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Ми розробили власний автокран,
що відповідає всім вимогам сьогодення
– кран обладнаний 4-секційною стрілою з синхронним
висуванням четвертої та третьої секціями
– металоконструкції виготовлені з високоміцної сталі S700
– застосування гідророзподільника з електронним
пропорційним управлінням фірми «Sauer-Danfoss»
забезпечує плавність, легкість і точність керування
– в гідросистемі крана використано ущільнення провідних
світових фірм: «Simrit», «Parker»

Автокран КА-40
укомплектований
– гідророзподільником з електронним
пропорційним управлінням фірми
«Sauer-Danfoss» (джойстиками), що
забезпечить плавність, легкість і точність
керування робочими операціями
– решітчатим подовжувачем стріли, що
збільшує висоту підіймання вантажу на 8м

Технічні характеристики
Вантажопідіймальність максимальна корисна, т
Виліт при максимальній вантажопідіймальності, м
Виліт, м
Максимальний вантажний момент, кН.м (тс.м)
Висота підіймання максимальна, м
Глибина опускання максимальна, м
Довжина стріли, м
Кількість секцій стріли, шт
Кут повертання при роботі крана, градусів
Швидкість підіймання-опускання вантажу:
- з максимальною масою вантажу, м/хв, m=8
- з масою вантажу до 4 т, м/хв, m=1
Швидкість посадки, м/хв
Частота обертання, об/хв
Тривалість зміни вильоту, с
Швидкість висування-втягування секцій стріли, м/хв
Габаритні розміри крана:
- довжина, м
- ширина, м
- висота, м
Геометричні параметри крана:
- база виносних опор, м
-поперек
-вздовж
- відстань між виносними опорами, м
- радіус повертання при русі крана, м
Маса кранової установки, кг
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Діаграма вантажопідіймальності

Про Нас
Основними напрямками діяльності є проектування та
виготовлення нових моделей автомобільних кранів
На підприємстві створене потужне конструкторськотехнологічний відділ. В складі відділу працюють
інженери-конструктори, інженери технологи.
інженери електронщики.

Всі спеціалісти мають величезний досвід роботи ,
який роками набувався на одному з найпотужніших
заводів з виготовлення автомобільних кранів
На підприємстві організовано:
– дільниця з механічної обробки металів;
– дільниця зварювального виробництва;
– механоскладальна дільниця.

У виробничих підрозділах працюють висококваліфіковані
фахівці: інженери механіки, спеціалісти по обслуговуванню
електронних систем, гідравліки, майстри, фахівці з мехобробки,
електрогазозварники та слюсарі механоскладальних робіт.

Послуги
Потужне конструкторське бюро розробляє широкий
спектр обладнання та устаткування,
успішно зарекомендувало себе на об’єктах присутності.
Ми вміємо забезпечити виробничий процес власними
винаходами, що в рази зменшує
витрати замовника на оплату виробничого процесу.
Технічне обслуговування (ТО) – операція чи комплекс
операцій по підтримці працездатності (справності)
автокрана або іншої продукції, а також запобігання
дефектів під час використання за призначенням,
заощадження і транспортування.
Технічне обслуговування автокрана включає:
- щоденне технічне обслуговування (ЕТО)
- перше технічне обслуговування (ТО-1)
- друге технічне обслуговування (ТО-2)
- сезонне технічне обслуговування (СТО)

ТзОВ «Надрагідробурмаш» виготовляє і реалізує повну
номенклатуру запасних частин до:
автокранів власного виробництва
автокранів таких виробників як «СИЛАЧ», «Івановець»,
«Галичанин», «Клинці» і «Машека»
різних видів спецтехніки (мультиліфт, бульдозерів,
муссоровозам), сільськогосподарської та комунальної
техніки.

Ремонт автокранів і спецтехніки
Капітальний ремонт автокранів, поточний ремонт автокранів.
Ремонт автокранів будь-якої складності.
Проводимо технічне обслуговування автокранів
– Проводимо ремонт гідроциліндрів
– Ремонтуємо гідроциліндри а / кранів, ексковаторов,
бульдозерів та іншої техніки.
– Здійснюємо ремонт опорно-поворотного круга на
втомобільних кранах
– Ремонт вставок і кореня стріли автомобільних і самохідних
кранів
– Ремонт гідророзподільників
– Ремонт гідрообладнання
– Зварювальні роботи будь-якої складності

Ремонт і виготовлення гідроциліндрів
Ми виробляємо і ремонтуємо поршні, штоки, кришки,
гільзи, проушини – телескопічних циліндрів,
гідроциліндри односторонньої і двох сторонньої дії,
реставруємо гідроциліндри.
Компанія відновлює гідроциліндри. Фахівці компанії
завжди швидко і чітко вживають заходів по відновленню
Ваших гідроциліндрів, відновлюючи їх колишню
працездатність і пропонуючи гарантію на якість

Конструкторами
ТзОВ Надрагідробурмаш
розроблено новий автокран

КА-25

Діаграма
вантажопідіймальності

КА-25

КА-25

Технічні характеристики

Вантажний момент
Довжина гуська
Максимальна висота підіймання гака
Максимальна глибина опускання гака
Маса вантажу, що телескопується
Швидкість посадки вантажу, не більше
Швидкість обертання поворотної частини
Швидкість підіймання-опускання вантажу:
- номінальна
- збільшена
- максимальна
Транспортна швидкість, максимальна
Маса крана в транспортному стані
Розмір опорного контуру:
- повний
- обмежений
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100
9,0
40,4
3,0
6,0
0,1
0,2 … 1,6
6,2
12,4
25,8
60
22,5
6,65 х 6,65
4,85 х 4,85

Установка КРС на базі причепа (робочий стан)

Установка КРС на базі причепа (транспортний стан)

