m

3.0 m

3,75m
7,5m

6.0 m
poszerzenia mechaniczne

7,5m

Podwójna rola

Stół J-paver 2360 z powodzeniem
pokrywa dwa tradycyjne
zakresy stołów
2.3 m

2.3m

6.0 m

Stół konwencjonalny
2.5 m

4.5m

5.0 m

3,0 m
6.0 m

3.0 m
6.0 m

6,0m

Dodatkowe poszerzenia mechaniczne (750 mm) Łatwy transport
Zastosowanie poszerzeń mechanicznych
zwiększa zakres pracy rozkładarki aż do
9,0 metrów.

9.0m
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Układarki HA90C mogą być transportowane bez demontażu płyt bocznych
Do 2.99m szer.
transportowej

Do 2.55m szer.
transportowej

HA-90

HA-60
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Przyjazne użytkownikowi

Ogrzewanie LPG
(Automatyczna kontrola
temperatury)

Ogrzewanie elektryczne
(opcja)

Wysokości elementów stołu

System STV

Wbudowany czujnik temperatury pozwala na automatyczne utrzymanie temperatury na zadanym
poziomie

W przypadku różnic w wysokościach
poszczególnych elementów stołu, korekta ustawień możliwa
jest za pomocą jednego przełącznika.

Left rear
screed

Front
screed

Right rear
screed

Łamanie stołu (daszek -1+3%)
Kąt łamania stołu
regulowany jest za
pomocą odpowiedniego przełącznika.

Najnowszy, elektryczny system ogrzewania
zapewnia optymalne grzanie stołu bez konieczności zwiększania mocy silnika

Regulowany system
„Strike-off” zapewnia
płynne prowadzenie
masy pod stołem a ubijaki i wibratory pozwalają
na uzyskanie równomiernego wstępnego
zagęszczenia. Uzyskana
powierzchnia jest nie
tylko smukła, ale i odpowiednio zagęszczona.

Prosty montaż
systemu ślimaków

Praca na szerokości do
7,5 m nie wymaga montażu podpór ślimaków
przez co znacznie skraca
się czas przygotowania
maszyny.

Vibrator

Strike -off
Tamper

-1〜3%

Automatyczna blokada stołu

Częściowe oddciążenie stołu

Kiedy funkcja blokady stołu jest aktywna, siłownik
podnoszenia stołu zapobiega przed jego opadaniem podczas zatrzymania maszyny.

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

brak
opadania
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UKŁADARKA SUMITOMO HA90
HA60-8B
- 2B
Nowy system załadunku masy dla większej efektywności pracy.
Obniżony przód i duży kosz

Przednia krawędź kosza została obniżona
by dopasować się do pojazdów o niskich
zderzakach. Kosz ma wyjątkowo dużą pojemność – 13,9 tony.

Rewers przenośnika
zgrzebłowego
Funkcja ta pozwala na optymalny
balans masy w przedniej części
stołu.

Niezależnie działające
skrzydła kosza

Hydrauliczny
przedni fartuch

Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy omijaniu przeszkód
na drodze. Operacja ta jest zależna od ilości materiału z koszu.

Masa wewnątrz kosza
podtrzymywana jest
przez hydraulicznie
sterowany przedni fartuch, który zabezpiecza
przed rozsypywaniem
się masy na grunt.

Oscylująca belka
pchająca

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

Hydraulicznie regulowana
wysokość ślimaka (opcja)
Wysokość ślimaka może być dowolnie dostosowana do grubości
rozkładanej masy.

(Zakres regulacji: 100 mm – 250 mm między spodem
slimaka a poziomem gruntu)
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Przyjazne użytkownikowi i łatwe do naprawy

Stół o podwyższonej sztywności Wysuwana platforma
Stół J-paver jest przygotowany do ciągłej pracy
z zachowaniem parametru sztywności.

Wysuwana platforma redukuje ilość materiału przed sekcjami stołu i przenosi nadmiar masy na koniec stołu.

Płyta boczna
(płyta końcowa)
Smukły kształt płyty
bocznej pozwala na łatwą pracę blisko ścian.

Poszerzana blacha kanałowa

Ruchomy panel sterowania

Przełącznik trybu Eco

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

Tryb Eco zmniejsza obroty silnika z 2000 na
1800 obr/min co zauważalnie wpływa na redukcję zużycia paliwa.

Wysuwane siedzenie
i panel sterowania
Wysuwane siedzenie przydatne jest do kontrolowania drogi oraz warunków pracy. Wraz z siedzeniem wysuwany jest panel kontrolny. Fotel
o podwyższonej amortyzacji zapewnia większy
komfort pracy operatora.

Układy awaryjnego sterowania
Rozkładarki Sumitomo wyposażone zostały w układy awaryjnego sterowania. Założeniem konstruktorów była możliwość kontynuacji pracy nawet w przypadku wystąpienia
usterki a w najgorszym przypadku możliwość sprowadzenia
maszyny z placu budowy.
Funkcje
Rodzaj usterki

Główny panel przełączniki
Główny panel - sterownik
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Jazda

Układanie

Szybko Wolno

Manual- Auto
Ogrzenie
(czujniki) wanie

Możliwe działanie

X

O

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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UKŁADARKA SUMITOMO HA90
HA60-8B
- 2B
Układarka gąsienicowa oferuje wyjątkowe możliwości trakcyjne
oraz pozawala na uzyskanie nawierzchni o niespotykanej równości.

Silnik

Innowacyjny system
kontroli jazdy

Pompa hydrauliczna

Silnik
elektryczny

Silnik
hydrauliczny
jazdy

Kontroler

Wzmacniacz sygnału
Jednostka napędowa (silnik,
Przełącznik prędkości
przód
/ tył
pompy hydrauliczne i silniki jazdy)
jest sterowana przez centralny komputer.
Dodatkowo poszczególne parametry
pracy są zapisywane w pamięci komputera
więc rozkładanie masy asfaltowej może być
wznowione poprzez włączenie przełącznika jazdy.
Innowacyjny system Sumitomo zapewnia najlepszą stabilność jazdy (utrzymanie ustalonej prędkości jazdy i kierunku).

Kolorowy wyświetlacz na pulpicie sterowniczym
Ciekłokrystaliczny, kolorowy ekran wyświetla wszystkie użyteczne informacje i oferuje dostęp do wielu funkcji.
Użycie prostych przełączników umożliwia ich łatwą wymianę w przypadku usterki.

Widok główny

Menu

Ustawianie ubijaków / wibratorów

Tryb serwisowy

Tryb awaryjny

Tryb awaryjny

Boczne panele sterujące

Dodatkowe pulpity zamontowane po obu stronach stołu
dają możliwość sterowania głównymi opcjami maszyny.

Widok normalny
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Sterowanie
ubijakiem/wibratorem

Tryb awaryjny
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EU Stage IIIB / EPA Interim Tier 4

Zaawansowane funkcje sterowania
Zaawansowana funkcja sterowania umożliwia zawracanie w miejscu, wokół własnej osi co czyni maszynę wyjątkowo użyteczną w ciasnych miejscach
takich jak np. ślepe ulicznki.

Płynna kontrola dzięki skomputeryzowanemu systemowi sterowania

Ruch maszyny kontrolowany jest automatycznie.
Prędkość lewej jak i prawej strony ustawiona jest tak
by móc poruszać się po regularnym łuku bez straty
przyczepności.

Przycisk obrotu

Pokrętło kierunku
do dokładnego
sterowania
Dźwignia
sterowania

Nakładki gumowe gąsienicy
Gąsienice wyłożone są wytrzymałymi gumowymi nakładkami chroniącymi powierzchnię asfaltu
przed uszkodzeniem.
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Zintegrowany układ napędowy
z przekładnią napędową gąsienicy.
Konstrukcja zapewnia wyjątkowo dużą przyczepność i moc napędu.
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Łatwa konserwacja
Codzienna konserwacje jest wyjątkowo prosta. Sprawdzenie poziomów olejów czy smaru, wymiana
filtrów jak również inne prace konserwacyjne są możliwe zaraz po otwarciu klapy.

chłodnica intercooler chłodnica
paliwa

zbiornik
wyrównawczy

wyłącznik
masy

filtr
paliwa

wstępny
filtr paliwa

filtr oleju
hydraulicznego

Wyposażenie standardowe

Osłona przenośnika ślimakowego

Tylne oświetlenie LED

Czujniki ultradźwiękowe

Składany daszek ochronny

Wyposażenie opcjonalne

System automatycznego smarowania

Zgarniacz na gąsienice

Czujnik wysokości
i nachylenia. (opcja)

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

Ultradźwiękowy czujnik
krańcowy masy (opcja)

Hydrauliczne wysuwana i regulowana
blacha kanałowa ( z panelu bocznego)

Typ czujnika
1

Analogowy czujnik wysokości

Cechy
Dla bezpośredniej kontroli względem punktu odniesienia

Cyfrowy czujnik wysokości
Podobnie jak nr. 1. Z łatwością może być używany przez „cyfrowy kontroler”
Ultradźwiękowy
czujnik
Bezkontaktowa kontrola względem punktu odniesienia (żyłka, grunt)
wysokości
3-2 Big Sonic Ski
Trzy ultradźwiękowe czujniki skanują bezdotykowo punkt odniesienia
2

3-1

4

Analogowy czujnik nachylenia

Używane z nr. 1

5

Cyfrowy czujnik nachylenia

6

Czujnik krańcowy masy

Używany razem z nr. 2 lub nr. 3. Sterowany poprzez „Cyfrowy kontroler”
Używany w celu kontroli prędkości ślimaka i ilości materiału
(Typ kontaktowy w standardzie)
1 Kontaktowy czujnik wysokości

Czujnik krańcowy wykorzystywany
jest do regulacji ilości materiału
z przodu stołu.
2 Cyfrowy czujnik wysokości

6 Czujnik krańcowy masy

4 Czujnik nachylenia
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5 Cyfrowy czujnik
nachylenia

3-1 Ultradźwiękowy czujnik wysokości
3-2 Big ski
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UKŁADARKA SUMITOMO HA60-8B
SPECYFIKACJA
HA90C-2(B) +JP2875

HA90C-2(B) +JP2260

2,8 ~ 7,5 m

2,3 ~ 6,0 m

Szerokość układania
Szerokość układania z poszerzeniami mechanicznymi
Osiągi
i wydajność

9,0 m

-

Wysokość układania

10~300 mm

Prędkość układania

1.5~20m/min

Pojemność kosza zasypowego

13,9 ton

Profil daszkowy

Masa i wymiary

-1~3 (Hyd.) (sterowane hydraulicznie)

Masa maszyny w stanie gotowym do pracy
(ogrzewanie gazowe)

21300 kg (transport)
22800 kg (z poszerzeniami)

19100 kg (transport)

Masa maszyny w stanie gotowym do pracy
(ogrzewanie elektryczne)

21800 kg (transport)
23300 kg (z poszerzeniami)

19500 kg (transport)

Długość całkowita

7310 mm

7185 mm

Szerokość całkowita (transportowa)

2990 mm’

2545 mm

Wysokość całkowita ( ze rozłożoną kabiną)

3860 mm

Wysokość transportowa ( ze złożoną kabiną)

2985 mm

Odległość pomiędzy osiami

2975 mm

Szerokość gąsienic (nakładki gąsienicy)
Urządzenia
do transportu
materiału
Ślimaki
rozdzielające

304 mm

Rodzaj napędu

Hydrauliczny ( niezaleznie lewa i prawa strona)

Szerokość i ilość przenośników zgrzebłowych

400mm x2

Prędkość obrotowa

0 ~ 27,0 m/min

Wymiary ślimaków rozdzielczych

400 x skok linii śrubowej 330

Prędkość obrotowa

0 ~ 83 min-1

0 ~ 75 min-1

Model

J-Paver 2875

J-Paver 2360

System ogrzewania
Dane stołu
układającego

Układ napędowy
jazdy

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 stół podst. - poszerzenie

Hydrauliczne

Typ

Gąsienicowy

Rodzaj napędu

HST

Typ hamulców

Automatyczny hamulec roboczy

Prędkość jazdy do przodu/do tyłu

0~3.0 / 0~3.0 km/h

Producent i model

ISUZU AH-4HK1X

Norma emisji spalin

HA90C-2: EU Stage III A / EPA Tier 3, HA90C-2B: EU Stage III B / EPA Interim Tier 4

Pojemność

Silnik

5.193 cc (4CYL.)

Moc wyjściowa

132.1/2000 kW/min-1 (180 hp)

Pojemność zbiornika paliwa

290 l

System elektryczny

24 V

J・paver2875

＋

z opcjonalnym wyposażeniem

2450

2985

3860

12.5°

12.4°

304

0

2000
2490
3266

15

∅

510

435

1520

2975

2815

7310

J・paver2360

＋

440

2842

2990 (transportation)
7500
9000

750(ext)

z opcjonalnym wyposażeniem

2450
3860
2985
Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｅ
Ｒ

435
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1520

2975

7185

2690

12.4°

304

0

1300
2000
2490
3266

15

12.5°

∅

510

440

2360
2545 (transportation)
6000

11

www.asbud.com.pl
asbud@asbud.com.pl

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:

Nasi Partnerzy:

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

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

www.asbud.com.pl

ul. Marywilska 36
03-228 Warszawa
Telefon +48 22 751 12 22
Fax +48 22 751 32 90
warszawa@asbud.com.pl

