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848H
LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

 

   

Motor
Cummins QSB 6.7

Motor Gücü
162 Hp (119 kW)

Çalışma Ağırlığı
14,000 kg

Kova Kapasitesi
2.5m3

TOUGH WORLD - TOUGH EQUIPMENT.
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GÜÇLÜ BİR 
VİZYON
Müşterilerine geniş bir ürün hattı ile birlikte kalite ve güvenilir destek sağlayan
LiuGong, Çin inşaat makineleri pazarında bir lider olmanın yanı sıra, dünyada 
inşaat makineleri üreticileri arasında en hızlı büyüyen markalardan birisidir.  

 
 

 
  

Çin'in ilk modern lastikli yükleyicisini
üretmiş olan LiuGong, dünyanın önde
gelen komponent tedarikçileri ile
teknolojik işbirliği halinde yeniliğe olan
taahhüdünü sürdürmektedir.

LiuGong, müşterilerinin verimli ve
üretken bir şekilde çalıştıklarından emin
olmak için, dünyanın bir çok yerinde
teknik destek veren merkez kurmuştur.

  

LiuGong 20 tesiste üretim yapmakta
olup; Avrupa, Kuzey Amerika, Güney
Amerika, Asya-Pasifik, Hindisten, Orta
Doğu, Güney Afrika ve Rusya gibi
dünyanın önemli merkezlerinde ofisleri
mevcuttur.

Müşterilerin LiuGong markasından
beklediği desteği güvence altına almak
için, dünyanın bir çok ülkesinde yedek 
parça depoları faaliyet halindedir.

Houston, Texas USA

Mogi Guaçu, BRAZIL

Montevideo, URUGUAY

YEREL OFİSLER       

YEDEK PARÇA DEPOLARI

Indore, INDIA

Johannesburg, SOUTH AFRICA

Stalowa Wola, POLAND

New Delhi, INDIADubai, UAE

Almere, NETHERLANDS

Moscow, RUSSIA

Global Headquarters 
Liuzhou, CHINA

Hong Kong

Singapore

Gelişim ve üretimde yaklaşık 
60 yıllık mükemmellik 

LIUGONG'U 
LİDER 
YAPAN 
NEDİR?
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KURULUŞUNDAN BUGÜNE YENİLİKÇİ
Yenilikçi yaklaşım sanayiyi ileriye götürmekte iken, LiuGong
yaklaşık 60 yıldır yeniliğin öncülüğünü yapmaktadır.

Çin'de, Liuzhou bölgesindeki 110,000m² Global Araştırma &
Geliştirme Merkezi dünyadaki en ileri teknoloji ile donatılmış olup,
uzman seviyesinde yaklaşık 1,000 AR-GE mühendisi istihdam
edilmektedir.

Liuzhou tesislerine ilaveten, global vizyonunu destekleme üzere,
LiuGong Polonya, Hindistan, ABD ve İngilterede dünya çapında
AR-GE tesisleri çalıştırmaktadır.

Altı Sigma kalite yönetimi ve ISO 9000 standartları ile uyumu,
LiuGong'un kaliteye bakış açısını yansıtmaktadır.

LiuGong, sektörün bazıları aşağıda belirtilmiş 
olan en önemli markaları ile ortak girişim 
ilişkisi halindedir:
• Alman güç aktarma organları imalatçısı

ZF Friedrichshafen AG
• Finlandiyalı maden ve agrega işleme ekipmanı

imalatçısı Metso
• Kuzey Amerikalı dizel motor imalatçısı

Cummins

8,000+
Çalışan    

20
Fabrika

10
Yerel ofis

2,650+ 
Satış noktası

5
AR-GE merkezi

9
Bölgesel Yedek 
Parça deposu

Yaklaşık 60
Yıllık tecrübe 

1,000+
AR-GE mühendisi

BİZ LIUGONG'UZ
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DAHA FAZLA ÜRETİM
İÇİN TASARLANDI

 
 

Yeni 848H sahada verimi yüksek bir iş ortağınızdır. Yeniden tasarlanmış Z-bar ve
kova, gelişmiş yük-algılamalı hidrolik sistem ve hızlı tepki veren otomatik
(powershift) şanzıman ile çevrim süreleri hızlandırılmıştır. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

GÜVENİLİR GÜÇ
848H, eşsiz performansa sahip 193 Hp
(144 kW) gücünde QSB 6.7 EU Faz IIIA
uyumlu motoru ile, sadece tork çıkışını
maksimize ederek düşük devirlerde yüksek
güç üretmekle kalmaz, aynı zamanda gaz
pedalına anında tepki verir.

ŞANZIMAN
848H ZF otomatik şanzıman seçeneği
sunar:
Yakıt verimliliği mükemmel seviyede
muhafaza edilirken, gücün şanzımana
maksimum iletilmesini sağlar.

 
  

 

  
 

 

Optimize edilmiş
dişli oranları ve
otomatik geçiş
fonksiyonu,
uygulamaya bağlı
olmaksızın daha
seri hızlanma ve
daha çabuk tepkili
çevrim süreleri
sağlar.

Uygun konumlara 
yerleştirilmiş olan kontrol ve kumandalar 
loder ve şanzıman fonksiyonlarına tam 
hakimiyeti ve optimum çalışma verimliliğini 
sağlar. Kick-down ve ileri/geri tuşları uygun 
bir şekilde loder joystiği üzerine 
yerleştirilmiştir. Operatörün bir parmak 
ucu teması ile 
çalıştırılabilen kick-
down fonksiyonu ile,  
motorun torku ve 
kovanın koparma 
kuvveti ve dolayısı
ile yükleme 
kapasitesi arttırılır. 

      

 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

YÜK-ALGILAMALI
HİDROLİK SİSTEM
Kaba kuvvet ile zekanın kesiştiği noktadır.
Yük-algılamalı hidrolik sistem, gücü talebe
göre kovaya veya direksiyon sistemine
yönlendirerek, hızlı tepki ve mükemmel
verimlilik sağlar. Makinede, bom'da ve
ataşmanda yumuşak ve üstün kontrol
kolayca elde edilir. Gücün yapılan işe göre
ihtiyaç duyulduğu kadar verimli bir şekilde
dağıtılması operatörün tüm kontrolü elinde
tutmasını sağlar.

SÜRÜŞ KONTROL
LiuGong’un bir kova otomatiği ile
tamamlanmış olan yeni jenerasyon sürüş
kontrolü, şokları absorbe ederek bozuk
zeminlerde sürüş kalitesini arttırır.
Sürüşün rahatlatılması malzemenin
kovadan dökülmesini önler, operatörün
genel konforuna, keyifle ve güven
içerisinde çalışmasına ve sonuç olarak
üretime katkı sağlar.

YÜK TAŞIMA
PERFORMANSINA
KATKI YAPAN Z-BAR
TASARIMI
Optimize edilmiş Z-Bar geometrisi ile, kova
lastiklere daha yakın konumda tutulabilir ve
bu sayede; daha güçlü  kazı kuvveti, daha 
yüksek kova koparma kuvveti vetaşıma 
sırasında kovadan malzeme
dökülmesini asgariye indiren maksimum
kova devirme açısı sağlanır.

Hidrolik hızlı değiştirme aparatı opsiyonu
makinenin çok yönlülüğüne katkı yaparak,
yapılan işe göre farklı aparat ve
ataşmanların kullanılmasını, sökülüp
takılmasını kolaylaştırır.  

  
   

  

 

 

  

 

 

    

  
 

 

AKSLAR
848H' ın özellikleri arasında bulunan sınırlı-
kaydırmalı diferansiyel'li akslar, gücü tekerlere
otomatik olarak ileterek, mükemmel bir çekiş
sağlar ve özellikle yumuşak veya bozuk
zeminlerde çalışırken patinajı neredeyse
tamamen önler.

Bu akslar, bozuk zeminlerde dahi dört tekerin
tamamının yere basmasını sağlayacak
şekilde tasarlanmıştır. Ön aks, makinenin
tüm ağırlığını taşıyacak şekilde şasiye
sabitlenmiş olup, arka aks azami stabilite
ve çekiş sağlamak üzere ± 12° salınım
yapacak şekilde tasarlanmıştır.

TAŞINAN YÜKÜN
DAHA İYİ KONTROLÜ
İÇİN YENİ KOVA
TASARIMI
Yeni tasarlanmış olan 848H lastikli
yükleyicinin kova kapasitesi ve malzeme
tutma kapasitesi arttırılmıştır. 848H daha
fazla malzemeyi daha kolay yükleyerek,
yaptığı her çevrimin sizin için daha verimli
ve üretken olmasını sağlar.

OPERATÖR DOSTU
ÇALIŞMA ORTAMI
Rahat çalışan bir operatör, daha üretken
bir operatördür. Ergonomik olarak
tasarlanmış olan kumandalar, arttırılmış
görüş alanı ve 848H kabini içerisindeki
diğer bir çok özellikler, sahada uzun süre
konforlu çalışmanın ve üretkenliğin
güvencesidir.
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VERİMLİLİĞE
ODAKLANDI  

   
 

Yeni 848H lastikli yükleyici sadece çok çalışmakla kalmaz, aynı zamanda akıllı
çalışır. Gelişmiş teknolojilerin entegrasyonu ve dayanıklı tasarımı ile, 848H yakıt
verimliliği ve sahada üretkenlik arasında mükemmel bir denge sağlar.

 

 
 

  
 

 

 

 

   
 

 
 

   
  

 

 

YAKIT CİMRİSİ
6 SİLİNDİRLİ MOTOR
Altı silindirli, dört stroklu Cummins QSB 
6.7 türboşarjlı ve ara-soğutuculu motor,
gücünden ve kuvvetinden taviz
vermeksizin EPA Tier 3 / EU Faz IIIA
emisyon mevzuatını karşılar. Emme
sisteminden egzoz sistemine kadar, bu
motor hem çevre için hem de işiniz için
çalışır.

SOĞUK TUTUN
Soğutma sistemi daha iyi soğutma
yapacak ve daha sessiz çalışacak
şekilde yeniden tasarlanmıştır. Yeni
6mm'lik altı köşe ızgara tasarımı
havalandırmayı iyileştirirken, ters
döndürülebilir hidrolik fan sayesinde
hem radyatörün periyodik olarak
temizlenmesi kolaylaştırılır hem de
soğutma sistemi fanını çalıştırmak için
gereken güç azaltılmış olur.

YÜK ALGILAYICI HİDROLİK SİSTEM 
İLE OPTİMAL KONTROL
LiuGong’un yeni-jenerasyon hidrolik 
sistemi; mekanik, elektrik ve hidrolik 
sistemlerin mükemmel bir uyum içerisinde 
çalışmasını sağlar. 

Bu teknoloji, yapılan işin gerektirdiği 
kadar hidrolik akış ve dolayısıyla sadece 
ihtiyacı karşılayacak kadar güç 
harcayarak, optimal verimlilik sağlar.
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SAĞLAM & GÜVENİLİR 
KONSTRÜKSİYON

  

    

Tasarımın her aşamasında, LiuGong güvenilirlik ve dayanıklılık prensiplerine
bağlı kalmıştır. 848H'ta belirgin olan bu prensip, bu lastikli yükleyiciyi en akıllı
seçim haline getirmiştir.  

 

 

 
  

 
 

 

 

GELİŞTİRİLMİŞ ANA
YAPI
Şasi, bir lastikli yükleyicinin bel kemiğidir.
Hayati öneme sahip olan bu komponentin
tasarımına özel itina gösterilmiştir. Makine,
üzerine tatbik edilebilecek tüm kuvvetleri
karşılarken, güç kompartımanının burulma
ve bükülmelere karşı korunduğundan
emin olmak için,  dinamik ve dayanıklılık
simülasyonları da dahil olmak üzere, en
gelişmiş analiz yöntemleri kullanılmıştır.

Z-BAR BAĞLANTISI
YENİDEN KEŞFEDİLDİ
Yeni tasarlanan Z-bar sadece yükten
kaynaklanan kuvvetlere karşı koymakla
kalmaz, aynı zamanda operatörün sahaya
tam anlamıyla hakim olmasını sağlar.
848H üzerindeki yeni Z-bar bağlantısı ile
yükten kaynaklanan gerilimler düzgün bir
şekilde dağıtılmıştır. Yapıyı güçlendirmek
için, mafsal pimleri ve kaldırma kolu
bağlantı plakaları gibi hayati parçalar ve
komponentler özel ısıl işlem görmüş
malzemelerden dökülmüştür.

6
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KANITLANMIŞ MOTOR
Motor lastikli yükleyicinin kalbidir ve
makinenin ömrü boyunca yüksek performans
göstermesi beklenir.  Cummins QSB 6.7
motoru, yüzbinlerce şantiyede milyonlarca
saat çalışması ile sektörde çok iyi bilinir. Bir
LiuGong makinesi için tasarlandığı zaman,
bu motor zorlu LiuGong test sahasında
30,000 saat çalıştırılarak zaten kanıtlanmış
olan kalitesi bir kez daha teyit edilir.

AZ BAKIM GEREKTİREN
FREN SİSTEMİ
Aks içerisine yerleştirilmiş olan hidrolik
frenler, komponentleri harici etkenlerden
koruyarak uzun bir servis ömrü ve bakım
kolaylığı sağlarlar. Yeni yağlama sistemi, fren
performansını arttırmak ve lastiklerin
aşınmasını önemli ölçüde azaltmak üzere
tasarlanmıştır.

 
 
 

  
 

Birinci-sınıf
komponentler,
her makinede
maksimum
güvenilirlik ve
dayanıklılık
anlamına gelir.
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 ERGONOMİK 
KABİN  
Ergonomik tasarımlı kumandalar, ferah bir kabin, açık görüş alanı ve diğer tüm 
özellikler operatör konforuna ve sahada toplam üretkenliğe katkıda bulunurlar.

DAHA İYİ GÖR, DAHA İYİ ÇALIŞ 

 
 

Yeni 848H güvenli ve verimli bir çalışma
için maksimum görüş alanı sağlayacak
şekilde tasarlanmıştır. Bombeli kabin
ön camı ve iyi yerleştirilmiş kaldırma  

kolları sayesinde panaromik bir görünüm 
elde edilir. Operatör, kovanın zemin seviye-
sinde kenarlarına ve makinenin köşelerine 
tam anlamıyla hakim bir konumdadır.

 
848H ayrıca, ekstra bir göz sayılabilecek
opsiyonel geri görüş kamerası ile
donatılmıştır.

çepeçevre sekiz 
Değişimi 
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KONFORLU ÇALIŞMA
848H yükleyicinin geniş hacimli kabini
çalışma alanını büyütür ve operatöre
konforlu bir çalışma ortamı sunar.

Düşey va yatay istikametlerde ayarlana-
bilir hava süspansiyonlu koltuk, operatö-
rün konforlu bir şekilde ve yorulmadan
günlerce çalışmasını mümkün kılar.

Üst kalitede sızdırmazlık önlemleri, daha
sessiz elektrik sistemi ve verimli soğutma
grubu sayesinde, kabin içi ses ve titreşim
seviyeleri düşüktür 75 Db (A).  

HASSAS KUMANDA 
& KONTROL
Çalışma kolaylığı için, joystik ve parmak 
kontrollü levyeler arasında seçim şansı, 
operatöre eş zamanlı ve hassas kontrol 
seçeneği sunar. Operatörün kolay 
kullanacağı şekilde ergonomik olarak 
yerleştirilen ileri ve geri arasında istikamet 
değiştirme ve kick-down fonksiyonları, 
üretkenliği arttırırken, operatör 
yorgunluğunu azaltır.

  

 
 

 
  

DAİMA TAZE HAVA
Yeni 848H kabini, içeride sürekli taze hava
ve pozitif basınç bulundurmak amacıyla,
dengeli hava sirkülasyonu sağlayacak
şekilde tasarlanmıştır. Klima sistemi,
dışarıda hava sıcaklığı ne olursa olsun,
kabini konforlu tutmak için çepeçevre sekiz
adet hava çıkışı ile donatılmıştır. Değişimi
kolay hava filtreleri tozu elimine eder ve
parçacıkların kabine girmesini önler.

8
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AZAMİ SERVİS 
KOLAYLIĞI   
Servis ve bakımın daha hızlı ve kolay yapılması, maliyetlerin düşürülmesi ve elde 
kalan sürede sadece işe odaklanılması için, 848H sektöre bir dizi yenilikler getirmiştir.

KOLAY ERİŞİM
Yeni 856H' ın elektrikle çalıştırılan, geniş- 
açılmalı fiberglas kaputu motora hızlı ve 
kolay erişim, servis noktalarına kolayca 
müdahale edilmesini sağlar.

Kabin filtresi kabinin sol yan tarafına 
takılmış olup, bakımı için zemin 
seviyesinden erişilmesi mümkündür. 

Operatör koltuğunun arkasına yerleştirilmiş 
olan elektrik kontrol kutusu, tüm elektrik 
tesisatını bir arada toplayarak kolay erişim 
ve kolay arıza tespiti sağlar.

Çabuk ve kolay gözle kontroller için, 
hidrolik yağ göstergesi zemin seviyesinden 
açıkça görülebilir konumdadır. 

OTOMATİK SİSTEMLER 
Bir otomatik gresleme sistemi zaman ve 
eleman tasarrufu sağlar - seçilebilir, ters 
döndürme fan fonksiyonu etkin bir otomatik 
temizleme sağlar, radyatörün manuel olarak 
temizlenmesi aralıklarını uzatır.

GÜVENLİ BAKIM
Rutin bakımlar sırasında servis elemanının 
güvenliğini sağlamak için, makinenin kritik 
yerlerine ve saç yüzeylerine kaydırmaz 
bantlar ve tutamaklar yerleştirilmiştir.
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PERFORMANSINIZIN 
PARÇASI 

Makinenize güvenmeniz 
için arkasında kimin 
durduğunu bilmeniz çok 
önemlidir. LiuGong olarak, 
isteklerinize gecikmeden 
cevap vermek üzere, 
dokuz adet global parça 
depomuzla ve dünya 
genelinde 130 ülkede  
yerel bayi ağımızla 
hizmetinizdeyiz. 
Dünyanın hangi bölgesinde olursanız olun, 
işinizi sürdürebilmeniz için hızlı ve verimli 
parça desteğimizden emin olabilirsiniz.

ORİJİNAL PARÇALAR 
İşletme giderlerinin azaltılması ve makinenizin kesintisiz 
çalışması için orijinal LiuGong parçaları kullanılması şarttır. 
Amaca yönelik üretilen ve birlikte uyum içerisinde çalışmak 
üzere tasarlanan yedek parça ve komponentlerimiz, her türlü 
çalışma koşullarına karşı özenle test edilmiştir 

Standartları daima yüksek tutan LiuGong mühendislik birimi tüm 
parçaları özenle test ederek uzun ömürlü olmaları için gereken 
kalite standartlarını karşıladıklarından emin olmaktadır. 

Herhangi bir yerde ve zamanda. 
Bu bizim hedefimizden fazladır. 
Bu bizim teminatımızdır.

Yeni 856H, makinenizin çok yönlü 
kullanımını maksimize etmek için geniş bir 
ataşman ürün hattı ile çalışacak şekilde 
tasarlanmıştır. Optimize edilmiş Z-bar 
tasarımı ve hızlı değiştirme aparatı 
sayesinde, ataşmanların basit ve seri 
şekilde değiştirilmeleri artık mümkündür. 

Makineye genel maksat kovası, kaya 
kovası, kavrayıcı ve 5.6m³ kapasiteye 
kadar hafif malzeme kovası takılabilir. 
Diğer özel ataşmanlar ve palet çatalları 
ilave seçeneklerinizdir. 

GENEL MAKSAT

SAMAN KAVRAYICI

HAFİF MALZEME

HİZALI TIRNAKLI 
KAVRAYICI

KAYA YANDAN-BOŞALTMA 
KOVASI

ÇAPRAZ TIRNAKLI 
KAVRAYICI

ÇATALLAR
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YATIRIMINIZIN
GERİ DÖNÜŞÜNÜ
MAKSİMİZE EDİN

GÜVENİLİR GÜÇ
Cummins QSB 6.7 EPA Tier 3 / EU Faz IIIA Motor
tarafından rakipsiz bir performans sağlanır - tork çıkışı
maksimize edilerek düşük motor devirlerinde daha fazla güç
ve koparma kuvveti üretilir.

GELİŞMİŞ HİDROLİK SİSTEM
LiuGong`un yeni-jenerasyon gelişmiş hidrolik sistemi, 
mekanik, elektrik ve hidrolik sistemlerin birbirleri ile uyumlu 
bir şekilde çalışmalarını organize eder. Sadece gerektiği 
kadar güç verilerek, optimum verimlilik sağlanır.

   
  

 

KUMANDALAR
Kick-down ve ileri/geri yön tuşu, çevrim süresini 
kısaltmak ve üretkenliği arttırmak amacıyla,
operatörün verimli kullanabilmesi için loder joystiği
üzerine yerleştirilmiştir.

 
     

     
     

ŞANZIMAN
Yeni ZF otomatik şanzıman, tork 
konverter ile birlikte, maksimum güç
ileterek üst düzeyde performans ve yakıt
verimliliği sağlar.

YEDEK PARÇA 
İşinizin karlılığını maksimize etmek için, 
ihtiyaç duyduğunuz yerde ve ihtiyaç 
duyduğunuz anda, yaygın destek ağımız 
orijinal LiuGong yedek parçaları ve 
uzman servisi ile hizmetinizdedir.  

SATIŞ SONRASI DESTEK 
Kendinizi güvende hissetmeniz için, 2,650 den 
fazla hizmet noktasında bayilerimiz ve yerel 
ofislerimiz kanalı ile makineniz ve işinizle ilgili 
eğitim, servis, bakım ve danışmanlık hizmeti 
verildiğini vurgulamak isteriz.

ÇOK YÖNLÜLÜK
Hızlı değiştirme aparatı ataşmanların kolay 
ve hızlı değiştirilmesini sağlayarak, 
makinenin işte kalma süresini ve üretimi 
arttırır.

GÖRÜŞ KABİLİYETİ  
Kabinin bombeli ön cam tasarımı ve loder 
kaldırma kollarının doğru pozisyonu geniş 
bir görüş alanı sağlarken kovanın kenarı 
zemin seviyesinde görüş alanındadır.

YENİ Z-BAR BAĞLANTISI 
Optimize edilmiş Z-Bar geometrisi ile, kova 
lastiklere daha yakın konumda tutulabilir ve bu 
sayede daha yüksek kova koparma kuvveti 
sağlanır, taşıma sırasında kovadan malzeme 
dökülmesi asgariye iner. 

AKSLAR
Sınırlı-kaydırmalı diferansiyelli akslar gücü 
otomatik olarak tekerlere ileterek, aşırı bozuk 
zeminlerde ve yüklerde dahi, optimum 
performans için çekiş gücünü arttırır. 

856H  LASTİKLİ YÜKLEYİCİ
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YATIRIMINIZIN 
GERİ DÖNÜŞÜNÜ 
MAKSİMİZE EDİN

GÜVENİLİR GÜÇ
Cummins QSL 9.3 EPA Tier 3 / EU Faz IIIA Motor 
tarafından rakipsiz bir performans sağlanır - tork çıkışı 
maksimize edilerek düşük motor devirlerinde daha fazla güç 
ve koparma kuvveti üretilir.

GELİŞMİŞ HİDROLİK SİSTEM
LiuGong`un yeni-jenerasyon gelişmiş hidrolik sistemi, 
mekanik, elektrik ve hidrolik sistemlerin birbirleri ile uyumlu 
bir şekilde çalışmalarını organize eder. Sadece gerektiği 
kadar güç verilerek, optimum verimlilik sağlanır.

   
  

 

KUMANDALAR
Kick-down ve ileri/geri yön tuşu, çevrim süresini 
kısaltmak ve üretkenliği arttırmak amacıyla,
operatörün verimli kullanabilmesi için loder joystiği
üzerine yerleştirilmiştir.

 
     

     
     

ŞANZIMAN
Yeni ZF otomatik şanzıman, tork 
konverter ile birlikte, maksimum güç
ileterek üst düzeyde performans ve yakıt
verimliliği sağlar.

YEDEK PARÇA 
İşinizin karlılığını maksimize etmek için, 
ihtiyaç duyduğunuz yerde ve ihtiyaç 
duyduğunuz anda, yaygın destek ağımız 
orijinal LiuGong yedek parçaları ve 
uzman servisi ile hizmetinizdedir.  

SATIŞ SONRASI DESTEK 
Kendinizi güvende hissetmeniz için, 2,650 den 
fazla hizmet noktasında bayilerimiz ve yerel 
ofislerimiz kanalı ile makineniz ve işinizle ilgili 
eğitim, servis, bakım ve danışmanlık hizmeti 
verildiğini vurgulamak isteriz.

ÇOK YÖNLÜLÜK
Hızlı değiştirme aparatı ataşmanların kolay 
ve hızlı değiştirilmesini sağlayarak, 
makinenin işte kalma süresini ve üretimi 
arttırır.

GÖRÜŞ KABİLİYETİ  
Kabinin bombeli ön cam tasarımı ve loder 
kaldırma kollarının doğru pozisyonu geniş 
bir görüş alanı sağlarken kovanın kenarı 
zemin seviyesinde görüş alanındadır.

YENİ Z-BAR BAĞLANTISI 
Optimize edilmiş Z-Bar geometrisi ile, kova 
lastiklere daha yakın konumda tutulabilir ve bu 
sayede daha yüksek kova koparma kuvveti 
sağlanır, taşıma sırasında kovadan malzeme 
dökülmesi asgariye iner. 

AKSLAR
Sınırlı-kaydırmalı diferansiyelli akslar gücü 
otomatik olarak tekerlere ileterek, aşırı bozuk 
zeminlerde ve yüklerde dahi, optimum 
performans için çekiş gücünü arttırır. 
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130'dan fazla ülkeye dağılmış olan geniş 
bayi ağımızla yerel destek sağlamaktayız. 
Bayilerimiz ve müşterilerimize üst düzeyde 
eğitim, parça ve servis desteği verecek 
kapasitede, 10 adet yerel ofis ve 9 adet 
global yedek parça merkezi ile 
hizmetinizdeyiz.

PROFESYONEL 
DANIŞMA
İşiniz ne olursa olsun, o işe en uygun 
makineyi, doğru konfigürasyonu, opsiyon   
ve ataşmanlarını seçmenize yardımcı 
olabiliriz. Ekipmanınızdan karlı bir geri 
dönüş almanız için, maksimum bulunabilirlik 
ve minimum sahip olma maliyeti elde 
etmenizi sağlama konusunda uzman 
personelimiz ile yardımcı olabiliriz.

SERVİS ANLAŞMALARI
LiuGong olarak, işinizin gerektirdiği 
kapsamda servis ve bakım anlaşmaları 
sunabiliriz. Bu şekilde maliyet kontrolü 
yapabilirsiniz. Bizi hemen arayabilirsiniz. 

İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ ANDA
İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ HER YERDE

LiuGong müşterilerine dünya genelinde birinci sınıf servis desteği ile birlikte
güvenilir ve sağlam ekipman sunmanın sorumluluğunu taşımaktadır.
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TAVİZSİZ
GÜVENLİK
LiuGong sahadaki güvenliğinizden sorumluluk duymakta olup, 848H lastikli
yükleyici gönül rahatlığınız için gerekli tüm güvenlik ekipmanları ile teçhiz edilmiştir

FOPS/ROPS KABİN
Ekstra gönül rahatlığınız için 856H, standart 
olarak Yuvarlanmaya Karşı Koruma Sistemi 
(ROPS) ve Düşen Cisimlere Karşı Koruma 
Sistemi (FOPS) ile koruma altına alınmıştır.

GENİŞ GÖRÜŞ ALANI
Kabindeki yeni bombeli ön cama ilaveten, 
sahada üçüncü gözünüz olan arka görüş 
kamerasının da katkısı ile, geniş görüş alanı 
sağlanmıştır. LED çalışma lambaları seçildiği 
takdirde, hava karardığında veya gece 
vardiyasında görüş kabiliyeti daha da arttırılır.

OPERATÖR DOSTU
Güçlü kabin yalıtımı sayesinde kabine toz 
girişi engellenir, ses ve titreşim seviyeleri 
minimize edilerek konforlu, güvenli ve işe 
odaklanmaya yönelik bir çalışma ortamı 
sağlanır.

GÜVENLİ GİRİŞ
Kaynatılmış 4-çubuklu kaydırmaz 
basamaklar aralarına moloz birikmeyecek  
ancak güvenli bir tırmanma sağlayacak 
şekilde düzenlenmiştir. İyi yerleştirilmiş 
tutamaklar ve platformlar kabine kolay ve 
güvenli çıkış sağlar.

Geri giderken, üçüncü gözünüz olan geri görüş
kamerası ile kendinizi güvende hissedin. 
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TEKNİK ÖZELLİKLER

 
 

 

   

Cummins EPA Tier 3 / EU Faz IIIA onaylı, 6.7
litre, 6-silindirli sıralı türboşarjlı common rail yakıt
enjeksiyon sistemli dizel motor
Cummins verimli yakıt filtreleme sistemi.
Havanın temizlenmesi: Burgaçlı ön-filtre, iki-
kademeli hava filtresi.
Soğutma sistemi: Şarj hava soğutucusu ve emiş
tipli soğutma sistemi, tekli
radyatör düzeni.

Emisyon sınıfı EPA Tier 3  / 
EU Faz IIIA

 

Make

Model

Motor gücü - Brüt (SAE
J1995 / ISO 14396)
Motor gücü - Net
(SAE J1349 / ISO 9249)

Azami tork

Silindir hacmi

Silindir sayısı

Havalandırma Türboşarjlı &  Şarj 
hava soğutuculu

 

Çalışma ağırlığı 14,000 kg

Çalışma ağırlığına ilave ekipman veya
aksasuarlar girmez, standart ataşmanlı
makine, dolu yakıt tankı, gerekli seviyede tüm
sıvılar ve 75 kg ağırlığında operatör dahildir.

Kova kapasitesi 2.3 - 4.0 m³

MOTORDescription

SIVI KAPASİTELERİ

Yakıt Tankı 

Motor Yağı

Soğutma Sistemi

Hidrolik Sistem

245 L

17 L

44 L

180 L

Şanzıman ve Tork 
Konverter 

Akslar, Birisi

40 L

18 L

 
 

 
  

 
 

ŞANZIMANDescription

Tork konverter: tek-kademeli, üç elemanlı.
Şanzıman: ZF 4WG 208 ara-şaftlı şanzıman,
FNR, KD ve korna tek pilot joystik üzerine entegre.
elektro orantılı valf, sarsıntısız vites değişimi için
viteslerde sürekli güç.
Vites değiştirme sistemi: ZF Otomatik vites
değişimi hepsi 2.ci viteste başlayan otomatik
modlar (1~4/2~4) , uzun mesafeye malzeme
taşınması için daha hızlı ve daha uygundur.

Ara-şaftlı,
otomatik
Tek kademeli,
üç elemanlı

38.8 km/s

Şanzıman tipi 

Tork konverter 

Maksimum yürüyüş 
hızı, ileri
Maksimum yürüyüş 
hızı, geri 

Vites sayısı, ileri

Vites sayısı, geri      

24.2 km/s

4

3

HİDROLİK SİSTEM

   

 

   
  

 
 

   

 

Sistemin beslenmesi: Değişken kapasiteli 
eksenel pistonlu pompa. Direksiyon fonksiyonu
öncelikli.
Valfler: Çift-etkili 2-masuralı valf. Ana valf, 2-
masuralı bir pilot valf tarafından kontrol edilir.
Kaldırma fonksiyonu: Valfin dört pozisyonu vardır:
kaldır, tut, indir ve yüzdür. Endüktif/manyetik
bom otomatiği açılıp kapatılabilir ve iki pozisyona
ayarlanabilir: kova zemin seviyesinde ve tam
kaldırma yüksekliğinde maksimum erişim.
Devirme fonksiyonu: Valfin üç fonksiyonu vardır:
arkaya devirme, tutma ve boşaltma.
Silindirler: Çift-etkili silindirler tüm fonksiyonlar
için.
Filtre: 12 mikronluk (mutlak) filtre kartuşu
üzerinden tam-akışlı filtreleme.

Ana pompa tipi 

Ana tahliye basıncı 

Pistonlu

21 MPa

5.4 s

1.1 s

3 s

9.5 s

Joystikli 

Kaldırma süresi

Boşaltma süresi 

Yüzdür'de iniş süresi 

En hızlı çevrim süresi 

Kontroller

FRENLERDescription

İki adet birbirinden bağımsız fren devresi,
gelişmiş ana valf & pistonlu pompa ile hassas
kontrol.

Servis freni tipi

Servis freninin 
çalışması 

Park freni tipi

Yağlı diskli fren, iki  
bağımsız devre

Hidrolik

Manuel elektronik 
kontrollü

Park freninin çalışması     Hidrolik

AKSLAR

Ön diferansiyel tipi

Arka diferansiyel tipi 

Aks salınımı 

Sınırlı kaydırmalı

Sınırlı kaydırmalı

±11°

Cummins

QSB 6.7

119 kW (162 hp) @ 2,200 rpm

108 kW (147 hp) @ 2,200 rpm

6.7 L

6

732 N.m @ 1,400 rpm
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MOTORDescription

Cummins EPA Tier 3 / EU Faz IIIA onaylı, 9.3
litre, 6-silindirli sıralı türboşarjlı common rail yakıt
enjeksiyon sistemli dizel motor
Cummins verimli yakıt filtreleme sistemi.
Havanın temizlenmesi: Burgaçlı ön-filtre, iki-
kademeli hava filtresi.
Soğutma sistemi: Şarj hava soğutucusu ve emiş
tipli soğutma sistemi, tekli
radyatör düzeni.

Emisyon sınıfı EPA Tier 3  / 
EU Faz IIIA

Cummins

QSL9.3

162 kW (220 hp) @ 
2,000 rpm

149 kW (202 hp) @ 
2,000 rpm

1,000 N·m

9.3 L 

6

Make  

Model 

Motor gücü - Brüt (SAE 
J1995 / ISO 14396)
Motor gücü - Net 
(SAE J1349 / ISO 9249)

Azami tork 

Silindir hacmi

Silindir sayısı 

Havalandırma Türboşarjlı &  Şarj 
hava soğutuculu

Çalışma ağırlığı 17,000 kg

Çalışma ağırlığına ilave ekipman veya 
aksasuarlar girmez, standart ataşmanlı 
makine, dolu yakıt tankı, gerekli seviyede tüm 
sıvılar ve 75 kg ağırlığında operatör dahildir. 

Kova kapasitesi 2.6 - 5.6 m³

SIVI KAPASİTELERİ

Yakıt Tankı 300 L

Motor Yağı 20 L

Soğutma Sistemi 52 L

Hidrolik Sistem 236 L

Şanzıman ve Tork 
Konverter 35 L

Akslar, Birisi 44 L

ŞANZIMANDescription

Tork konverter: tek-kademeli, üç elemanlı. 
Şanzıman: ZF 4WG 208 ara-şaftlı şanzıman, 
FNR, KD ve korna tek pilot joystik üzerine entegre. 
elektro orantılı valf, sarsıntısız vites değişimi için 
viteslerde sürekli güç. 
Vites değiştirme sistemi: ZF Otomatik vites 
değişimi hepsi 2.ci viteste başlayan otomatik 
modlar (1~4/2~4) , uzun mesafeye malzeme 
taşınması için daha hızlı ve daha uygundur.

Ara-şaftlı, 
otomatik
Tek kademeli, 
üç elemanlı

38.3 km/s

Şanzıman tipi 

Tork konverter 

Maksimum yürüyüş 
hızı, ileri
Maksimum yürüyüş 
hızı, geri 23.3 km/s

Vites sayısı, ileri 4    

Vites sayısı, geri      3

HİDROLİK SİSTEM

Açıklama

Sistemin beslenmesi: Değişken kapasiteli iki 
eksenel pistonlu pompa. Direksiyon fonksiyonu 
öncelikli.
Valfler: Çift-etkili 2-masuralı valf. Ana valf, 2-
masuralı bir pilot valf tarafından kontrol edilir. 
Kaldırma fonksiyonu: Valfin dört pozisyonu vardır: 
kaldır, tut, indir ve yüzdür. Endüktif/manyetik 
bom otomatiği açılıp kapatılabilir ve iki pozisyona 
ayarlanabilir: kova zemin seviyesinde ve tam 
kaldırma yüksekliğinde maksimum erişim. 
Devirme fonksiyonu: Valfin üç fonksiyonu vardır: 
arkaya devirme, tutma ve boşaltma. 
Silindirler: Çift-etkili silindirler tüm fonksiyonlar 
için.
Filtre: 12 mikronluk (mutlak) filtre kartuşu 
üzerinden tam-akışlı filtreleme.

Pistonlu

22 MPa

5.8 s 

1.4 s

Ana pompa tipi 

Ana tahliye basıncı 

3 s

10.2 s

Joystikli 

Kaldırma süresi

Boşaltma süresi 

Yüzdür'de iniş süresi 

En hızlı çevrim süresi 

Kontroller

FRENLERDescription

İki adet birbirinden bağımsız fren devresi,  
gelişmiş ana valf & pistonlu pompa ile hassas 
kontrol.

Servis freni tipi

Servis freninin 
çalışması 

Park freni tipi

Yağlı diskli fren, iki  
bağımsız devre

Hidrolik

Manuel elektronik 
kontrollü

Park freninin çalışması     Hidrolik

AKSLAR

Model AP3000 (Yağlı tip)

Ön diferansiyel tipi Sınırlı kaydırmalı

Sınırlı kaydırmalıArka diferansiyel tipi 

Aks salınımı ±12°
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Cummins EPA Tier 3 / EU Faz IIIA onaylı, 6.7
litre, 6-silindirli sıralı türboşarjlı common rail yakıt
enjeksiyon sistemli dizel motor
Cummins verimli yakıt filtreleme sistemi.
Havanın temizlenmesi: Burgaçlı ön-filtre, iki-
kademeli hava filtresi.
Soğutma sistemi: Şarj hava soğutucusu ve emiş
tipli soğutma sistemi, tekli
radyatör düzeni.

Emisyon sınıfı EPA Tier 3  / 
EU Faz IIIA

 

Make

Model

Motor gücü - Brüt (SAE
J1995 / ISO 14396)
Motor gücü - Net
(SAE J1349 / ISO 9249)

Azami tork

Silindir hacmi

Silindir sayısı

Havalandırma Türboşarjlı &  Şarj 
hava soğutuculu

 

Çalışma ağırlığı 14,000 kg

Çalışma ağırlığına ilave ekipman veya
aksasuarlar girmez, standart ataşmanlı
makine, dolu yakıt tankı, gerekli seviyede tüm
sıvılar ve 75 kg ağırlığında operatör dahildir.

Kova kapasitesi 2.3 - 4.0 m³

MOTORDescription

SIVI KAPASİTELERİ

Yakıt Tankı 

Motor Yağı

Soğutma Sistemi

Hidrolik Sistem

245 L

17 L

44 L

180 L

Şanzıman ve Tork 
Konverter 

Akslar, Birisi

40 L

18 L

 
 

 
  

 
 

ŞANZIMANDescription

Tork konverter: tek-kademeli, üç elemanlı.
Şanzıman: ZF 4WG 208 ara-şaftlı şanzıman,
FNR, KD ve korna tek pilot joystik üzerine entegre.
elektro orantılı valf, sarsıntısız vites değişimi için
viteslerde sürekli güç.
Vites değiştirme sistemi: ZF Otomatik vites
değişimi hepsi 2.ci viteste başlayan otomatik
modlar (1~4/2~4) , uzun mesafeye malzeme
taşınması için daha hızlı ve daha uygundur.

Ara-şaftlı,
otomatik
Tek kademeli,
üç elemanlı

38.8 km/s

Şanzıman tipi 

Tork konverter 

Maksimum yürüyüş 
hızı, ileri
Maksimum yürüyüş 
hızı, geri 

Vites sayısı, ileri

Vites sayısı, geri      

24.2 km/s

4

3

HİDROLİK SİSTEM

   

 

   
  

 
 

   

 

Sistemin beslenmesi: Değişken kapasiteli 
eksenel pistonlu pompa. Direksiyon fonksiyonu
öncelikli.
Valfler: Çift-etkili 2-masuralı valf. Ana valf, 2-
masuralı bir pilot valf tarafından kontrol edilir.
Kaldırma fonksiyonu: Valfin dört pozisyonu vardır:
kaldır, tut, indir ve yüzdür. Endüktif/manyetik
bom otomatiği açılıp kapatılabilir ve iki pozisyona
ayarlanabilir: kova zemin seviyesinde ve tam
kaldırma yüksekliğinde maksimum erişim.
Devirme fonksiyonu: Valfin üç fonksiyonu vardır:
arkaya devirme, tutma ve boşaltma.
Silindirler: Çift-etkili silindirler tüm fonksiyonlar
için.
Filtre: 12 mikronluk (mutlak) filtre kartuşu
üzerinden tam-akışlı filtreleme.

Ana pompa tipi 

Ana tahliye basıncı 

Pistonlu

21 MPa

5.4 s

1.1 s

3 s

9.5 s

Joystikli 

Kaldırma süresi

Boşaltma süresi 

Yüzdür'de iniş süresi 

En hızlı çevrim süresi 

Kontroller

FRENLERDescription

İki adet birbirinden bağımsız fren devresi,
gelişmiş ana valf & pistonlu pompa ile hassas
kontrol.

Servis freni tipi

Servis freninin 
çalışması 

Park freni tipi

Yağlı diskli fren, iki  
bağımsız devre

Hidrolik

Manuel elektronik 
kontrollü

Park freninin çalışması     Hidrolik

AKSLAR

Ön diferansiyel tipi

Arka diferansiyel tipi 

Aks salınımı 

Sınırlı kaydırmalı

Sınırlı kaydırmalı

±11°

Cummins

QSB 6.7

119 kW (162 hp) @ 2,200 rpm

108 kW (147 hp) @ 2,200 rpm

6.7 L

6

732 N.m @ 1,400 rpm
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MOTORDescription

Cummins EPA Tier 3 / EU Faz IIIA onaylı, 9.3
litre, 6-silindirli sıralı türboşarjlı common rail yakıt
enjeksiyon sistemli dizel motor
Cummins verimli yakıt filtreleme sistemi.
Havanın temizlenmesi: Burgaçlı ön-filtre, iki-
kademeli hava filtresi.
Soğutma sistemi: Şarj hava soğutucusu ve emiş
tipli soğutma sistemi, tekli
radyatör düzeni.

Emisyon sınıfı EPA Tier 3  / 
EU Faz IIIA

Cummins

QSL9.3

162 kW (220 hp) @ 
2,000 rpm

149 kW (202 hp) @ 
2,000 rpm

1,000 N·m

9.3 L 

6

Make  

Model 

Motor gücü - Brüt (SAE 
J1995 / ISO 14396)
Motor gücü - Net 
(SAE J1349 / ISO 9249)

Azami tork 

Silindir hacmi

Silindir sayısı 

Havalandırma Türboşarjlı &  Şarj 
hava soğutuculu

Çalışma ağırlığı 17,000 kg

Çalışma ağırlığına ilave ekipman veya 
aksasuarlar girmez, standart ataşmanlı 
makine, dolu yakıt tankı, gerekli seviyede tüm 
sıvılar ve 75 kg ağırlığında operatör dahildir. 

Kova kapasitesi 2.6 - 5.6 m³

SIVI KAPASİTELERİ

Yakıt Tankı 300 L

Motor Yağı 20 L

Soğutma Sistemi 52 L

Hidrolik Sistem 236 L

Şanzıman ve Tork 
Konverter 35 L

Akslar, Birisi 44 L

ŞANZIMANDescription

Tork konverter: tek-kademeli, üç elemanlı. 
Şanzıman: ZF 4WG 208 ara-şaftlı şanzıman, 
FNR, KD ve korna tek pilot joystik üzerine entegre. 
elektro orantılı valf, sarsıntısız vites değişimi için 
viteslerde sürekli güç. 
Vites değiştirme sistemi: ZF Otomatik vites 
değişimi hepsi 2.ci viteste başlayan otomatik 
modlar (1~4/2~4) , uzun mesafeye malzeme 
taşınması için daha hızlı ve daha uygundur.

Ara-şaftlı, 
otomatik
Tek kademeli, 
üç elemanlı

38.3 km/s

Şanzıman tipi 

Tork konverter 

Maksimum yürüyüş 
hızı, ileri
Maksimum yürüyüş 
hızı, geri 23.3 km/s

Vites sayısı, ileri 4    

Vites sayısı, geri      3

HİDROLİK SİSTEM

Açıklama

Sistemin beslenmesi: Değişken kapasiteli iki 
eksenel pistonlu pompa. Direksiyon fonksiyonu 
öncelikli.
Valfler: Çift-etkili 2-masuralı valf. Ana valf, 2-
masuralı bir pilot valf tarafından kontrol edilir. 
Kaldırma fonksiyonu: Valfin dört pozisyonu vardır: 
kaldır, tut, indir ve yüzdür. Endüktif/manyetik 
bom otomatiği açılıp kapatılabilir ve iki pozisyona 
ayarlanabilir: kova zemin seviyesinde ve tam 
kaldırma yüksekliğinde maksimum erişim. 
Devirme fonksiyonu: Valfin üç fonksiyonu vardır: 
arkaya devirme, tutma ve boşaltma. 
Silindirler: Çift-etkili silindirler tüm fonksiyonlar 
için.
Filtre: 12 mikronluk (mutlak) filtre kartuşu 
üzerinden tam-akışlı filtreleme.

Pistonlu

22 MPa

5.8 s 

1.4 s

Ana pompa tipi 

Ana tahliye basıncı 

3 s

10.2 s

Joystikli 

Kaldırma süresi

Boşaltma süresi 

Yüzdür'de iniş süresi 

En hızlı çevrim süresi 

Kontroller

FRENLERDescription

İki adet birbirinden bağımsız fren devresi,  
gelişmiş ana valf & pistonlu pompa ile hassas 
kontrol.

Servis freni tipi

Servis freninin 
çalışması 

Park freni tipi

Yağlı diskli fren, iki  
bağımsız devre

Hidrolik

Manuel elektronik 
kontrollü

Park freninin çalışması     Hidrolik

AKSLAR

Model AP3000 (Yağlı tip)

Ön diferansiyel tipi Sınırlı kaydırmalı

Sınırlı kaydırmalıArka diferansiyel tipi 

Aks salınımı ±12°
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DİREKSİYONDescription

Direksiyon sistemi:   Yük-algılamalı hidrolik 
belden kırmalı direksiyon.
Sistemin beslenmesi:   Direksiyon sistemi yük-
algılamalı ve değişken kapasiteli bir eksenel 
pistonlu pompa tarafından öncelikle beslenir.
Direksiyon silindirleri:   İki adet çift-etkili silindir.
Direksiyon konfigürasyonu Belden kırma

Direksiyon tahliye basıncı  17.2  MPa

Direksiyon silindirleri 2

Silindir çapı 90 mm

Rod çapı 50 mm

465 mm

140 L/dak

Strok

Maksimum debi 

Maksimum bel kırma ±38° 

Min. dönüş yarıçapı (lastikten) 6,205 mm

ELEKTRİK SİSTEMİ

Merkezi uyarı sisteminde, aşağıdaki fonksiyonlar 
için merkezi uyarı lambası ve sesli alarm 
bulunur:  ciddi motor arızaları, düşük direksiyon 
sistemi basıncı, iletişimde kesilme (bilgisayar 
arızası). Vitese geçirildiği zaman merkezi uyarı 
lambası ve sesli alarm aşağıdaki fonksiyonlar 
için  devreye girer: düşük motor yağ basıncı, 
düşük şanzıman yağ basıncı, yüksek şanzıman 
yağ sıcaklığı, düşük fren basıncı, kavraşmış park 
freni, fren şarj arızası, yüksek hidrolik yağ 
sıcaklığı.

Voltaj 24 V

Aküler 2 x 12 V

Akü kapasitesi 2 x 120 Ah

Soğuk marş yapma 
kapasitesi, yaklaşık 850 A

230 dak

1,960 W / 70 A

4.8 kW

75 dB(A)-- 
Yürüyüş modu

76 dB(A)--
Sabit çalışma 
çevrimi modu 

108 dB(A)-- 
Yürüyüş modu

109 dB(A)--
Sabit çalışma 
çevrimi modu

9.2 m³ (12 yd³)

5.8 kW (7.8 hp)

SES & ÇEVRE     
Kabin içi ses seviyesi 
ISO 6396- 2008/EN 
ISO 3744- 1995 
standardına göre
Kabin içi ses seviyesi 
ISO 6396- 2008/EN 
ISO 3744- 1995 
standardına göre
Harici ses seviyesi 
ISO 6395-2008 
standardına göre 
Harici ses seviyesi 
ISO 6395-2008 
standardına göre  

Havalandırma 

Isıtma kapasitesi 

Klima 6 kW (8 hp)

LODER KOLU ATAŞMANLI PERFORMANSI

11.000 kg

9,700 kg

129 kN

3,935mm

2,880 mm

1,000 mm

90 mm

Devirme kuvveti - düz

Devirme kuvveti – tam dönüş 

Kova koparma kuvveti 

A Maksimum mafsal pimi 
 yüksekliği  

B Maksimum boşaltma   
 yüksekliği

 
C Maksimum boşaltma 

yüksekliğinde erişim

D Maksimum kazma derinliği,  
kova düz 

S1 Kova devirme, zemin seviyesinde  
S2 Kova devirme, taşımada     

S3 Kova devirme maks
yükseklikte

S4 Maksimum boşaltma 
yüksekliği açısı

45°

48°

60°

45°

366 mm 

3,050 mm

3,310 mm

2,050 mm

2,548 mm

7,880 mm

40°

28°

6,120 mm

ÖLÇÜLER

E Yerden yükseklik 

G   Dingil aralığı 

H   Kabin yüksekliği

J    İz genişliği 

K    Lastikler arası genişlik 

L    Kova yerde uzunluk       

M   Dönüş açısı, her iki tarafa 

P    Arka kalkma açısı 

R1  Dönüş yarıçapı, kova taşıma 

R2  Dönüş yarıçapı, lastik dışından 5,590 mm

Rezerv kapasitesi 

Alternatör gücü 

Marş motoru çıkışı 

KABİN

Açıklama

Göstergeler:  Tüm önemli bilgiler merkezi 
gösterge panelinde ve operatörün görüş 
alanı içerisinde yer almaktadır. 

Bombeli geniş ön cam ve arka dikiz aynaları 
geniş görüş alanı sağlar.

Ayarlanabilir direksiyon kolonu, yüksek 
arkalıklı koltuk, kol dayama kutusu ve çepe 
çevre hava çıkışlı  klima.

Düşük ses seviyeli, basınçlandırılmış kabin.

Kabin ROPS (ISO 3471), FOPS (ISO 3449) 
standartlarına göre test edilmiş ve 
onaylanmıştır.

LASTİKLER
Tire Size 20.5-25
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STANDART EKİPMAN

OPSİYONEL EKİPMAN

TEKNİK ÖZELLİKLER

Not: Radyal lastiklerin yük taşıma kapasiteleri yıldız (*) sayıları ile ifade edilir. Yıldız sayısı ne kadar fazla ise, radyal lastiğin yük taşıma kapasitesi o kadar fazladır. 
Yukarıdaki tabloda listelenen farklı ölçülerdeki radyal lastiklerde, 2 yıldız (**) maksimum radyal lastik yük taşıma kapasitesini gösterir.

LASTİKLER

Üst düzeyde performans için doğru lastik seçimi rekabette önemli bir avantaj sağlayacaktır. Dünyanın önde gelen ve dikkatle seçilmiş olan tedarikçileri 
ile yakın işbirliği sayesinde, Liugong lastikli yükleyicilere özel tam kapsamlı bir lastik ürün hattı sunar.

Kodu Uygulama Paterni Ölçüsü PR / * T ü p 
Tipi Genişlik Toplam Çapı Diş 

Derinliği
Yük Kapasitesi,      

50 km/s / 10 km/s

L2

•

•

iyi bir çekiş gerektiği 
zaman, örn. sıyırma 
çalışması
keskin taşların 
olmadığı yumuşak ve 
çamurlu zeminlerde

• tüm yükle/taşı çalışmaları 

29.5 mm1,615 mm595 mmTL1223.5 - 25 3,650 / 6,150 kg

29.5 mm1,615 mm595 mmTL1623.5 - 25 6,150 / 9,500 kg

L3

• kumda çalışırken
• her çeşit yükle/taşı 

çalışmasında
• L3 lastik sırtı L2 sırtı 

kadar açık değildir ve 
dolayısıyla L2 lastiğe 
göre kendi kendini 
temizleme kapasitesi 
daha düşüktür

35 mm1,615 mm595 mmTL1623.5 - 25 6,150 / 9,500 kg

35 mm1,615 mm595 mmTL2023.5 - 25 7,300 / 10,900 kg

35 mm1,615 mm595 mmTL2423.5 - 25 8,000 / 13,200 kg

36 mm1,617 mm600 mmTL*23.5 R 25 7,100 / 12,150 kg

36 mm1,617 mm600 mmTL**23.5 R 25 9,250 / 14,500 kg

L5

• kesme hasarına karşı 
koruma gerektiren fazla 
agresif malzemeler için, 
örn. taş ocağı veya 
madencilik

1,662 mm612 mmTL*23.5 R 25 78 mm 12,150 kg @ 10 km/s

1,905 mm775 mmTL**23.5 R 25
78 mm

14,500 kg @ 10 km/s

ATAŞMANLAR

Liugong'un pimli veya hızlı-değiştirme aparatlı ataşmanlarının kalitesi en yüksek düzeydedir. Sistem ile entegre edilmiş tasarımı sayesinde, 
mükemmel bir uyum ve üretkenlik sağlarlar.

Tip Kapasite Genişlik Yükseklik Kazma
Derinliği

Boşaltma 
Yüksekliği

Yaklaşma
Mesafesi Açıklama

Genel 
Maksat 

1,034 mm3,193 mm35 mm1,347 mm2,972 mm2.6 m³
Kaynaklı Tırnaklı 
Aşınmaya dayanıklı uç 
bıçak

1,126 mm3,100 mm67 mm1,375 mm2,982 mm3.0 m³
Aşınmaya dayanıklı uç 
bıçak Cıvatalı ağız bıçaklı 
ve Cıvatalı Tırnaklı.

1,185 mm2,986 mm67 mm1,387 mm2,980 mm3.3 m³

Cıvatalı ağız bıçağı;  
Cıvatalı Tırnaklar;
Cıvatalı ağız bıçağı ve 
Cıvatalı Tırnaklar.

1,205 mm2,979 mm67 mm1,412 mm2,928 mm3.5 m³ Cıvatalı ağız bıçağı; 
Cıvatalı Tırnaklar.

Hafif 
Malzeme

1,263 mm2,921 mm67 mm1,425 mm3,168 mm4.2 m³ Cıvatalı ağız bıçağı.

1,364 mm2,816 mm67 mm1,512 mm3,140 mm4.7 m³ Cıvatalı ağız bıçağı.

1,320 mm2,907 mm35 mm1,561 mm3,150 mm5.6 m³
Cıvatalı ağız bıçağı;  
Cıvatalı ağız bıçağı ve 
Kaynaklı Tırnaklar.

Kaya 1,122 mm3,037 mm77 mm1,405 mm2,866 mm2.7 m³ V-Tipi Aşınmaya Dayanıklı.

Kavrayıcı

ΦΦ1,000 
mm 

1,631 mm2,743 mm62 mm1,732 mm2,640 mm Hizalı Tırnaklar.

Φ350 mm 1,439 mm2,978 mm62 mm1,520 mm2,600 mm Çapraz Tırnaklar.

Hafif Malzeme

Yandan boşaltmalı kova

Genel Maksat

 Kaya

Hizalı tırnaklı 
Kavrayıcı

Saman Kavrayıcısı

Çatallar

Çapraz tırnaklı 
Kavrayıcı

 

 

  

    

 

  
  

MOTOR
• Cummins QSB 6.7 Motor, EPA Tier 3 / EU Faz
IIIA

uyumlu, Motor gücü 119 kW (162 hp), şarj
hava soğutucusu, 6 silindirli, 4 zamanlı

• Yüksek basınçlı common rail
• Su seperatörlü ön-filtre
• Yakıt filtresi
• Direkt tahrikli fan
• Izgaralı ısıtıcı

ŞANZIMAN
• ZF 4WG208 otomatik (power shift) şanzıman
• Kick-down fonksiyonu, FNR, F4/R3
• Şanzıman yağı seviye camı
• İkincil yağ filtresi, yağ banyolu
• Arızacılık için harici basınç tapaları
• Hıza göre otomatik vites değiştirme
• Park freni ve vites değiştirme arasında bağlantı

AKS
• Sınırlı kaydırmalı diferansiyelli ZF yağlı tip aks
• Yağlı diskli servis frenleri
• İkincil servis freni olarak park freni

HİDROLİK SİSTEM
• Değişken deplasmanlı, hidrolik yük-algılamalı iki

pistonlu pompa
• Tek joystik ile kontrol
• Bom otomatiği, otomatik
• Kova otomatiği, otomatik
• Kova ve bom silindirleri ağızlarında basınç

kontrolü için tapalar
• Acil durumda akümülatörlü bom indirme

DİREKSİYON SİSTEMİ
• Akış yükselticili ve direksiyon öncelikli yük

algılama sistemi

 

LASTİK & JANTLAR
• 20.5-25 Radial lastik
• Normal çamurluk

ŞASİ
• Konik yataklı, ferah bel kırma alanı

düzenlemesi
• Bel kırma kilidi çubuğu
• Çeki demiri
• Kauçuk bel kırma dayanma noktaları

BAĞLANTI & ATAŞMANLAR
• Z-bar bağlantısı

ELEKTRİK SİSTEMİ
• Uzun/kısa huzmeli iki adet ön far
• Kabin üstü iki adet ön çalışma lambası
• Kabin üstü iki adet arka çalışma lambası
• Flaşörlü dönüş sinyalleri
• Aküler, bakım istemez tip
• Çakmak, 24 V güç çıkışı
• Elektrikli korna
• Ön ve arka cam silecekleri
• Elektronik cihaz kompartmanı
• Geri vites alarmı
• USB çıkışlı radyo/teyp
• Geri vites lambası, otomatik

GÖSTERGE GRUBU
• Motor soğutma suyu sıcaklığı
• Şanzıman yağ sıcaklığı
• Yakıt seviyesi
• Çalışma saati
• Voltaj
• Fren yağ basıncı

ENDİKATÖR GRUBU
• Emiş hava filtresi uyarısı
• Akü şarjı
• Park freni tatbik edilmiş
• Acil durumda stop
• Güç kesilmiş
• Motor bakımı
• Dönüş sinyalleri
• Şanzıman yağ basıncı alarmı
• Marş motoru çalışıyor
• Ön farlar uzun/kısa 

KABİN
• FOPS (ISO 3449) ve ROPS (ISO 3471) sertifikalı 

kabin
• Koltuk - mekanik suspansiyonlu ve 3 inch emniyet 

kemeri ile
• 2-yöne ayarlanabilir direksiyon kolonu
• Geniş, bombeli ön cam
• Kauçuk kabin takozları
• Kabin taze hava filtresi
• Bir dahili & iki harici arka dikiz aynası
• Klima 
• Kumanya/soğutucu tutucu
• Bir adet bardaklık
• Çakmak

DİĞERLERİ
• Manuel merkezi yağlama

MOTOR
• Soğuk çalıştırma desteği
• Yağ banyolu çift hava filtresi

AKS
• Sınırlı kaydırmalı diferansiyelli ZF yağlı tip aks

HİDROLİK SİSTEM
• Sürüş kontrolü
• Üçüncü valf ve çok amaçlı tesisat
• Acil durum direksiyon sistemi

LASTİK & JANTLAR
• Bakın, lastik seçenekleri
• Komple çamurluk
• Koruyucu zincir

 

KABİN
• Isıtmalı, hava süspansiyonlu koltuk
• Isıtmalı harici arka dikiz aynaları
• Kabinden toz atma cihazı
• Ön cam siperliği (fabrikada monte

edilmelidir)
• Geri görüş kamerası ekranı
• Güneşlik
• Yangın söndürücü
• Kabin arka cam rezistansı

BAĞLANTI & ATAŞMANLAR
• Hızlı değiştirme aparatı
• İlave karşı-ağırlık
• Yüksek/aşırı-yüksek bağlantı
• Aşınmaya dayanıklı, cıvatalı ağız

bıçağı ve tırnaklar
• Kaya kovası
• Hizalı veya çapraz tırnaklı kavrayıcı
• Çatal
• Kar bıçağı

DİĞERLERİ
• Otomatik merkezi yağlama
• Terazi (Elektrikli yük tartıcı)
• Kaput koruma sacı
• Plaka braketi ve lambası
• Kabin üstü döner lamba
• Şanzıman koruma sacı 



Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad. No. 11 Kavacık - İstanbul / Turkey
Fax:+90 (216) 425 88 71Tel:+90 (216) 425 88 68
www.uygunlar.cominfo@uygunlar.com

Sosyal Medya:

Katalogda kullanılmış olan LiuGong logo serisi,  kelime işaretleri, cihaz işaretleri, alfabe harf işaretleri ve birleşik işaretler dahil, Guangxi LiuGong Group 
Co., Ltd. firmasının tescil edilmiş ticari markası olup, Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd. tarafından, izin alınmadan kullanılamazlar. Teknik özellikler ve 
tasarımlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. Çizimlerde ve resimlerde standart ekipmanda mevcut olmayan isteğe bağlı ekipmanlar yer almış 
olabilir. Ekipman ve opsiyonlar ülkelere ve bölgelere göre değişiklik arzedebilir.

facebook.com/uygunlar
twitter.com/uygunlar

instagram.com/uygunlarmakina


