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950E
EKSKAVATÖR

T O U G H  W O R L D .  T O U G H  E Q U I P M E N T

Motor
Cummins QSM11, Tier 3 / Faz IIIA

Motor Gücü
280 kW (375 hp)

Çalışma Ağırlığı
46,500 kg

Kova Kapasitesi
3.2 m³
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ZORLU GERÇEKLER

ÇETİN BİR DÜNYA
GÜÇLÜ BİR EKİPMAN.

ZORLU KALİTE 
STANDARTLARI
Kalite söz konusu olduğunda, konuşmak 
yerine yaptıklarımızı sunuyoruz.

Altı Sigma yöntemini özenle takip 
etmekte ve istikrarlı biçimde ISO 9001 
standartlarını uygulamaktayız.

Ne kadar çetin bir dünyada yaşadığımızı söylemeye gerek duymuyoruz. Bu, her 
gün içinde yaşadığınız, çalışanlarınızı ve makinelerinizi doğrudan ilgilendiren bir 
gerçek. Yükselen maliyetler, sürekli değişen mevzuat ve artan rekabet ortamı 
işinizi her geçen gün zorlaştırmakta. Biz bunu çok iyi anlıyoruz ve bu anlayışı yeni 
950E ekskavatörümüz ile hayata geçiriyoruz.

950E. CİDDİ BİR TAVİZ YOK, SADECE İSTEDİĞİ-
NİZ HER ŞEY VE İSTEMEDİĞİNİZ HİÇ BİR ŞEY
İş makineleri sanayiinde gereğinden fazla teknik ürünlere yönelik 
pahalı bir eğilim gözlenmektedir. Bazı imalatçılar, maliyet arttırmanın 
müşteri gözünde ürüne değer kattığına samimiyetle inanmaktadır. 

ZORLU ARAŞTIRMA 
VE TESTLER 
Sizi ilgilendiren daha akıllıca, daha güvenli 
ve maliyet düşürücü çalışma yöntemleri 
bulmaktır. Elbette bu bizi de ilgilendirir. 
Çinde, Liuzhou bölgesinde bulunan yeni  
Global Araştırma & Geliştirme Merkezimiz, 
müşteri odaklı bu yaklaşımımızın en   
önemli örneğidir.  Sektör uzmanlarından 
oluşturulmuş ve en son teknolojilerle 
donatılmış uluslararası bir ekip, işlerinize 
daha fazla değer katmaya odaklanmıştır.

GÜÇLÜ ORTAKLAR
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

3 ÖNEMLİ İHTİYACI KARŞILAYACAK BÜYÜK-BOY BİR EKSKAVATÖR 
İSTEDİNİZ

1 2 3

AMACA UYGUNLUK

950E ile, meydan okumanızı gördük ve size istediğiniz her şeyi verdik – hem de tavizsiz..

FAAL ÇALIŞMA 
SÜRESİ VE DESTEK

TOPLAM SAHİP OLMA 
MALİYETİ

BİZE FARKLI BİR 
HİKAYE ANLATMIŞTINIZ
Güçlü, işini düzgün yapacak, iyi-
tasarlanmış bir ekskavatör 
istemiştiniz. Her işi yapacak.
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SAHA GERÇEĞİ: HERZAMAN
6000 saat kaydedildi ve hala 
sıkı çalışıyor.       
Tapegyseg Co. Macaristan  

“Biz LiuGong ekskavatörümüzü büyük kayaları         
ve beton blokları kırmak için kullanıyoruz. İki yıldır 
her hangi bir sorun yaşamadık ve makinelerimiz 
günde 10-11 saat,  haftada altı gün çalışıyor.”

SAHA GERÇEĞİ: HER YERDE!
-49°C
Sıcaklık düşüyor ancak iş
üretimi halen yüksek.

LiuGong Ekskavatörler Çin'in Kutup Keşfi 
ekibini desteklemede önemli bir rol 
üstlenmiştir. Aşırı düşük sıcaklıklar, yüksek 
irtifalar, güçlü rüzgarlar ve yoğun morötesi 
ışıklar Antartikayı aşırı zorlu bir test alanı 
haline getirmiştir. 

ZOR KARARLAR
Operatörler zor yargılayıcılardır. Neyi 
beğendiklerini, neyi beğenmediklerini  
bilirler. Onlarla konuştuk, onları dinledik     
ve operatörün istediği ve ihtiyaç duyduğu 
anlamlı bir ekskavatör yarattık. 
İş bitti mi? Buna siz karar verin.
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GÜÇLÜ EKİPMAN 
40,000 Ekskavatör şu 
anda sahada. İş 
başında 1/2 MİLYAR 
saat çalışılmış.

BASİTÇE ÇOK-FONKSİYONLU
Kova, kırıcı ve makas gibi ataşmanların değiştirilmeleri zaman aldığı gibi aynı 
zamanda tehlikeli olabilir. Biz bu işi LiuGong'un hızlı değiştirme aparatı ve hidrolik 
mandallı tilt kaplini ile hızlı, güvenli ve basit hale getirdik. Kova ve kırıcı dahil olmak 
üzere, orijinal LiuGong ataşmanları ile mükemmel uyum halinde çalışan bu 
aparatlarla, söz konusu ataşmanlar operatör kabini içerisinde operatör koltuğunda 
oturarak bir dakikadan kısa bir sürede hızlı, güvenli ve kolayca değiştirilebilirler.

DAHA HIZLI ÇEVRİM 
SÜRELERİ
Daha fazla hidrolik debi ve daha yüksek kule 
dönüş hızı sayesinde kamyon yükleme, hafriyat, 
hendek kazısı ve dolgu işlerinde çevrim süresi 
hızlandırılmıştır.

İŞİ DOĞRU YAPMAK DAHA KOLAY
Seçilebilir altı çalışma modu ile, en tecrübesiz operatör dahi yapılan işe uygun 
modu seçerek, uzman bir operatör gibi makinenin performansını arttırabilir. 

AtaşmanHassas      Kaldırma     KırıcıEkonomiGüç

8

6

AMACA
UYGUN  

1

2

3

4

Öncelikle, makinenizin -her zaman ve her yerde- sıkı çalışmaya, kırmaya, 
kazmaya ve kaldırmaya hazır olduğunu bilmek istersiniz. Ekskavatörler güçlü 
olmak ve üretmek zorunda olan makinelerdir.

YENİ 950E İLE ZEMİNDEN YUKARIYA 
YÜKSEK PERFORMANS
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DAHA GÜÇLÜ YÜRÜYÜŞ TAKIMI
Yüksek dayanımlı çelikten üretilmiş olan X-profilli şasisi ile, 950E’nin yürüyüş takımı en
zorlu çalışma koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Sürekli olarak kazı,
kaldırma ve yükleme yapmak, makinelerin üzerine aşırı yük ve stres bindirir. 950E
uzun palet şasisi ve yürüyüş takımı ile üstün bir stabiliteye sahiptir.  Bu yapı, aynı
zamanda yürüyüş motoru gibi kritik parçaları şok ve streslerden korur.

DAHA GÜÇLÜ KOMPONENTLER
Yürüyüş takımının komponentleri de ayrıca güçlüdür. Ağır-hizmet tipi makaralar,
güçlendirilmiş istikamet şasisi ve isteğe bağlı tam boy palet koruyucu yürüyüş
takımının bütünlüğünü pekiştirir. Müşterilerimizin gece gündüz çalışmasını ve
kazanmasını sağlayan bu ana kuvvettir.

DAHA GÜÇLÜ ÜST YAPI
950E' nin üst yapısı güçlendirilmiş ve mükemmel tasarlanmış bir H-kirişin çevresine
monte edilmiştir, bu tasarım bomun makinenin tam ortasına monte edilmesine imkan
verir.  Bomun orta pozisyonda yerleştirilmesi, ataşman grubunun
stresle daha kolay başa çıkmasını sağlar. Aynı zamanda ağırlık ve
gerilim tüm makinenin genelinde eşit bir şekilde dağıtılır.

DAHA GÜVENLİ KABİN
Kabinlerimiz en değerli varlığınızı, operatörünüzü koruyacak
şekilde tasarlanmıştır. ROPS (Yuvarlanmaya Karşı Koruyucu)
ve FOPS (Düşen Cisimlere Karşı Koruyucu) yapılar en değerli
varlığınızı en zorlu çalışma koşullarında dahi korurlar.
Sahada operatörün ve çalışanların güvenliği açısından, görüş
açısı da hayati bir faktördür. Geniş cam yüzeyi alanı, ferah
kabin, geri görüş kamerası ile bir araya geldiğinde, 950E'ye
olağanüstü bir görüş alanı kazandırır.

DAHA GÜÇLÜ BOM VE ARM
Ağır-hizmet tipi performansını ve faal çalışma süresini maksimuma
çıkartmak için, 950E üzerine yüksek dayanımlı çelikten mamul, güçlen-
dirilmiş ağır hizmet tipi bom ve arm takılmış, yüksek strese maruz
alanlar döküm ve dövme malzemeden yapılmıştır. 950E' nin, sadece
daha sıkı değil, aynı zamanda daha uzun süreli çalışabilmesi için,
büyük boy pimler kullanabilirsiniz. Sektörde en kapsamlı garanti koşulları,
makinemize güvenin bir kanıtıdır.
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büyük boy pimler kullanabilirsiniz. Sektörde en kapsamlı garanti koşulları,
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SAHA GERÇEĞİ: HERZAMAN
6000 saat kaydedildi ve hala 
sıkı çalışıyor.       
Tapegyseg Co. Macaristan  

“Biz LiuGong ekskavatörümüzü büyük kayaları         
ve beton blokları kırmak için kullanıyoruz. İki yıldır 
her hangi bir sorun yaşamadık ve makinelerimiz 
günde 10-11 saat,  haftada altı gün çalışıyor.”

SAHA GERÇEĞİ: HER YERDE!
-49°C
Sıcaklık düşüyor ancak iş
üretimi halen yüksek.

LiuGong Ekskavatörler Çin'in Kutup Keşfi 
ekibini desteklemede önemli bir rol 
üstlenmiştir. Aşırı düşük sıcaklıklar, yüksek 
irtifalar, güçlü rüzgarlar ve yoğun morötesi 
ışıklar Antartikayı aşırı zorlu bir test alanı 
haline getirmiştir. 

ZOR KARARLAR
Operatörler zor yargılayıcılardır. Neyi 
beğendiklerini, neyi beğenmediklerini  
bilirler. Onlarla konuştuk, onları dinledik     
ve operatörün istediği ve ihtiyaç duyduğu 
anlamlı bir ekskavatör yarattık. 
İş bitti mi? Buna siz karar verin.
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GÜÇLÜ EKİPMAN 
40,000 Ekskavatör şu 
anda sahada. İş 
başında 1/2 MİLYAR 
saat çalışılmış.

BASİTÇE ÇOK-FONKSİYONLU
Kova, kırıcı ve makas gibi ataşmanların değiştirilmeleri zaman aldığı gibi aynı 
zamanda tehlikeli olabilir. Biz bu işi LiuGong'un hızlı değiştirme aparatı ve hidrolik 
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AtaşmanHassas      Kaldırma     KırıcıEkonomiGüç
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Öncelikle, makinenizin -her zaman ve her yerde- sıkı çalışmaya, kırmaya, 
kazmaya ve kaldırmaya hazır olduğunu bilmek istersiniz. Ekskavatörler güçlü 
olmak ve üretmek zorunda olan makinelerdir.

YENİ 950E İLE ZEMİNDEN YUKARIYA 
YÜKSEK PERFORMANS
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zorlu çalışma koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Sürekli olarak kazı,
kaldırma ve yükleme yapmak, makinelerin üzerine aşırı yük ve stres bindirir. 950E
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ve FOPS (Düşen Cisimlere Karşı Koruyucu) yapılar en değerli
varlığınızı en zorlu çalışma koşullarında dahi korurlar.
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EN ZORLU İŞLERİN
ÜSTESİNDEN 
GELECEK GÜÇ
Amaca uygunluk, operatöre verimli ve akıllı gücü ihtiyaç duyduğu yerde ve 
zamanda kontrollü ve hassas şekilde vermektir. Bizim yaptığımız da budur.

GELİŞMİŞ HİDROLİK SİSTEM
LiuGong’un gelişmiş hidrolik sistemi, yağın silindirlerde daha verimli 
rejenerasyonunu sağlayarak ısıyı düşürür, yakıt verimliliğini arttırır 
ve çevrim sürelerini kısaltır. 
Hidrolik sistem operatörün gerçekten ihtiyaç duyduğu yerde güç ve 
hassas kontrol sağlamakta oldukça etkilidir, en zorlu işleri dahi 
kolaylaştırır.

TAVİZSİZ GÜÇ.
950E üzerindeki en son model Cummins QSM11 motor 260 kW 
(349 hp) @ 2,100 rpm net güç üretirken, EU Faz IIIA emisyon 
standartlarına uyum sağlar. 
Kompakt QSM11 motoru, kendi sınıfında rakipsiz ve güvenilir bir 
güç üretirken, emisyon salınımı neredeyse sıfırdır. 
Motorda, makine performansını optimize etmek üzere, hassas bir  
yakıt enjeksiyon sistemi, türboşarj ve havadan-havaya ara-
soğutucunun yanı sıra elektronik motor kontrolleri bulunur. 
Güçlüdür, anında tepki verir. Yakıt açlığı çekmeden en zorlu işlerle 
baş eder, fakat hepsinden önemlisi, çalıştırılması bir keyiftir.

AKILLI GÜÇ KONTROLÜ
950E’nin gelişmiş Akıllı Güç Kontrol (IPC) sistemi, ihtiyacınız olan 
gücü istediğiniz zaman akıllıca yönlendirir. 
Bu yeni jenerasyon bilgisayar-destekli IPC sistemi 950E’nin 
mekanik, elektrik ve hidrolik sistemlerinin birlikte mükemmel uyum 
içerisinde çalışmasını düzenleyerek, tecrübesiz operatörlerin dahi 
makineden verim almasını sağlar. Gelişmiş bir pompa sistemi 
yeterli miktarda yağı düşük motor devirlerinde basarak, yakıt 
verimliliği ve düşük ses seviyeleri elde edilmesini sağlar.

ZEKİ YAKIT EKONOMİSİ 
Güçlü kazı kuvveti, kule torku ve kaldırma performansının 
akıllı kombinasyonu, her damla yakıtı değerlendirir. 950E 
rölanti devrini saniyeler içerisinde akıllıca regüle ederek  
yakıt ekonomisini maksimize eder.

 1 saniye: Joystikten hidrolik talep sinyali 
algılanmadığı takdirde, motor devri otomatik 
olarak 100 RPM düşürülür. 

3 saniye: Üç saniyeden daha uzun bir süre 
hareket algılanmadığı takdirde motor devri 
rölantiye düşer.

Her defasında, sistem tekrar bir hidrolik sinyal 
algılar algılamaz, motor derhal bir önceki gaz 
devri ayarına dönecektir 
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GÜNLÜK KONTROL
VE BAKIMLAR ZOR
OLMAMALIDIR
LiuGong ekskavatörler gözden uzak ve en zorlu ortamlarda dahi servis ve bakım 
kolaylığı sağlayacak şekilde özellikle tasarlanmıştır. Servis kolay olduğu takdirde, 
aksatılmadan yapılır. 

PRATİK SERVİS
Zeki ve etkin tasarım sayesinde servis ve 
bakımlar kolaylaştırılmış ve hızlandırılmıştır 
– bu, gezegenimizin bazı çok zorlu
bölgelerinde çalışmakta olan operatörler
için iyi bir haberdir.
Standart olarak takılmış olan tutamaklar, 
makinenin üst yüzeyine kolay ve güvenli 
erişim sağlayarak motorun servis ve 
bakımını kolaylaştırır.

KABİNDEN İZLEME
Kabin-içi monitör sistemi ile, operatör 
makinenin hayati verilerini koltuğunu terk 
etmeden kontrol edebilir. LCD ekranı 
kullanarak, operatör yağ sıcaklıklarını ve 
basınç seviyelerini kolayca kontrol edebilir, 
servis aralığı uyarılarını alabilir ve 
makinenin basit kontrol ve bakımları ile ilgili 
diğer bilgilere erişebilir.  

KOLAY ERİŞİLEBİLİR 
SERVİS NOKTALARI 
GÜNLÜK BAKIMLARI 
HIZLI VE ETKİLİ YAPAR 

• Kolayca görülebilir hidrolik
yağ seviye göstergesi

• Erişimi kolay, gruplandırılmış
filtreler

• Kabin kapısının yanında
kolay değiştirilir klima filtresi

•  Bakım istemez hava filtresi

950E EKSKAVATÖR
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GELİŞMİŞ KLİMA
KONTROLÜ
Gelişmiş bir klima kontrol sistemi ile 
operatör için her mevsime uygun ortam 
yaratılır.

GENİŞ LCD MONİTÖR
Okunması kolay, çok renkli LCD monitörde
çalışma modu, hidrolik yağ sıcaklığı, hidrolik
basınç ve bakım aralıkları gibi operatörün
ihtiyaç duyabileceği tüm kritik bilgiler
görüntülenir.

İlk söyleyebileceğimiz, kabine çıkmak ve 
kabinden inmek hem kolay hem güvenlidir. 
Takılmalar ve kaymalar şantiyelerdeki 
kazaların başta gelen sebepleridir. İyi-
yerleştirilmiş kapı kolları, tutamaklar ve 
makinenin üst yüzeyindeki kaydırmaz bantlar, 
operatörler için  tüm mevsimlerde ve 
koşullarda kabine giriş ve çıkışı daha kolay 
ve güvenli yapar.
İçeride, sağlam ve korumalı kabinde çalışma 
için yeterince alan ve 360 derecelik 
mükemmel bir görüş açısı vardır.

Kumandalar, operatörün ihtiyaç duyduğu
yerlerdedir. Görülmesi kolay, erişilmesi
kolay ve kullanılması kolaydır.
Çok yönde ayarlanabilir hava-süspansiyonlu
koltuklar rahatlığının yanı sıra, operatörü
zinde ve hazır tutacak şekilde tasarlanmıştır.
Kabin ses izolasyonlu, titreşime karşı
korumalı ve iyi havalandırmalıdır. Değişen
mevsimlere uyum sağlayan gelişmiş klima 
kontrol sistemi vardır ve tozgirişine karşı 
tamamen yalıtılmıştır.

OPERATÖR İÇİN ZOR
İŞLERİ KOLAYLAŞTIRMAK
ÜZERE TASARLANDI
950E kabinine girdiğiniz zaman, gerçekten zorlu koşullarda makine kullanmış
olan birisi tarafından tasarlanmış olduğu hissine kapılırsınız.

BİZİM İÇİN OPERATÖR ÖNCE GELİR
Operatörlere mümkün olan en iyi çalışma ortamını sağlamak, akla mantıklı
gelmektedir – konforlu bir operatör, üretken bir operatördür. 950E kabininde
operatörler daha güvenli, daha tetikte ve daha üretken olurlar.
Geri görüş kamerası, ısıtmalı koltuklar, buzdolabı, kişisel eşya bölmesi ve bir iPod/
AUX bağlantısı gibi akıllı ilaveler bir araya geldiğinde operatörler için mükemmel bir
çalışma ortamı sunarlar.
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İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ 
ANDA İHTİYAÇ 
DUYDUĞUNUZ YERDE
Makinelerimiz dayanıklıdır ancak tüm makineler 
için planlanmış bir yatış süresi vardır. Amacımız 
doğru işler yaparak planlanmış olan yatış süresini 
de minimuma indirmektir.
Teknisyen eğitimi ve parça bulunabilirliği de 
ajandamızda önemli bir yer işgal etmektedir.

Makineniz serviste ise durumu hakkında 
düzenli bilgilendirilmeniz sağlanır, tutarlı 
masraf tahmini, faturalama ve iletişim 
sağlanır.
Bunlar küçük şeyler gibi görülebilir, ancak 
müşterilerin bunlara önem verdiğini biliyoruz 
– bu nedenle doğru yapmaya çalışıyoruz.

BAKIM VE DESTEK 
PAKETLERİ
Orijinal LiuGong parçalarından, komple 
bakım ve onarım anlaşmalarına kadar, 
LiuGong işinize ve uygulamanıza uygun 
seviyede destek teklif etme esnekliğine 
sahiptir. Hangi seviyede desteği 
seçerseniz seçin, LiuGong’un servis 
taahhütleri koruması altında olacaksınız.

Doğru parça. 
Doğru fiyat. 
Doğru hizmet.

Hepsinden önem- 
lisi, ilk defada 
doğru anlarız.

FAAL ÇALIŞABİLME
SÜRESİ VE DESTEK

İyi eğitilmiş, en gelişmiş 
diagnostik ekipmanları 

kullanabilen teknisyenler

15,000+ Orijinal LiuGong 
parçası, 24 saat içerisinde 

Avrupa Parça Dağıtım 
Merkezinde teslime hazır

Çok-lisanlı Servis yardım 
hattı ve online destek

Şeffaf masraf tahmini 
ve faturalama

Elektronik yedek parça 
kataloğu üzerinden açık 

iletişim

LIUGONG'UN HİZMET TAAHHÜDÜ

İlk makinenizi amaca uygun olduğuna ikna olarak satın almış olabilirsiniz, ancak sonraki 
satın almalarınızda karar kriterleri makinenin çalışabilme süresi, arkasındaki destek ve 
toplam sahip olma maliyeti olacaktır. Makinenin arkasındaki desteğe ve satış sonrası 
hizmetler ağına güven, satın alma kararında en önemli faktör olacaktır.

Bu konularda LiuGong olarak nerede duruyoruz? Bir bakalım....

HIZLI YANIT VEREN GLOBAL ORGANİZASYON 
130'dan fazla ülkeye dağılmış olan geniş bayi ağımızla hizmetinizdeyiz. 12 yerel ofis ve 9 global 
yedek parça merkezi ile desteklenen bayilerimiz  üst düzeyde eğitim, parça ve servis desteği verecek 
kapasitededir.

8,000
Çalışan

20
Fabrika

12
Yerel 
Ofis

1,000
ARGE 
Mühendisi

5
ARGE  

Merkezi

9
Bölgesel 

yedek parça 
depoları

Yaklaşık 
60 Yıllık
Tecrübe 

130+
Ülke

BİZ LIUGONG'UZ. GLOBAL MÜŞTERİLERİMİZİN KAZANMASI İÇİN 
ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ

Houston, Texas USA

Mogi Guaçu, BRAZIL

Montevideo, URUGUAY

Queretaro, Mexico

YEREL OFİSLER

YEDEK PARÇA DEPOLARI

Indore, INDIA

Johannesburg, SOUTH AFRICA
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Warsaw, POLAND

New Delhi, INDIADubai, UAE

Almere, NETHERLANDS

Moscow, RUSSIA
Chita, RUSSIA

Global Headquarters 
Liuzhou, CHINA

Hong Kong

Singapore
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AMACA UYGUNLUK 
+

FAAL ÇALIŞMA 
SÜRESİ VE DESTEK 

+ 
TOPLAM SAHİP 

OLMA  MALİYETİ 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

HEPSİ ÜSTÜNE 
KOYAR
950E ile çıtayı yükselttik ve 
size ihtiyacınız olan her şeyi 
verirken, ihtiyacınız olmayan 
hiçbir şey vermedik.

950E, her işi her koşulda 
yapabilecek kapasitede, 
LiuGong’un servis ağı 
tarafından desteklenen ve 
sahada ve bilanço üzerinde 
yüzünüzü güldürmek için 
tasarlanan bir ekskavatördür. 
Artıları toplayın ve 950E'nin 
başarının formülünü temsil 
etmekte olduğunu görün.

TOPLAM SAHİP
OLMA  MALİYETİ

Amaca uygunluk ve faal çalışabilme süresi ile destek, ekskavatör satın alırken iki 
önemli kriterdir ancak günün sonunda; makinenin kazandırma potansiyelinin, sahip 
olma ve işletme maliyetinin ve takas değerinin de önemli olduğunu anlıyorsunuz. 

İş toplam sahip olma maliyetine gelince, 
LiuGong'un size anlatacağı güçlü bir hikaye 
vardır.

PROFESYONEL 
DANIŞMA
Sahip olma maliyetinizin azaltılması ve 
karınızın arttırılması sorumluluğunu 
paylaşıyoruz. Bunun bir parçası olarak, 
LiuGong’un uzman ekibine işiniz için en  
uygun makinenin seçiminden, verimliliğin 
arttırılmasına kadar her konuda 
danışabilirsiniz.

MAKİNENİN 
BULUNABİLİRLİĞİ
Makinelerimiz size ihtiyacınız olan her şeyi 
verirken, ihtiyacınız olmayan bir şey vermez. 
Karmaşık olmayıp, ustalıkla tasarlanmışlardır. 
Avrupanın göbeğinde yaygın bir üretim ağına 
sahip olmanın rahatlığı ile, üretim hattındaki 

modelleri bazı rakiplere kıyasla daha kısa 
sürede teslim edebiliriz. Gerçekte, istenen 
modelleri 4 hafta gibi kısa bir sürede 
sevkiyata hazırlayabiliriz.
Makinenizi ne kadar erken teslim alırsanız – 
çalışmaya ve kazanmaya o kadar erken 
başlarsınız. 
Hedefimiz sizi bir an önce sahaya indirmektir.

ETİKET FİYATI
LiuGong olarak hedefimiz, size ihtiyacınız 
olan her şeyi verirken, ihtiyacınız olmayan bir 
şey vermeyerek gerçek, ölçülebilir değerler 
sunmaktır. Örneğin, Cummins motorları ve 
Kawasaki hidrolik pompaları gibi bilinen, 
yüksek kalite komponentleri sizin için seçtik. 
Kanıtlanmış olan bu komponentler, LiuGong 
tasarımı ve imalat kalitesi ile bir araya 
getirildiğinde, ortaya tamamen amaca uygun, 
yüksek kaliteli ve rekabet edebilir bir makine 
çıkar.

İKİNCİ EL DEĞERİ
LiuGong' un mükemmel tasarımı ve imalatı, 
dünya çapında komponentler ve makinenin 
çalıştırılması için verilen desteğin kombinas-
yonu ile, kalitemiz değerini koruyacaktır.
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olma ve işletme maliyetinin ve takas değerinin de önemli olduğunu anlıyorsunuz. 

İş toplam sahip olma maliyetine gelince, 
LiuGong'un size anlatacağı güçlü bir hikaye 
vardır.

PROFESYONEL 
DANIŞMA
Sahip olma maliyetinizin azaltılması ve 
karınızın arttırılması sorumluluğunu 
paylaşıyoruz. Bunun bir parçası olarak, 
LiuGong’un uzman ekibine işiniz için en  
uygun makinenin seçiminden, verimliliğin 
arttırılmasına kadar her konuda 
danışabilirsiniz.

MAKİNENİN 
BULUNABİLİRLİĞİ
Makinelerimiz size ihtiyacınız olan her şeyi 
verirken, ihtiyacınız olmayan bir şey vermez. 
Karmaşık olmayıp, ustalıkla tasarlanmışlardır. 
Avrupanın göbeğinde yaygın bir üretim ağına 
sahip olmanın rahatlığı ile, üretim hattındaki 

modelleri bazı rakiplere kıyasla daha kısa 
sürede teslim edebiliriz. Gerçekte, istenen 
modelleri 4 hafta gibi kısa bir sürede 
sevkiyata hazırlayabiliriz.
Makinenizi ne kadar erken teslim alırsanız – 
çalışmaya ve kazanmaya o kadar erken 
başlarsınız. 
Hedefimiz sizi bir an önce sahaya indirmektir.

ETİKET FİYATI
LiuGong olarak hedefimiz, size ihtiyacınız 
olan her şeyi verirken, ihtiyacınız olmayan bir 
şey vermeyerek gerçek, ölçülebilir değerler 
sunmaktır. Örneğin, Cummins motorları ve 
Kawasaki hidrolik pompaları gibi bilinen, 
yüksek kalite komponentleri sizin için seçtik. 
Kanıtlanmış olan bu komponentler, LiuGong 
tasarımı ve imalat kalitesi ile bir araya 
getirildiğinde, ortaya tamamen amaca uygun, 
yüksek kaliteli ve rekabet edebilir bir makine 
çıkar.

İKİNCİ EL DEĞERİ
LiuGong' un mükemmel tasarımı ve imalatı, 
dünya çapında komponentler ve makinenin 
çalıştırılması için verilen desteğin kombinas-
yonu ile, kalitemiz değerini koruyacaktır.
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MOTOR

Açıklama

Cummins EPA Tier 3 / EU Faz IIIA, Sıralı 6-
silindirli, türboşarjlı, elektronik kontrollü direkt 
enjeksiyon.
Hava filtresi:Cummins direkt akışlı hava filtresi. 
Soğutma sistemi: Şarj-hava soğutucusu

Emisyon sınıfı Tier 3 / Faz IIIA

Motor imalatçısı  Cummins

Motor modeli QSM 11

Havalandırma Türboşarjlı

Şarj hava soğutucusu Ara-soğutucu

Soğutucu fan tahriki Hidrolik

Silindir hacmi 10.8 L

Ayarlanmış devir 2,100 rpm

Motor çıkış gücü - net 
(SAE J1349 / ISO 9249)

260 kW (349 hp)

Motor çıkış gücü - brüt 
(SAE J1995 / ISO 14396)

280 kW (375 hp)

Maksimum tork 1,898 N·m@1,400rpm

Çap × Strok 125 × 147 mm 

YÜRÜYÜŞ TAKIMI

Palet pabucu sayısı, tek taraf     51

Bakla hatvesi 216 mm

Pabuç genişliği, 
üç tırnaklı 600/700/800/900 mm

Yürüyüş makaraları 
tek taraf 9

Taşıyıcı makaralar, tek taraf     2

DOLUM KAPASİTELERİ

Yakıt tankı 650 L 

Motor yağı 37.8 L 

Cerler (tek taraf) 15 L 

Kule şanzımanı 2 x 5.3 L 

Soğutma sistemi 50 L 

Hidrolik tank 290 L 

Hidrolik sistem toplam  520 L 

ELEKTRİK SİSTEMİ

Sistem Voltajı 24 V

Aküler 2 x 12 V

Alternatör 24 V - 70 A

Marş motoru 24 V - 7.8 kW

SES PERFORMANSI

Dahili Ses Gücü         
Seviyesi (ISO 6396)

77 dB(A)

Harici Ses Gücü         
Seviyesi (ISO 6395)

105 dB(A)

YÜRÜYÜŞ VE FRENLER

Açıklama

Yağ diskli frenli, 2-hızlı eksenel pistonlu 
motor. Dönüşler iki adet el levyesi ve 
pedallarla kontrol edilir.

Maks. yürüyüş hızı
Yüksek: 5.5 km/s
Düşük: 3.3 km/s

Çalışabilme eğimi 35°/70%

Maks. çeki gücü 386 kN

KULE SİSTEMİ

Açıklama

Yüksek torklu eksenel pistonlu motor 
tarafından tahrik edilen, yağ diskli frenli, 
planet dişli redüksiyon. Kule park freni, kule 
pilot kontrollerinin nötr konuma dönüşünü 
takip eden beş saniye içerisinde resetlenir.

Kule dönüş hızı 8.5 rpm

Kule torku 165,300 N·m

HİDROLİK SİSTEM

Ana pompa

Tipi
İki adet değişken 
kapasiteli pistonlu 
pompa

Maksimum debi 2 × 380 L/dak

Pilot pompa

Tipi Dişli pompa

Maksimum debi 28.5 L/dak

Tahliye valfi ayarı

Ana devre 32.3/35 MPa 

Yürüyüş devresi 32.3 MPa

Kule dişli devresi 28 MPa 

Pilot devre 3.9 MPa 

Hidrolik silindirler

Bom Silindiri –    
Çap × Strok Φ165 × 1,560 mm

Arm Silindiri –     
Çap × Strok 

Φ190 × 1,980 mm

Kova Silindiri –   
Çap × Strok Φ170 × 1,260 mm

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI 45,500/46,500 kg

Çalışma ağırlığına soğutma suyu, yağlar, tam 
dolu yakıt tankı, kabin, standart pabuçlar, bom, 
arm, kova ve operatör 75 kg (165 lb) dahildir.

KOVA KAPASİTESİ 2.2 - 3.2 m³
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ÖLÇÜLER

Bom 6,500 mm 7,060 mm

Arm Seçenekleri 2,550 mm 2,900 mm 3,380 mm

A Yükleme uzunluğu 11,515 mm 12,030 mm 12,062 mm

B Yükleme yüksekliği – Bom tepesine 3,810 mm 3,810 mm 3,690 mm

C Palet Eksen Açıklığı 2,740 mm 2,740 mm

D Palet Genişliği –  600 mm Pabuçlarla 3,340 mm 3,340 mm

  700 mm pabuçlar 3,440 mm 3,440 mm

  800 mm pabuçlar 3,540 mm 3,540 mm

  900 mm pabuçlar 3,640 mm 3,640 mm

E İstikamet ve cer eksenleri arası mesafe 4,257 mm 4,257 mm

F Palet Uzunluğu 5,256 mm 5,256 mm

G Üst Yapının Toplam Genişliği
3,170 mm

(koruyucu yan kiriş dahil)
3,170 mm

(koruyucu yan kiriş dahil)

H Kuyruk dönüş yarıçapı 3,640 mm 3,640 mm

I Karşı-ağırlık Yerden Yüksekliği 1,324 mm 1,324 mm

J Kabinin Toplam Yüksekliği
3,550 mm

(koruyucu ekipman ile) 

3,550 mm

(koruyucu ekipman ile) 

K Min. Yerden Yükseklik 532 mm 532 mm

L Palet Pabucu Genişliği 600 mm 600 mm

BOM ÖLÇÜLERİ

Açıklama Standard Option

Bom 6,500 mm 7,060 mm

Uzunluğu 6,800 mm 7,350 mm

Yüksekliği 1,910 mm 1,850 mm

Genişliği 1,057 mm 1,057 mm

Ağırlığı 4,150 kg 4,350 kg

Silindir, tesisat ve pim dahil.  Bom silindiri pimi hariç.

ARM ÖLÇÜLERİ

Açıklama Standart Opsiyonlar

Arm 2,550 mm 2,900 mm 3,380 mm

Uzunluğu 3,885 mm 4,245 mm 4,750 mm

Yüksekliği 1,150 mm 1,150 mm 1,150 mm

Genişliği
602 mm 

mafsal pimi ile
602 mm

 mafsal pimi ile
602 mm 

 mafsal pimi ile

Ağırlığı 2,390 kg 2,310 kg 2,500 kg

Silindir, bağlantı parçası ve pim dahil.

MAKİNE AĞIRLIKLARI VE ZEMİN BASINCI

Pabuç genişliği
Çalışma ağırlığı Zemin basıncı Toplam genişlik

6.5 m bom, 2.55 m arm, 3.2 m3 kova, 9,000 kg karşı-ağırlık      
7.06 m bom, 2.9 m arm, 2.2 m3 kova, 9,000 kg karşı-ağırlık

600 mm 46,500 kg 82.2 kPa 3,340 mm

700 mm 47,100 kg 71.4 kPa 3,440 mm

800 mm 47,700 kg 63.3 kPa 3,540 mm

900 mm 48,300 kg 56.9 kPa 3,640 mm

ÇALIŞMA ARALIĞI

Bom Uzunluğu 6,500 mm 7,060 mm

Arm Uzunluğu 2,550 mm 2,900 mm 3,380 mm

A. Maks. kesme yüksekliği 9,977 mm 10,618 mm 10,785 mm

B. Maks. boşaltma yüksekliği 7,038 mm 7,578 mm 7,520 mm

C. Maks. kazma derinliği 6,521 mm 7,380 mm 7,860 mm

D. Maks. dikey duvar kazma derinliği 5,204 mm 6,011 mm 6,435 mm

E. Maks. kazma derinliği 2.44 m (8’) seviyesinde 6,337 mm 7,218 mm 7,715 mm

F. Maks. Kazma Erişimi 10,625 mm 11,585 mm 12,020 mm

G. Maks. Kazma Erişimi, zemin seviyesinde 10,388 mm 11,368 mm 11,810 mm

H. Min. öne kule dönüş yarıçapı 4,645 mm 5,052 mm 5,015 mm

Kova Kazma Kuvveti (ISO)
Normal 265 kN 263 kN 268 kN

Takviye Güçte 280 kN 287 kN 288 kN

Kol Koparma Kuvveti (ISO)
Normal 255 kN 240 kN 209 kN

Takviye Güçte 270 kN 263 kN 225 kN

Kova Kapasitesi 3.2 m3 2.2 m3 2.2 m3

Kova Tipleme Yarıçapı 1,845 mm 1,837 mm 1,837 mm

KOVA SEÇME KILAVUZU 

Tırnak 
sayısı

6.5 m HD Bom 7.06 m HD Bom

Kova tipi Kapasite Ağız genişliği Ağırlık 2.55 m Arm 2.9 m Arm 3.38 m Arm

Ağır Hizmet

2.2 m3 1,775 mm 2,092 kg 5 NA D D

2.6 m3 1,602 mm 2,220 kg 5 B B B

3.2 m3 1,900 mm 2,817 kg 6 A NA NA

Tavsiyeler sadece destek amaçlıdır, tipik çalışma koşullarına dayanır. Kova kapasitesi ISO 7451 standardına göre, 1:1 duruş açısında tepeleme malzeme

Maksimum malzeme yoğunluğu: 
A. 1,200-1,300 kg/m3 : Kömür, Kaliş, Şist
B. 1,400-1,600 kg/m3 : Islak toprak ve kil, kireçtaşı, kumtaşı
C. 1,700-1,800 kg/m3 : Granit, ıslak kum, iyi patlatılmış kaya
D. 1,900 kg/m3 : Islak çamur, demir cevheri
NA. Uygulanamaz
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ÖLÇÜLER

Bom 6,500 mm 7,060 mm

Arm Seçenekleri 2,550 mm 2,900 mm 3,380 mm

A Yükleme uzunluğu 11,515 mm 12,030 mm 12,062 mm

B Yükleme yüksekliği – Bom tepesine 3,810 mm 3,810 mm 3,690 mm

C Palet Eksen Açıklığı 2,740 mm 2,740 mm

D Palet Genişliği –  600 mm Pabuçlarla 3,340 mm 3,340 mm

  700 mm pabuçlar 3,440 mm 3,440 mm

  800 mm pabuçlar 3,540 mm 3,540 mm

  900 mm pabuçlar 3,640 mm 3,640 mm

E İstikamet ve cer eksenleri arası mesafe 4,257 mm 4,257 mm

F Palet Uzunluğu 5,256 mm 5,256 mm

G Üst Yapının Toplam Genişliği
3,170 mm

(koruyucu yan kiriş dahil)
3,170 mm

(koruyucu yan kiriş dahil)

H Kuyruk dönüş yarıçapı 3,640 mm 3,640 mm

I Karşı-ağırlık Yerden Yüksekliği 1,324 mm 1,324 mm

J Kabinin Toplam Yüksekliği
3,550 mm

(koruyucu ekipman ile) 

3,550 mm

(koruyucu ekipman ile) 

K Min. Yerden Yükseklik 532 mm 532 mm

L Palet Pabucu Genişliği 600 mm 600 mm

BOM ÖLÇÜLERİ

Açıklama Standard Option

Bom 6,500 mm 7,060 mm

Uzunluğu 6,800 mm 7,350 mm

Yüksekliği 1,910 mm 1,850 mm

Genişliği 1,057 mm 1,057 mm

Ağırlığı 4,150 kg 4,350 kg

Silindir, tesisat ve pim dahil.  Bom silindiri pimi hariç.

ARM ÖLÇÜLERİ

Açıklama Standart Opsiyonlar

Arm 2,550 mm 2,900 mm 3,380 mm

Uzunluğu 3,885 mm 4,245 mm 4,750 mm

Yüksekliği 1,150 mm 1,150 mm 1,150 mm

Genişliği
602 mm 

mafsal pimi ile
602 mm

 mafsal pimi ile
602 mm 

 mafsal pimi ile

Ağırlığı 2,390 kg 2,310 kg 2,500 kg

Silindir, bağlantı parçası ve pim dahil.

MAKİNE AĞIRLIKLARI VE ZEMİN BASINCI

Pabuç genişliği
Çalışma ağırlığı Zemin basıncı Toplam genişlik

6.5 m bom, 2.55 m arm, 3.2 m3 kova, 9,000 kg karşı-ağırlık      
7.06 m bom, 2.9 m arm, 2.2 m3 kova, 9,000 kg karşı-ağırlık

600 mm 46,500 kg 82.2 kPa 3,340 mm

700 mm 47,100 kg 71.4 kPa 3,440 mm

800 mm 47,700 kg 63.3 kPa 3,540 mm

900 mm 48,300 kg 56.9 kPa 3,640 mm

ÇALIŞMA ARALIĞI

Bom Uzunluğu 6,500 mm 7,060 mm

Arm Uzunluğu 2,550 mm 2,900 mm 3,380 mm

A. Maks. kesme yüksekliği 9,977 mm 10,618 mm 10,785 mm

B. Maks. boşaltma yüksekliği 7,038 mm 7,578 mm 7,520 mm

C. Maks. kazma derinliği 6,521 mm 7,380 mm 7,860 mm

D. Maks. dikey duvar kazma derinliği 5,204 mm 6,011 mm 6,435 mm

E. Maks. kazma derinliği 2.44 m (8’) seviyesinde 6,337 mm 7,218 mm 7,715 mm

F. Maks. Kazma Erişimi 10,625 mm 11,585 mm 12,020 mm

G. Maks. Kazma Erişimi, zemin seviyesinde 10,388 mm 11,368 mm 11,810 mm

H. Min. öne kule dönüş yarıçapı 4,645 mm 5,052 mm 5,015 mm

Kova Kazma Kuvveti (ISO)
Normal 265 kN 263 kN 268 kN

Takviye Güçte 280 kN 287 kN 288 kN

Kol Koparma Kuvveti (ISO)
Normal 255 kN 240 kN 209 kN

Takviye Güçte 270 kN 263 kN 225 kN

Kova Kapasitesi 3.2 m3 2.2 m3 2.2 m3

Kova Tipleme Yarıçapı 1,845 mm 1,837 mm 1,837 mm

KOVA SEÇME KILAVUZU 

Tırnak 
sayısı

6.5 m HD Bom 7.06 m HD Bom

Kova tipi Kapasite Ağız genişliği Ağırlık 2.55 m Arm 2.9 m Arm 3.38 m Arm

Ağır Hizmet

2.2 m3 1,775 mm 2,092 kg 5 NA D D

2.6 m3 1,602 mm 2,220 kg 5 B B B

3.2 m3 1,900 mm 2,817 kg 6 A NA NA

Tavsiyeler sadece destek amaçlıdır, tipik çalışma koşullarına dayanır. Kova kapasitesi ISO 7451 standardına göre, 1:1 duruş açısında tepeleme malzeme

Maksimum malzeme yoğunluğu: 
A. 1,200-1,300 kg/m3 : Kömür, Kaliş, Şist
B. 1,400-1,600 kg/m3 : Islak toprak ve kil, kireçtaşı, kumtaşı
C. 1,700-1,800 kg/m3 : Granit, ıslak kum, iyi patlatılmış kaya
D. 1,900 kg/m3 : Islak çamur, demir cevheri
NA. Uygulanamaz
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ÖLÇÜLER

Bom 6,500 mm 7,060 mm

Arm Seçenekleri 2,550 mm 2,900 mm 3,380 mm

A Yükleme uzunluğu 11,515 mm 12,030 mm 12,062 mm

B Yükleme yüksekliği – Bom tepesine 3,810 mm 3,810 mm 3,690 mm

C Palet Eksen Açıklığı 2,740 mm 2,740 mm

D Palet Genişliği –  600 mm Pabuçlarla 3,340 mm 3,340 mm

  700 mm pabuçlar 3,440 mm 3,440 mm

  800 mm pabuçlar 3,540 mm 3,540 mm

  900 mm pabuçlar 3,640 mm 3,640 mm

E İstikamet ve cer eksenleri arası mesafe 4,257 mm 4,257 mm

F Palet Uzunluğu 5,256 mm 5,256 mm

G Üst Yapının Toplam Genişliği
3,170 mm

(koruyucu yan kiriş dahil)
3,170 mm

(koruyucu yan kiriş dahil)

H Kuyruk dönüş yarıçapı 3,640 mm 3,640 mm

I Karşı-ağırlık Yerden Yüksekliği 1,324 mm 1,324 mm

J Kabinin Toplam Yüksekliği
3,550 mm

(koruyucu ekipman ile) 

3,550 mm

(koruyucu ekipman ile) 

K Min. Yerden Yükseklik 532 mm 532 mm

L Palet Pabucu Genişliği 600 mm 600 mm

BOM ÖLÇÜLERİ

Açıklama Standard Option

Bom 6,500 mm 7,060 mm

Uzunluğu 6,800 mm 7,350 mm

Yüksekliği 1,910 mm 1,850 mm

Genişliği 1,057 mm 1,057 mm

Ağırlığı 4,150 kg 4,350 kg

Silindir, tesisat ve pim dahil.  Bom silindiri pimi hariç.

ARM ÖLÇÜLERİ

Açıklama Standart Opsiyonlar

Arm 2,550 mm 2,900 mm 3,380 mm

Uzunluğu 3,885 mm 4,245 mm 4,750 mm

Yüksekliği 1,150 mm 1,150 mm 1,150 mm

Genişliği
602 mm 

mafsal pimi ile
602 mm

 mafsal pimi ile
602 mm 

 mafsal pimi ile

Ağırlığı 2,390 kg 2,310 kg 2,500 kg

Silindir, bağlantı parçası ve pim dahil.

MAKİNE AĞIRLIKLARI VE ZEMİN BASINCI

Pabuç genişliği
Çalışma ağırlığı Zemin basıncı Toplam genişlik

6.5 m bom, 2.55 m arm, 3.2 m3 kova, 9,000 kg karşı-ağırlık      
7.06 m bom, 2.9 m arm, 2.2 m3 kova, 9,000 kg karşı-ağırlık

600 mm 46,500 kg 82.2 kPa 3,340 mm

700 mm 47,100 kg 71.4 kPa 3,440 mm

800 mm 47,700 kg 63.3 kPa 3,540 mm

900 mm 48,300 kg 56.9 kPa 3,640 mm

ÇALIŞMA ARALIĞI

Bom Uzunluğu 6,500 mm 7,060 mm

Arm Uzunluğu 2,550 mm 2,900 mm 3,380 mm

A. Maks. kesme yüksekliği 9,977 mm 10,618 mm 10,785 mm

B. Maks. boşaltma yüksekliği 7,038 mm 7,578 mm 7,520 mm

C. Maks. kazma derinliği 6,521 mm 7,380 mm 7,860 mm

D. Maks. dikey duvar kazma derinliği 5,204 mm 6,011 mm 6,435 mm

E. Maks. kazma derinliği 2.44 m (8’) seviyesinde 6,337 mm 7,218 mm 7,715 mm

F. Maks. Kazma Erişimi 10,625 mm 11,585 mm 12,020 mm

G. Maks. Kazma Erişimi, zemin seviyesinde 10,388 mm 11,368 mm 11,810 mm

H. Min. öne kule dönüş yarıçapı 4,645 mm 5,052 mm 5,015 mm

Kova Kazma Kuvveti (ISO)
Normal 265 kN 263 kN 268 kN

Takviye Güçte 280 kN 287 kN 288 kN

Kol Koparma Kuvveti (ISO)
Normal 255 kN 240 kN 209 kN

Takviye Güçte 270 kN 263 kN 225 kN

Kova Kapasitesi 3.2 m3 2.2 m3 2.2 m3

Kova Tipleme Yarıçapı 1,845 mm 1,837 mm 1,837 mm

KOVA SEÇME KILAVUZU 

Tırnak 
sayısı

6.5 m HD Bom 7.06 m HD Bom

Kova tipi Kapasite Ağız genişliği Ağırlık 2.55 m Arm 2.9 m Arm 3.38 m Arm

Ağır Hizmet

2.2 m3 1,775 mm 2,092 kg 5 NA D D

2.6 m3 1,602 mm 2,220 kg 5 B B B

3.2 m3 1,900 mm 2,817 kg 6 A NA NA

Tavsiyeler sadece destek amaçlıdır, tipik çalışma koşullarına dayanır. Kova kapasitesi ISO 7451 standardına göre, 1:1 duruş açısında tepeleme malzeme

Maksimum malzeme yoğunluğu: 
A. 1,200-1,300 kg/m3 : Kömür, Kaliş, Şist
B. 1,400-1,600 kg/m3 : Islak toprak ve kil, kireçtaşı, kumtaşı
C. 1,700-1,800 kg/m3 : Granit, ıslak kum, iyi patlatılmış kaya
D. 1,900 kg/m3 : Islak çamur, demir cevheri
NA. Uygulanamaz
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950E Pabuçlar 700 mm, Bom 6,500 mm, Arm 2,550 mm

A:  Yük yarıçapı 
B:  Yük kanca yüksekliği
C:  Kaldırma kapasitesi
Cf:  Ön taraftan kaldırma
Cs:  Yan taraftan kaldırma

Koşullar

Bom uzunluğu: 6,500 mm 
Arm uzunluğu: 2,550 mm 
Kova: Yok
Karşı-ağırlık: 9,000 kg 
Pabuçlar: 700 mm üç tırnaklı 
Birim: kg

A (Birim: m)

B (m)
3 4.5 6 7.5 MAKS ERİŞİM

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (m)

7.5 *12,940 11,380 7.1 

6 *14,660 14,570 *13,110 10,380 *12,820 9,370 8.0 

4.5 *20,860 *20,860 *16,060 13,910 *13,630 10,120 *12,650 8,420 8.5 

3 *17,550 13,200 *14,310 9,790 11,870 7,860 8.8 

1.5 *18,460 12,670 14,680 9,500 11,730 7,730 8.8 

YER SEVİYESİ *23,890 18,540 *18,410 12,420 14,500 9,340 12,230 8,010 8.5 

- 1.5 *21,770 18,690 *17,280 12,410 *13,620 9,350 *12,390 8,670 8.0 

- 3 *20,940 *20,940 *18,300 *18,300 *14,690 12,650 *11,770 10,260 7.1 

- 4.5 *12,390 *12,390 *9,640 *9,640 5.7 

950E Pabuçlar 600 mm, Bom 6,500 mm, Arm 2,550 mm 

A:  Yük yarıçapı 
B:  Yük kanca yüksekliği
C:  Kaldırma kapasitesi
Cf:  Ön taraftan kaldırma
Cs:  Yan taraftan kaldırma

Koşullar

Bom uzunluğu: 6,500 mm 
Arm uzunluğu: 2,550 mm 
Kova: Yok                     
Karşı-ağırlık: 9,000 kg  
Pabuçlar: 600 mm üç tırnaklı  
Birim: kg

A (Birim: m)

B (m)
3 4.5 6 7.5 MAKS ERİŞİM

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (m)

7.5 *12,940 11,160 7.1 

6 *14,660 14,300 *13,110 10,180 *12,820 9,190 8.0 

4.5 *20,860 20710 *16,060 13,650 *13,630 9,920 12,440 8,250 8.5 

3 *17,550 12,930 *14,310 9,590 11,640 7,690 8.8 

1.5 *18,460 12,400 14,400 9,300 11,500 7,570 8.8 

YER SEVİYESİ *23,890 18,140 *18,410 12,150 14,220 9,140 11,990 7,840 8.5 

- 1.5 *21,770 18,290 *17,280 12,150 *13,620 9,150 *12,390 8,490 8.0 

- 3 *20,940 *20,940 *18,300 *18,300 *14,690 12,380 *11,770 10,040 7.1 

- 4.5 *12,390 *12,390 *9,640 *9,640 5.7 

950E Pabuçlar 600 mm, Bom 7,060 mm, Arm 2,900 mm 

A:  Yük yarıçapı 
B:  Yük kanca yüksekliği
C:  Kaldırma kapasitesi
Cf:  Ön taraftan kaldırma
Cs:  Yan taraftan kaldırma

Koşullar

Bom uzunluğu: 7,060 mm  
Arm uzunluğu: 2,900 mm 
Kova: Yok     
Karşı-ağırlık: 9,000 kg  
Pabuçlar: 600 mm üç tırnaklı 
Birim: kg

A (Birim: m)

B (m)
3 4.5 6 7.5 9 MAKS ERİŞİM

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (m)

7.5 *11,690 10,430 *11,520 9,200 8.2 

6 *12,100 10,240 *11,250 7,860 9.0 

4.5 *20,610 20,500 *15,450 13,570 *12,900 9,900 *11,430 7,610 10,700 7,120 9.5 

3 *17,140 12,840 *13,770 9,530 11,240 7,430 10,080 6,680 9.7 

1.5 *18,200 12,310 14,310 9,210 11,060 7,260 9,970 6,580 9.7 

YER SEVİYESİ *19,180 18,100 *18,350 12,050 14,100 9,020 10,950 7,160 10,190 6,700 9.5 

- 1.5 *22,130 18,220 *17,580 12,010 14,040 8,970 10,970 7,180 10,970 7,180 9.0 

- 3 *22,610 *22,610 *19,500 18,500 *15,810 12,150 *12,550 9,080 *10,940 8,170 8.2 

- 4.5 *17,410 *17,410 *15,370 *15,370 *12,480 *12,480 *10,080 *10,080 7.0 

950E Pabuçlar 700 mm, Bom 7,060 mm, Arm 2,900 mm 

A:  Yük yarıçapı 
B:  Yük kanca yüksekliği
C:  Kaldırma kapasitesi
Cf:  Ön taraftan kaldırma
Cs:  Yan taraftan kaldırma

Koşullar

Bom uzunluğu: 7,060 mm   
Arm uzunluğu: 2,900 mm 
Kova: Yok
Karşı-ağırlık: 9,000 kg  
Pabuçlar: 700 mm üç tırnaklı 
Birim: kg

A (Birim: m)

B (m)
3 4.5 6 7.5 9 MAKS ERİŞİM

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (m)

7.5 *11,690 10,630 *11,520 9,380 8.2 

6 *12,100 10,440 *11,250 8,020 9.0 

4.5 *20,610 *20,610 *15,450 13,840 *12,900 10,100 *11,430 7,760 10,900 7,270 9.5 

3 *17,140 13,110 *13,770 9,730 11,460 7,590 10,280 6,930 9.7 

1.5 *18,200 12,580 *14,420 9,410 11,280 7,420 10,170 6,820 9.7 

YER SEVİYESİ *19,180 18,500 *18,350 12,320 14,380 9,220 11,170 7,320 10,400 7,340 9.5 

- 1.5 *22,130 18,620 *17,580 12,280 *14,070 9,170 *11,170 7,340 *11,170 7,340 9.0 

- 3 *22,610 *22,610 *19,500 18,890 *15,810 12,420 *12,550 9,280 *10,940 8,350 8.2 

- 4.5 *17,410 *17,410 *15,370 *15,370 *12,480 *12,480 *10,080 *10,080 7.0 

Kaldırma kapasitesi kovasız, arm ucundandır. 
Kova ile kaldırma kapasitelerinde, kovanın 
ağırlığı veya hızlı değiştirme aparatı ile kovanın 
ağırlığı kaldırma kapasitesinden çıkartılmalıdır. 
Kaldırma kapasiteleri, makinenin sağlam ve 
düzgün bir zeminde durduğu varsayımına 
dayanır.

1. Verilen yükleme yarıçapı ve yükseklik için,
müsaade edilenden daha ağır olan bir yükü
kaldırmaya veya havada tutmaya kalkışmayın.
Tüm aksesuarların ağırlıkları belirtilmiş olan
kaldırma kapasitelerinden çıkartılmalıdır.

2. Nominal yükler ISO 10567 Hidrolik Ekskavatör
Kaldırma Kapasitesi Sınıflandırma Standardı ile
uyumludur. Hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'
sini veya devirme yükünün %75' ini geçemezler.

3. Kova kaldırma kancasındaki değer.

4. Kaldırma kapasiteleri, makinenin sağlam, düz ve
düzgün bir zeminde durduğu varsayımına dayanır.

5. * İşareti yükün hidrolik kapasiteden ziyade, devirme
kapasitesi ile sınırlı olduğuna işaret eder.

6. Operatör, bu makineyi çalıştırmaya başlamadan
önce, Kullanma ve Bakım El Kitabındaki talimatlara
tamamen aşina olmalı ve ekipmanın güvenli
çalıştırılması kurallarına daima ve harfiyen
uymalıdır.

Kaldırma kapasitesi - 
yandan (Cs)

Kaldırma kapasitesi - 
önden (Cf)

950E EKSKAVATÖR

20 21LiuGong' un standart ve opsiyonel ekipmanları ülkeden ülkeye değişebilir. Kendi bölgeniz için lütfen LiuGong bayiinize danışın LiuGong' un standart ve opsiyonel ekipmanları ülkeden ülkeye değişebilir. Kendi bölgeniz için lütfen LiuGong bayiinize danışın.

950E Pabuçlar 700 mm, Bom 6,500 mm, Arm 2,550 mm

A:  Yük yarıçapı 
B:  Yük kanca yüksekliği
C:  Kaldırma kapasitesi
Cf:  Ön taraftan kaldırma
Cs:  Yan taraftan kaldırma

Koşullar

Bom uzunluğu: 6,500 mm 
Arm uzunluğu: 2,550 mm 
Kova: Yok
Karşı-ağırlık: 9,000 kg 
Pabuçlar: 700 mm üç tırnaklı 
Birim: kg

A (Birim: m)

B (m)
3 4.5 6 7.5 MAKS ERİŞİM

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (m)

7.5 *12,940 11,380 7.1 

6 *14,660 14,570 *13,110 10,380 *12,820 9,370 8.0 

4.5 *20,860 *20,860 *16,060 13,910 *13,630 10,120 *12,650 8,420 8.5 

3 *17,550 13,200 *14,310 9,790 11,870 7,860 8.8 

1.5 *18,460 12,670 14,680 9,500 11,730 7,730 8.8 

YER SEVİYESİ *23,890 18,540 *18,410 12,420 14,500 9,340 12,230 8,010 8.5 

- 1.5 *21,770 18,690 *17,280 12,410 *13,620 9,350 *12,390 8,670 8.0 

- 3 *20,940 *20,940 *18,300 *18,300 *14,690 12,650 *11,770 10,260 7.1 

- 4.5 *12,390 *12,390 *9,640 *9,640 5.7 

950E Pabuçlar 600 mm, Bom 6,500 mm, Arm 2,550 mm 

A:  Yük yarıçapı 
B:  Yük kanca yüksekliği
C:  Kaldırma kapasitesi
Cf:  Ön taraftan kaldırma
Cs:  Yan taraftan kaldırma

Koşullar

Bom uzunluğu: 6,500 mm 
Arm uzunluğu: 2,550 mm 
Kova: Yok                     
Karşı-ağırlık: 9,000 kg  
Pabuçlar: 600 mm üç tırnaklı  
Birim: kg

A (Birim: m)

B (m)
3 4.5 6 7.5 MAKS ERİŞİM

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (m)

7.5 *12,940 11,160 7.1 

6 *14,660 14,300 *13,110 10,180 *12,820 9,190 8.0 

4.5 *20,860 20710 *16,060 13,650 *13,630 9,920 12,440 8,250 8.5 

3 *17,550 12,930 *14,310 9,590 11,640 7,690 8.8 

1.5 *18,460 12,400 14,400 9,300 11,500 7,570 8.8 

YER SEVİYESİ *23,890 18,140 *18,410 12,150 14,220 9,140 11,990 7,840 8.5 

- 1.5 *21,770 18,290 *17,280 12,150 *13,620 9,150 *12,390 8,490 8.0 

- 3 *20,940 *20,940 *18,300 *18,300 *14,690 12,380 *11,770 10,040 7.1 

- 4.5 *12,390 *12,390 *9,640 *9,640 5.7 

950E Pabuçlar 600 mm, Bom 7,060 mm, Arm 2,900 mm 

A:  Yük yarıçapı 
B:  Yük kanca yüksekliği
C:  Kaldırma kapasitesi
Cf:  Ön taraftan kaldırma
Cs:  Yan taraftan kaldırma

Koşullar

Bom uzunluğu: 7,060 mm  
Arm uzunluğu: 2,900 mm 
Kova: Yok     
Karşı-ağırlık: 9,000 kg  
Pabuçlar: 600 mm üç tırnaklı 
Birim: kg

A (Birim: m)

B (m)
3 4.5 6 7.5 9 MAKS ERİŞİM

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (m)

7.5 *11,690 10,430 *11,520 9,200 8.2 

6 *12,100 10,240 *11,250 7,860 9.0 

4.5 *20,610 20,500 *15,450 13,570 *12,900 9,900 *11,430 7,610 10,700 7,120 9.5 

3 *17,140 12,840 *13,770 9,530 11,240 7,430 10,080 6,680 9.7 

1.5 *18,200 12,310 14,310 9,210 11,060 7,260 9,970 6,580 9.7 

YER SEVİYESİ *19,180 18,100 *18,350 12,050 14,100 9,020 10,950 7,160 10,190 6,700 9.5 

- 1.5 *22,130 18,220 *17,580 12,010 14,040 8,970 10,970 7,180 10,970 7,180 9.0 

- 3 *22,610 *22,610 *19,500 18,500 *15,810 12,150 *12,550 9,080 *10,940 8,170 8.2 

- 4.5 *17,410 *17,410 *15,370 *15,370 *12,480 *12,480 *10,080 *10,080 7.0 

950E Pabuçlar 700 mm, Bom 7,060 mm, Arm 2,900 mm 

A:  Yük yarıçapı 
B:  Yük kanca yüksekliği
C:  Kaldırma kapasitesi
Cf:  Ön taraftan kaldırma
Cs:  Yan taraftan kaldırma

Koşullar

Bom uzunluğu: 7,060 mm   
Arm uzunluğu: 2,900 mm 
Kova: Yok
Karşı-ağırlık: 9,000 kg  
Pabuçlar: 700 mm üç tırnaklı 
Birim: kg

A (Birim: m)

B (m)
3 4.5 6 7.5 9 MAKS ERİŞİM

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (m)

7.5 *11,690 10,630 *11,520 9,380 8.2 

6 *12,100 10,440 *11,250 8,020 9.0 

4.5 *20,610 *20,610 *15,450 13,840 *12,900 10,100 *11,430 7,760 10,900 7,270 9.5 

3 *17,140 13,110 *13,770 9,730 11,460 7,590 10,280 6,930 9.7 

1.5 *18,200 12,580 *14,420 9,410 11,280 7,420 10,170 6,820 9.7 

YER SEVİYESİ *19,180 18,500 *18,350 12,320 14,380 9,220 11,170 7,320 10,400 7,340 9.5 

- 1.5 *22,130 18,620 *17,580 12,280 *14,070 9,170 *11,170 7,340 *11,170 7,340 9.0 

- 3 *22,610 *22,610 *19,500 18,890 *15,810 12,420 *12,550 9,280 *10,940 8,350 8.2 

- 4.5 *17,410 *17,410 *15,370 *15,370 *12,480 *12,480 *10,080 *10,080 7.0 

Kaldırma kapasitesi kovasız, arm ucundandır. 
Kova ile kaldırma kapasitelerinde, kovanın 
ağırlığı veya hızlı değiştirme aparatı ile kovanın 
ağırlığı kaldırma kapasitesinden çıkartılmalıdır. 
Kaldırma kapasiteleri, makinenin sağlam ve 
düzgün bir zeminde durduğu varsayımına 
dayanır.

1. Verilen yükleme yarıçapı ve yükseklik için,
müsaade edilenden daha ağır olan bir yükü
kaldırmaya veya havada tutmaya kalkışmayın.
Tüm aksesuarların ağırlıkları belirtilmiş olan
kaldırma kapasitelerinden çıkartılmalıdır.

2. Nominal yükler ISO 10567 Hidrolik Ekskavatör
Kaldırma Kapasitesi Sınıflandırma Standardı ile
uyumludur. Hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'
sini veya devirme yükünün %75' ini geçemezler.

3. Kova kaldırma kancasındaki değer.

4. Kaldırma kapasiteleri, makinenin sağlam, düz ve
düzgün bir zeminde durduğu varsayımına dayanır.

5. * İşareti yükün hidrolik kapasiteden ziyade, devirme
kapasitesi ile sınırlı olduğuna işaret eder.

6. Operatör, bu makineyi çalıştırmaya başlamadan
önce, Kullanma ve Bakım El Kitabındaki talimatlara
tamamen aşina olmalı ve ekipmanın güvenli
çalıştırılması kurallarına daima ve harfiyen
uymalıdır.

Kaldırma kapasitesi - 
yandan (Cs)

Kaldırma kapasitesi - 
önden (Cf)



950E EKSKAVATÖR

20 21LiuGong' un standart ve opsiyonel ekipmanları ülkeden ülkeye değişebilir. Kendi bölgeniz için lütfen LiuGong bayiinize danışın LiuGong' un standart ve opsiyonel ekipmanları ülkeden ülkeye değişebilir. Kendi bölgeniz için lütfen LiuGong bayiinize danışın.

950E Pabuçlar 700 mm, Bom 6,500 mm, Arm 2,550 mm

A:  Yük yarıçapı 
B:  Yük kanca yüksekliği
C:  Kaldırma kapasitesi
Cf:  Ön taraftan kaldırma
Cs:  Yan taraftan kaldırma

Koşullar

Bom uzunluğu: 6,500 mm 
Arm uzunluğu: 2,550 mm 
Kova: Yok
Karşı-ağırlık: 9,000 kg 
Pabuçlar: 700 mm üç tırnaklı 
Birim: kg

A (Birim: m)

B (m)
3 4.5 6 7.5 MAKS ERİŞİM

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (m)

7.5 *12,940 11,380 7.1 

6 *14,660 14,570 *13,110 10,380 *12,820 9,370 8.0 

4.5 *20,860 *20,860 *16,060 13,910 *13,630 10,120 *12,650 8,420 8.5 

3 *17,550 13,200 *14,310 9,790 11,870 7,860 8.8 

1.5 *18,460 12,670 14,680 9,500 11,730 7,730 8.8 

YER SEVİYESİ *23,890 18,540 *18,410 12,420 14,500 9,340 12,230 8,010 8.5 

- 1.5 *21,770 18,690 *17,280 12,410 *13,620 9,350 *12,390 8,670 8.0 

- 3 *20,940 *20,940 *18,300 *18,300 *14,690 12,650 *11,770 10,260 7.1 

- 4.5 *12,390 *12,390 *9,640 *9,640 5.7 

950E Pabuçlar 600 mm, Bom 6,500 mm, Arm 2,550 mm 

A:  Yük yarıçapı 
B:  Yük kanca yüksekliği
C:  Kaldırma kapasitesi
Cf:  Ön taraftan kaldırma
Cs:  Yan taraftan kaldırma

Koşullar

Bom uzunluğu: 6,500 mm 
Arm uzunluğu: 2,550 mm 
Kova: Yok                     
Karşı-ağırlık: 9,000 kg  
Pabuçlar: 600 mm üç tırnaklı  
Birim: kg

A (Birim: m)

B (m)
3 4.5 6 7.5 MAKS ERİŞİM

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (m)

7.5 *12,940 11,160 7.1 

6 *14,660 14,300 *13,110 10,180 *12,820 9,190 8.0 

4.5 *20,860 20710 *16,060 13,650 *13,630 9,920 12,440 8,250 8.5 

3 *17,550 12,930 *14,310 9,590 11,640 7,690 8.8 

1.5 *18,460 12,400 14,400 9,300 11,500 7,570 8.8 

YER SEVİYESİ *23,890 18,140 *18,410 12,150 14,220 9,140 11,990 7,840 8.5 

- 1.5 *21,770 18,290 *17,280 12,150 *13,620 9,150 *12,390 8,490 8.0 

- 3 *20,940 *20,940 *18,300 *18,300 *14,690 12,380 *11,770 10,040 7.1 

- 4.5 *12,390 *12,390 *9,640 *9,640 5.7 

950E Pabuçlar 600 mm, Bom 7,060 mm, Arm 2,900 mm 

A:  Yük yarıçapı 
B:  Yük kanca yüksekliği
C:  Kaldırma kapasitesi
Cf:  Ön taraftan kaldırma
Cs:  Yan taraftan kaldırma

Koşullar

Bom uzunluğu: 7,060 mm  
Arm uzunluğu: 2,900 mm 
Kova: Yok     
Karşı-ağırlık: 9,000 kg  
Pabuçlar: 600 mm üç tırnaklı 
Birim: kg

A (Birim: m)

B (m)
3 4.5 6 7.5 9 MAKS ERİŞİM

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (m)

7.5 *11,690 10,430 *11,520 9,200 8.2 

6 *12,100 10,240 *11,250 7,860 9.0 

4.5 *20,610 20,500 *15,450 13,570 *12,900 9,900 *11,430 7,610 10,700 7,120 9.5 

3 *17,140 12,840 *13,770 9,530 11,240 7,430 10,080 6,680 9.7 

1.5 *18,200 12,310 14,310 9,210 11,060 7,260 9,970 6,580 9.7 

YER SEVİYESİ *19,180 18,100 *18,350 12,050 14,100 9,020 10,950 7,160 10,190 6,700 9.5 

- 1.5 *22,130 18,220 *17,580 12,010 14,040 8,970 10,970 7,180 10,970 7,180 9.0 

- 3 *22,610 *22,610 *19,500 18,500 *15,810 12,150 *12,550 9,080 *10,940 8,170 8.2 

- 4.5 *17,410 *17,410 *15,370 *15,370 *12,480 *12,480 *10,080 *10,080 7.0 

950E Pabuçlar 700 mm, Bom 7,060 mm, Arm 2,900 mm 

A:  Yük yarıçapı 
B:  Yük kanca yüksekliği
C:  Kaldırma kapasitesi
Cf:  Ön taraftan kaldırma
Cs:  Yan taraftan kaldırma

Koşullar

Bom uzunluğu: 7,060 mm   
Arm uzunluğu: 2,900 mm 
Kova: Yok
Karşı-ağırlık: 9,000 kg  
Pabuçlar: 700 mm üç tırnaklı 
Birim: kg

A (Birim: m)

B (m)
3 4.5 6 7.5 9 MAKS ERİŞİM

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (m)

7.5 *11,690 10,630 *11,520 9,380 8.2 

6 *12,100 10,440 *11,250 8,020 9.0 

4.5 *20,610 *20,610 *15,450 13,840 *12,900 10,100 *11,430 7,760 10,900 7,270 9.5 

3 *17,140 13,110 *13,770 9,730 11,460 7,590 10,280 6,930 9.7 

1.5 *18,200 12,580 *14,420 9,410 11,280 7,420 10,170 6,820 9.7 

YER SEVİYESİ *19,180 18,500 *18,350 12,320 14,380 9,220 11,170 7,320 10,400 7,340 9.5 

- 1.5 *22,130 18,620 *17,580 12,280 *14,070 9,170 *11,170 7,340 *11,170 7,340 9.0 

- 3 *22,610 *22,610 *19,500 18,890 *15,810 12,420 *12,550 9,280 *10,940 8,350 8.2 

- 4.5 *17,410 *17,410 *15,370 *15,370 *12,480 *12,480 *10,080 *10,080 7.0 

Kaldırma kapasitesi kovasız, arm ucundandır. 
Kova ile kaldırma kapasitelerinde, kovanın 
ağırlığı veya hızlı değiştirme aparatı ile kovanın 
ağırlığı kaldırma kapasitesinden çıkartılmalıdır. 
Kaldırma kapasiteleri, makinenin sağlam ve 
düzgün bir zeminde durduğu varsayımına 
dayanır.

1. Verilen yükleme yarıçapı ve yükseklik için,
müsaade edilenden daha ağır olan bir yükü
kaldırmaya veya havada tutmaya kalkışmayın.
Tüm aksesuarların ağırlıkları belirtilmiş olan
kaldırma kapasitelerinden çıkartılmalıdır.

2. Nominal yükler ISO 10567 Hidrolik Ekskavatör
Kaldırma Kapasitesi Sınıflandırma Standardı ile
uyumludur. Hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'
sini veya devirme yükünün %75' ini geçemezler.

3. Kova kaldırma kancasındaki değer.

4. Kaldırma kapasiteleri, makinenin sağlam, düz ve
düzgün bir zeminde durduğu varsayımına dayanır.

5. * İşareti yükün hidrolik kapasiteden ziyade, devirme
kapasitesi ile sınırlı olduğuna işaret eder.

6. Operatör, bu makineyi çalıştırmaya başlamadan
önce, Kullanma ve Bakım El Kitabındaki talimatlara
tamamen aşina olmalı ve ekipmanın güvenli
çalıştırılması kurallarına daima ve harfiyen
uymalıdır.

Kaldırma kapasitesi - 
yandan (Cs)

Kaldırma kapasitesi - 
önden (Cf)

950E EKSKAVATÖR

20 21LiuGong' un standart ve opsiyonel ekipmanları ülkeden ülkeye değişebilir. Kendi bölgeniz için lütfen LiuGong bayiinize danışın LiuGong' un standart ve opsiyonel ekipmanları ülkeden ülkeye değişebilir. Kendi bölgeniz için lütfen LiuGong bayiinize danışın.

950E Pabuçlar 700 mm, Bom 6,500 mm, Arm 2,550 mm

A:  Yük yarıçapı 
B:  Yük kanca yüksekliği
C:  Kaldırma kapasitesi
Cf:  Ön taraftan kaldırma
Cs:  Yan taraftan kaldırma

Koşullar

Bom uzunluğu: 6,500 mm 
Arm uzunluğu: 2,550 mm 
Kova: Yok
Karşı-ağırlık: 9,000 kg 
Pabuçlar: 700 mm üç tırnaklı 
Birim: kg

A (Birim: m)

B (m)
3 4.5 6 7.5 MAKS ERİŞİM

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (m)

7.5 *12,940 11,380 7.1 

6 *14,660 14,570 *13,110 10,380 *12,820 9,370 8.0 

4.5 *20,860 *20,860 *16,060 13,910 *13,630 10,120 *12,650 8,420 8.5 

3 *17,550 13,200 *14,310 9,790 11,870 7,860 8.8 

1.5 *18,460 12,670 14,680 9,500 11,730 7,730 8.8 

YER SEVİYESİ *23,890 18,540 *18,410 12,420 14,500 9,340 12,230 8,010 8.5 

- 1.5 *21,770 18,690 *17,280 12,410 *13,620 9,350 *12,390 8,670 8.0 

- 3 *20,940 *20,940 *18,300 *18,300 *14,690 12,650 *11,770 10,260 7.1 

- 4.5 *12,390 *12,390 *9,640 *9,640 5.7 

950E Pabuçlar 600 mm, Bom 6,500 mm, Arm 2,550 mm 

A:  Yük yarıçapı 
B:  Yük kanca yüksekliği
C:  Kaldırma kapasitesi
Cf:  Ön taraftan kaldırma
Cs:  Yan taraftan kaldırma

Koşullar

Bom uzunluğu: 6,500 mm 
Arm uzunluğu: 2,550 mm 
Kova: Yok                     
Karşı-ağırlık: 9,000 kg  
Pabuçlar: 600 mm üç tırnaklı  
Birim: kg

A (Birim: m)

B (m)
3 4.5 6 7.5 MAKS ERİŞİM

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (m)

7.5 *12,940 11,160 7.1 

6 *14,660 14,300 *13,110 10,180 *12,820 9,190 8.0 

4.5 *20,860 20710 *16,060 13,650 *13,630 9,920 12,440 8,250 8.5 

3 *17,550 12,930 *14,310 9,590 11,640 7,690 8.8 

1.5 *18,460 12,400 14,400 9,300 11,500 7,570 8.8 

YER SEVİYESİ *23,890 18,140 *18,410 12,150 14,220 9,140 11,990 7,840 8.5 

- 1.5 *21,770 18,290 *17,280 12,150 *13,620 9,150 *12,390 8,490 8.0 

- 3 *20,940 *20,940 *18,300 *18,300 *14,690 12,380 *11,770 10,040 7.1 

- 4.5 *12,390 *12,390 *9,640 *9,640 5.7 

950E Pabuçlar 600 mm, Bom 7,060 mm, Arm 2,900 mm 

A:  Yük yarıçapı 
B:  Yük kanca yüksekliği
C:  Kaldırma kapasitesi
Cf:  Ön taraftan kaldırma
Cs:  Yan taraftan kaldırma

Koşullar

Bom uzunluğu: 7,060 mm  
Arm uzunluğu: 2,900 mm 
Kova: Yok     
Karşı-ağırlık: 9,000 kg  
Pabuçlar: 600 mm üç tırnaklı 
Birim: kg

A (Birim: m)

B (m)
3 4.5 6 7.5 9 MAKS ERİŞİM

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (m)

7.5 *11,690 10,430 *11,520 9,200 8.2 

6 *12,100 10,240 *11,250 7,860 9.0 

4.5 *20,610 20,500 *15,450 13,570 *12,900 9,900 *11,430 7,610 10,700 7,120 9.5 

3 *17,140 12,840 *13,770 9,530 11,240 7,430 10,080 6,680 9.7 

1.5 *18,200 12,310 14,310 9,210 11,060 7,260 9,970 6,580 9.7 

YER SEVİYESİ *19,180 18,100 *18,350 12,050 14,100 9,020 10,950 7,160 10,190 6,700 9.5 

- 1.5 *22,130 18,220 *17,580 12,010 14,040 8,970 10,970 7,180 10,970 7,180 9.0 

- 3 *22,610 *22,610 *19,500 18,500 *15,810 12,150 *12,550 9,080 *10,940 8,170 8.2 

- 4.5 *17,410 *17,410 *15,370 *15,370 *12,480 *12,480 *10,080 *10,080 7.0 

950E Pabuçlar 700 mm, Bom 7,060 mm, Arm 2,900 mm 

A:  Yük yarıçapı 
B:  Yük kanca yüksekliği
C:  Kaldırma kapasitesi
Cf:  Ön taraftan kaldırma
Cs:  Yan taraftan kaldırma

Koşullar

Bom uzunluğu: 7,060 mm   
Arm uzunluğu: 2,900 mm 
Kova: Yok
Karşı-ağırlık: 9,000 kg  
Pabuçlar: 700 mm üç tırnaklı 
Birim: kg

A (Birim: m)

B (m)
3 4.5 6 7.5 9 MAKS ERİŞİM

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (m)

7.5 *11,690 10,630 *11,520 9,380 8.2 

6 *12,100 10,440 *11,250 8,020 9.0 

4.5 *20,610 *20,610 *15,450 13,840 *12,900 10,100 *11,430 7,760 10,900 7,270 9.5 

3 *17,140 13,110 *13,770 9,730 11,460 7,590 10,280 6,930 9.7 

1.5 *18,200 12,580 *14,420 9,410 11,280 7,420 10,170 6,820 9.7 

YER SEVİYESİ *19,180 18,500 *18,350 12,320 14,380 9,220 11,170 7,320 10,400 7,340 9.5 

- 1.5 *22,130 18,620 *17,580 12,280 *14,070 9,170 *11,170 7,340 *11,170 7,340 9.0 

- 3 *22,610 *22,610 *19,500 18,890 *15,810 12,420 *12,550 9,280 *10,940 8,350 8.2 

- 4.5 *17,410 *17,410 *15,370 *15,370 *12,480 *12,480 *10,080 *10,080 7.0 

Kaldırma kapasitesi kovasız, arm ucundandır. 
Kova ile kaldırma kapasitelerinde, kovanın 
ağırlığı veya hızlı değiştirme aparatı ile kovanın 
ağırlığı kaldırma kapasitesinden çıkartılmalıdır. 
Kaldırma kapasiteleri, makinenin sağlam ve 
düzgün bir zeminde durduğu varsayımına 
dayanır.

1. Verilen yükleme yarıçapı ve yükseklik için,
müsaade edilenden daha ağır olan bir yükü
kaldırmaya veya havada tutmaya kalkışmayın.
Tüm aksesuarların ağırlıkları belirtilmiş olan
kaldırma kapasitelerinden çıkartılmalıdır.

2. Nominal yükler ISO 10567 Hidrolik Ekskavatör
Kaldırma Kapasitesi Sınıflandırma Standardı ile
uyumludur. Hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'
sini veya devirme yükünün %75' ini geçemezler.

3. Kova kaldırma kancasındaki değer.

4. Kaldırma kapasiteleri, makinenin sağlam, düz ve
düzgün bir zeminde durduğu varsayımına dayanır.

5. * İşareti yükün hidrolik kapasiteden ziyade, devirme
kapasitesi ile sınırlı olduğuna işaret eder.

6. Operatör, bu makineyi çalıştırmaya başlamadan
önce, Kullanma ve Bakım El Kitabındaki talimatlara
tamamen aşina olmalı ve ekipmanın güvenli
çalıştırılması kurallarına daima ve harfiyen
uymalıdır.

Kaldırma kapasitesi - 
yandan (Cs)

Kaldırma kapasitesi - 
önden (Cf)
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950E Pabuçlar 600 mm, Bom 7,060 mm, Arm 3,380 mm 

A:  Yük yarıçapı 
B:  Yük kanca yüksekliği
C:  Kaldırma kapasitesi
Cf:  Ön taraftan kaldırma
Cs:  Yan taraftan kaldırma

Koşullar
Bom uzunluğu: 7,060 mm  
Arm uzunluğu: 3,380 mm 
Kova: Yok                       
Karşı-ağırlık: 9,000 kg  
Pabuçlar: 600 mm üç tırnaklı 
Birim: kg

A (Birim: m)

B (m)
3 4.5 6 7.5 9 MAKS ERİŞİM

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (m)

7.5 *8,810 8,260 8.7

6 *11,470 10,310 *10,610 7,770 *9,380 7,230 9.4

4.5 *19,100 *19,100 *14,640 13,720 *12,330 9,940 10,770 7,610 *9,270 6,570 9.9

3 *22,800 19,180 *16,440 12,920 *13,290 9,530 10,540 7,400 8,900 6,260 10.1

1.5 *21,780 18,170 *17,730 12,300 13,350 9,170 10,320 7,200 8,790 6,160 10.1

YER SEVİYESİ *21,730 17,890 18,090 11,950 13,080 8,930 10,180 7,060 8,960 6,260 9.9

- 1.5 *16,000 *16,000 *22,880 17,930 *17,720 11,850 12,970 8,830 10,140 7,030 9,460 6,590 9.5

- 3 *25,170 *25,170 *20,560 18,150 *16,310 11,930 *13,000 8,890 *10,540 7,430 8.7

- 4.5 *20,430 *20,430 *16,910 *16,910 *13,590 12,210 *10,250 9,160 *9,970 9,020 7.6

950E Pabuçlar 700 mm, Bom 7,060 mm, Arm 3,380 mm

A:  Yük yarıçapı 
B:  Yük kanca yüksekliği
C:  Kaldırma kapasitesi
Cf:  Ön taraftan kaldırma
Cs:  Yan taraftan kaldırma

Koşullar
Bom uzunluğu: 7,060 mm   
Arm uzunluğu: 3,380 mm 
Kova: Yok
Karşı-ağırlık: 9,000 kg  
Pabuçlar: 700 mm üç tırnaklı 
Birim: kg

A (Birim: m)

B (m)
3 4.5 6 7.5 9 MAKS ERİŞİM

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (m)

7.5 *8,810 8,420 8.7

6 *11,470 10,510 *10,610 7,930 *9,380 7,380 9.4

4.5 *19,100 *19,100 *14,640 13,970 *12,330 10,140 *10,960 7,760 *9,270 6,710 9.9

3 *22,800 19,550 *16,440 13,180 *13*290 9,720 *11,430 7,550 9,650 6,400 10.1

1.5 *21,780 18,550 *17,730 12,560 *14,050 9,360 11,220 7,350 9,540 6,290 10.1

YER SEVİYESİ *21,730 18,270 *18,180 12,210 14290 9,120 11,070 7,210 9,730 6,390 9.9

- 1.5 *16,000 *16,000 *22,880 18,310 *17,720 12,100 *14,130 9,020 11,030 7,180 10,280 6,730 9.5

- 3 *25,170 *25,170 *20,560 18,530 *16,310 12,180 *13.000 9,080 *10,540 7,590 8.7

- 4.5 *20,430 *20,430 *16,910 *16,910 *13,590 12,460 *10,250 9,350 *9,970 9,210 7.6

MOTOR SİSTEMİ
• Cummins dizel motor, türboşarj, sıralı

6-silindir, 4 zamanlı, su soğutmalı
• Ön-temizleyicili hava filtresi
• Su seperatörlü ön-filtre
• Otom-rölanti devri kontrolü
• Havalandırma, türboşarjlı
• IPC (Akıllı Güç Kontrol) Sistemi
• Radyatör, yağ soğutucusu ve ara-soğutucu;

Hidrolik tahrikli fan
• Motor hararetini önleme sistemi
• Motor yağ filtresi

GÜÇ KOMPARTIMANI
• Hidrolik motor, tek-parça iki-dişli piston ve

redüktör
• 2-hızlı otomatik geçişli yürüyüş sistemi

KULE SİSTEMİ
• Yüksek-torklu piston kule dönüş motoru,

entegre yay tatbikli ve otomatik hidrolik
çözülmeli kule freni

HİDROLİK SİSTEM
• Ana pompa: iki adet değişken kapasiteli

pistonlu pompa, PTO için hazır
• Pilot pompa: dişli
• Silindirler: bom, arm, kova
• Güç arttırma fonksiyonu
• Ters dönmeyi önleyici fonksiyonlu kule dönüş
• Bom ve arm rejenerasyon devreleri
• Pilot yağ filtresi
• Pilot kontrol kapatma kolu
• 6-çalışma modu seçme sistemi: Güç, Ekonomi,

Hassas, Kaldırma, Kırıcı, Ataşman

KAZMA EKİPMANI
• 6,500 mm bom
• 2,550 mm arm
• 3.2 m3 (SAE, yığma) kova

OPERATÖR MAHALLİ
• Tam görüş alanlı basınçlandırılmış ve yalıtılmış

kabin, kaydırmalı güneşlikli geniş tavan
penceresi, ön cam sileceği ve çıkartılabilir alt
cam

• Mekanik süspansiyonlu koltuk
• Klima, ısıtıcı, defroster
• AM/FM radyo
• Cam kırma çekici
• Çakmak
• Bardaklık
• Paspas
• Saklama kutusu
• Yangın söndürücü
• Arka dikiz aynaları
• Tüm kilitler için tek anahtar

GÖSTERGELER
• Renkli ve alarmlı LCD monitör, filtre/sıvı 

değişimi, yakıt tüketimi, su sıcaklığı, 
çalışma modu, arıza kodu, çalışma 
saati, v.s.

• Yakıt göstergesi
• Hidrolik yağ seviye göstergesi 

ELEKTRİK
• Alternatör 70 A
• Çift akü 2 x 12 V
• Çalışma lambaları, 1 şasiye monteli, 2

bom'a monteli
• Marş motoru, 24 V

YÜRÜYÜŞ TAKIMI
• Palet pabuçları, 600 mm (24”), üç tırnaklı
• Makaralar, altta - 9 adet tek tarafta, üstte - 2

adet tek tarafta
• 2 parça palet-koruyucu (tek tarafta)
• Ana şaside çeki halkası
KORUYUCULAR
• Ön göbek koruyucuları
• Yürüyüş şasisi alt koruyucusu
• Palet kalkanları

DİĞER STANDART EKİPMAN
• Karşı-ağırlık, 9,000 kg
• Standart takımlar
• Bakım parçaları paketi

MOTOR SİSTEMİ
• Elektrikli yakıt ikmal pompası

HİDROLİK SİSTEM
• Kontrol paternini değiştirme valfi
• Hidrolik ataşmanları döndürme tesisatı
• Aşırı yükleme uyarısı
• Hortum patlama emniyet valfleri, hatta kaçak 

olduğu zaman bom veya arm düşmesini önler.  
• Yastıklama valfi
• Çift yollu yardımcı tesisat
• Hızlı değiştirme aparatı hattı (düşük ve

yüksek basınç)
 

  

OPERATÖR MAHALLİ
• Çalışırken koruyucu muhafaza (kabin önü ve

üst muhafazası dahil, çubuk)
• Koruma perdesi (kabin önünde, file)
• Koruma perdesi (ön-alt)
• Yuvarlanmaya-Karşı Koruyucu Sistem (ROPS)
• Yağmurluk
• Mekanik ısıtmalı süspansiyonlu koltuk
• Hava süspansiyonlu koltuk

ELEKTRİK
• LED kabin üstü çalışma lambaları, 4 ö n ve 2

arka
• Geri görüş kamerası
• Yürüyüş alarmı
• Döner tepe lambası
ÜST YAPI
• Üst şasi koruyucu (tel)
• Ön göbek koruyucu ve 8 mm kalınlıkta

platform taban sacı
• Kova silindiri koruyucusu

YÜRÜYÜŞ TAKIMI
• 700 mm, 800 mm, 900 mm ü ç tırnaklı palet

pabuçları
• 3 parça palet-muhafazası (bir tarafta)

KAZI EKİPMANI
• 7,060 mm bom
• 2,900 mm arm
• 3,380 mm arm
• 2.2, 2.6 m3  (SAE, yığma) kova
• Hidrolik kırıcılar
• Hidrolik hızlı değiştirme aparatları

STANDART EKiPMAN

OPSİYONEL EKİPMAN
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950E Pabuçlar 600 mm, Bom 7,060 mm, Arm 3,380 mm 

A:  Yük yarıçapı 
B:  Yük kanca yüksekliği
C:  Kaldırma kapasitesi
Cf:  Ön taraftan kaldırma
Cs:  Yan taraftan kaldırma

Koşullar
Bom uzunluğu: 7,060 mm  
Arm uzunluğu: 3,380 mm 
Kova: Yok                       
Karşı-ağırlık: 9,000 kg  
Pabuçlar: 600 mm üç tırnaklı 
Birim: kg

A (Birim: m)

B (m)
3 4.5 6 7.5 9 MAKS ERİŞİM

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (m)

7.5 *8,810 8,260 8.7

6 *11,470 10,310 *10,610 7,770 *9,380 7,230 9.4

4.5 *19,100 *19,100 *14,640 13,720 *12,330 9,940 10,770 7,610 *9,270 6,570 9.9

3 *22,800 19,180 *16,440 12,920 *13,290 9,530 10,540 7,400 8,900 6,260 10.1

1.5 *21,780 18,170 *17,730 12,300 13,350 9,170 10,320 7,200 8,790 6,160 10.1

YER SEVİYESİ *21,730 17,890 18,090 11,950 13,080 8,930 10,180 7,060 8,960 6,260 9.9

- 1.5 *16,000 *16,000 *22,880 17,930 *17,720 11,850 12,970 8,830 10,140 7,030 9,460 6,590 9.5

- 3 *25,170 *25,170 *20,560 18,150 *16,310 11,930 *13,000 8,890 *10,540 7,430 8.7

- 4.5 *20,430 *20,430 *16,910 *16,910 *13,590 12,210 *10,250 9,160 *9,970 9,020 7.6

950E Pabuçlar 700 mm, Bom 7,060 mm, Arm 3,380 mm

A:  Yük yarıçapı 
B:  Yük kanca yüksekliği
C:  Kaldırma kapasitesi
Cf:  Ön taraftan kaldırma
Cs:  Yan taraftan kaldırma

Koşullar
Bom uzunluğu: 7,060 mm   
Arm uzunluğu: 3,380 mm 
Kova: Yok
Karşı-ağırlık: 9,000 kg  
Pabuçlar: 700 mm üç tırnaklı 
Birim: kg

A (Birim: m)

B (m)
3 4.5 6 7.5 9 MAKS ERİŞİM

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (m)

7.5 *8,810 8,420 8.7

6 *11,470 10,510 *10,610 7,930 *9,380 7,380 9.4

4.5 *19,100 *19,100 *14,640 13,970 *12,330 10,140 *10,960 7,760 *9,270 6,710 9.9

3 *22,800 19,550 *16,440 13,180 *13*290 9,720 *11,430 7,550 9,650 6,400 10.1

1.5 *21,780 18,550 *17,730 12,560 *14,050 9,360 11,220 7,350 9,540 6,290 10.1

YER SEVİYESİ *21,730 18,270 *18,180 12,210 14290 9,120 11,070 7,210 9,730 6,390 9.9

- 1.5 *16,000 *16,000 *22,880 18,310 *17,720 12,100 *14,130 9,020 11,030 7,180 10,280 6,730 9.5

- 3 *25,170 *25,170 *20,560 18,530 *16,310 12,180 *13.000 9,080 *10,540 7,590 8.7

- 4.5 *20,430 *20,430 *16,910 *16,910 *13,590 12,460 *10,250 9,350 *9,970 9,210 7.6

MOTOR SİSTEMİ
• Cummins dizel motor, türboşarj, sıralı

6-silindir, 4 zamanlı, su soğutmalı
• Ön-temizleyicili hava filtresi
• Su seperatörlü ön-filtre
• Otom-rölanti devri kontrolü
• Havalandırma, türboşarjlı
• IPC (Akıllı Güç Kontrol) Sistemi
• Radyatör, yağ soğutucusu ve ara-soğutucu;

Hidrolik tahrikli fan
• Motor hararetini önleme sistemi
• Motor yağ filtresi

GÜÇ KOMPARTIMANI
• Hidrolik motor, tek-parça iki-dişli piston ve

redüktör
• 2-hızlı otomatik geçişli yürüyüş sistemi

KULE SİSTEMİ
• Yüksek-torklu piston kule dönüş motoru,

entegre yay tatbikli ve otomatik hidrolik
çözülmeli kule freni

HİDROLİK SİSTEM
• Ana pompa: iki adet değişken kapasiteli

pistonlu pompa, PTO için hazır
• Pilot pompa: dişli
• Silindirler: bom, arm, kova
• Güç arttırma fonksiyonu
• Ters dönmeyi önleyici fonksiyonlu kule dönüş
• Bom ve arm rejenerasyon devreleri
• Pilot yağ filtresi
• Pilot kontrol kapatma kolu
• 6-çalışma modu seçme sistemi: Güç, Ekonomi,

Hassas, Kaldırma, Kırıcı, Ataşman

KAZMA EKİPMANI
• 6,500 mm bom
• 2,550 mm arm
• 3.2 m3 (SAE, yığma) kova

OPERATÖR MAHALLİ
• Tam görüş alanlı basınçlandırılmış ve yalıtılmış

kabin, kaydırmalı güneşlikli geniş tavan
penceresi, ön cam sileceği ve çıkartılabilir alt
cam

• Mekanik süspansiyonlu koltuk
• Klima, ısıtıcı, defroster
• AM/FM radyo
• Cam kırma çekici
• Çakmak
• Bardaklık
• Paspas
• Saklama kutusu
• Yangın söndürücü
• Arka dikiz aynaları
• Tüm kilitler için tek anahtar

GÖSTERGELER
• Renkli ve alarmlı LCD monitör, filtre/sıvı 

değişimi, yakıt tüketimi, su sıcaklığı, 
çalışma modu, arıza kodu, çalışma 
saati, v.s.

• Yakıt göstergesi
• Hidrolik yağ seviye göstergesi 

ELEKTRİK
• Alternatör 70 A
• Çift akü 2 x 12 V
• Çalışma lambaları, 1 şasiye monteli, 2

bom'a monteli
• Marş motoru, 24 V

YÜRÜYÜŞ TAKIMI
• Palet pabuçları, 600 mm (24”), üç tırnaklı
• Makaralar, altta - 9 adet tek tarafta, üstte - 2

adet tek tarafta
• 2 parça palet-koruyucu (tek tarafta)
• Ana şaside çeki halkası
KORUYUCULAR
• Ön göbek koruyucuları
• Yürüyüş şasisi alt koruyucusu
• Palet kalkanları

DİĞER STANDART EKİPMAN
• Karşı-ağırlık, 9,000 kg
• Standart takımlar
• Bakım parçaları paketi

MOTOR SİSTEMİ
• Elektrikli yakıt ikmal pompası

HİDROLİK SİSTEM
• Kontrol paternini değiştirme valfi
• Hidrolik ataşmanları döndürme tesisatı
• Aşırı yükleme uyarısı
• Hortum patlama emniyet valfleri, hatta kaçak 

olduğu zaman bom veya arm düşmesini önler.  
• Yastıklama valfi
• Çift yollu yardımcı tesisat
• Hızlı değiştirme aparatı hattı (düşük ve

yüksek basınç)
 

  

OPERATÖR MAHALLİ
• Çalışırken koruyucu muhafaza (kabin önü ve

üst muhafazası dahil, çubuk)
• Koruma perdesi (kabin önünde, file)
• Koruma perdesi (ön-alt)
• Yuvarlanmaya-Karşı Koruyucu Sistem (ROPS)
• Yağmurluk
• Mekanik ısıtmalı süspansiyonlu koltuk
• Hava süspansiyonlu koltuk

ELEKTRİK
• LED kabin üstü çalışma lambaları, 4 ö n ve 2

arka
• Geri görüş kamerası
• Yürüyüş alarmı
• Döner tepe lambası
ÜST YAPI
• Üst şasi koruyucu (tel)
• Ön göbek koruyucu ve 8 mm kalınlıkta

platform taban sacı
• Kova silindiri koruyucusu

YÜRÜYÜŞ TAKIMI
• 700 mm, 800 mm, 900 mm ü ç tırnaklı palet

pabuçları
• 3 parça palet-muhafazası (bir tarafta)

KAZI EKİPMANI
• 7,060 mm bom
• 2,900 mm arm
• 3,380 mm arm
• 2.2, 2.6 m3  (SAE, yığma) kova
• Hidrolik kırıcılar
• Hidrolik hızlı değiştirme aparatları

STANDART EKiPMAN

OPSİYONEL EKİPMAN

950E EKSKAVATÖR

22 23LiuGong' un standart ve opsiyonel ekipmanları ülkeden ülkeye değişebilir. Kendi bölgeniz için lütfen LiuGong bayiinize danışın LiuGong' un standart ve opsiyonel ekipmanları ülkeden ülkeye değişebilir. Kendi bölgeniz için lütfen LiuGong bayiinize danışın.

950E Pabuçlar 600 mm, Bom 7,060 mm, Arm 3,380 mm 

A:  Yük yarıçapı 
B:  Yük kanca yüksekliği
C:  Kaldırma kapasitesi
Cf:  Ön taraftan kaldırma
Cs:  Yan taraftan kaldırma

Koşullar
Bom uzunluğu: 7,060 mm  
Arm uzunluğu: 3,380 mm 
Kova: Yok                       
Karşı-ağırlık: 9,000 kg  
Pabuçlar: 600 mm üç tırnaklı 
Birim: kg

A (Birim: m)

B (m)
3 4.5 6 7.5 9 MAKS ERİŞİM

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (m)

7.5 *8,810 8,260 8.7

6 *11,470 10,310 *10,610 7,770 *9,380 7,230 9.4

4.5 *19,100 *19,100 *14,640 13,720 *12,330 9,940 10,770 7,610 *9,270 6,570 9.9

3 *22,800 19,180 *16,440 12,920 *13,290 9,530 10,540 7,400 8,900 6,260 10.1

1.5 *21,780 18,170 *17,730 12,300 13,350 9,170 10,320 7,200 8,790 6,160 10.1

YER SEVİYESİ *21,730 17,890 18,090 11,950 13,080 8,930 10,180 7,060 8,960 6,260 9.9

- 1.5 *16,000 *16,000 *22,880 17,930 *17,720 11,850 12,970 8,830 10,140 7,030 9,460 6,590 9.5

- 3 *25,170 *25,170 *20,560 18,150 *16,310 11,930 *13,000 8,890 *10,540 7,430 8.7

- 4.5 *20,430 *20,430 *16,910 *16,910 *13,590 12,210 *10,250 9,160 *9,970 9,020 7.6

950E Pabuçlar 700 mm, Bom 7,060 mm, Arm 3,380 mm

A:  Yük yarıçapı 
B:  Yük kanca yüksekliği
C:  Kaldırma kapasitesi
Cf:  Ön taraftan kaldırma
Cs:  Yan taraftan kaldırma

Koşullar
Bom uzunluğu: 7,060 mm   
Arm uzunluğu: 3,380 mm 
Kova: Yok
Karşı-ağırlık: 9,000 kg  
Pabuçlar: 700 mm üç tırnaklı 
Birim: kg

A (Birim: m)

B (m)
3 4.5 6 7.5 9 MAKS ERİŞİM

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (m)

7.5 *8,810 8,420 8.7

6 *11,470 10,510 *10,610 7,930 *9,380 7,380 9.4

4.5 *19,100 *19,100 *14,640 13,970 *12,330 10,140 *10,960 7,760 *9,270 6,710 9.9

3 *22,800 19,550 *16,440 13,180 *13*290 9,720 *11,430 7,550 9,650 6,400 10.1

1.5 *21,780 18,550 *17,730 12,560 *14,050 9,360 11,220 7,350 9,540 6,290 10.1

YER SEVİYESİ *21,730 18,270 *18,180 12,210 14290 9,120 11,070 7,210 9,730 6,390 9.9

- 1.5 *16,000 *16,000 *22,880 18,310 *17,720 12,100 *14,130 9,020 11,030 7,180 10,280 6,730 9.5

- 3 *25,170 *25,170 *20,560 18,530 *16,310 12,180 *13.000 9,080 *10,540 7,590 8.7

- 4.5 *20,430 *20,430 *16,910 *16,910 *13,590 12,460 *10,250 9,350 *9,970 9,210 7.6

MOTOR SİSTEMİ
• Cummins dizel motor, türboşarj, sıralı

6-silindir, 4 zamanlı, su soğutmalı
• Ön-temizleyicili hava filtresi
• Su seperatörlü ön-filtre
• Otom-rölanti devri kontrolü
• Havalandırma, türboşarjlı
• IPC (Akıllı Güç Kontrol) Sistemi
• Radyatör, yağ soğutucusu ve ara-soğutucu;

Hidrolik tahrikli fan
• Motor hararetini önleme sistemi
• Motor yağ filtresi

GÜÇ KOMPARTIMANI
• Hidrolik motor, tek-parça iki-dişli piston ve

redüktör
• 2-hızlı otomatik geçişli yürüyüş sistemi

KULE SİSTEMİ
• Yüksek-torklu piston kule dönüş motoru,

entegre yay tatbikli ve otomatik hidrolik
çözülmeli kule freni

HİDROLİK SİSTEM
• Ana pompa: iki adet değişken kapasiteli

pistonlu pompa, PTO için hazır
• Pilot pompa: dişli
• Silindirler: bom, arm, kova
• Güç arttırma fonksiyonu
• Ters dönmeyi önleyici fonksiyonlu kule dönüş
• Bom ve arm rejenerasyon devreleri
• Pilot yağ filtresi
• Pilot kontrol kapatma kolu
• 6-çalışma modu seçme sistemi: Güç, Ekonomi,

Hassas, Kaldırma, Kırıcı, Ataşman

KAZMA EKİPMANI
• 6,500 mm bom
• 2,550 mm arm
• 3.2 m3 (SAE, yığma) kova

OPERATÖR MAHALLİ
• Tam görüş alanlı basınçlandırılmış ve yalıtılmış

kabin, kaydırmalı güneşlikli geniş tavan
penceresi, ön cam sileceği ve çıkartılabilir alt
cam

• Mekanik süspansiyonlu koltuk
• Klima, ısıtıcı, defroster
• AM/FM radyo
• Cam kırma çekici
• Çakmak
• Bardaklık
• Paspas
• Saklama kutusu
• Yangın söndürücü
• Arka dikiz aynaları
• Tüm kilitler için tek anahtar

GÖSTERGELER
• Renkli ve alarmlı LCD monitör, filtre/sıvı 

değişimi, yakıt tüketimi, su sıcaklığı, 
çalışma modu, arıza kodu, çalışma 
saati, v.s.

• Yakıt göstergesi
• Hidrolik yağ seviye göstergesi 

ELEKTRİK
• Alternatör 70 A
• Çift akü 2 x 12 V
• Çalışma lambaları, 1 şasiye monteli, 2

bom'a monteli
• Marş motoru, 24 V

YÜRÜYÜŞ TAKIMI
• Palet pabuçları, 600 mm (24”), üç tırnaklı
• Makaralar, altta - 9 adet tek tarafta, üstte - 2

adet tek tarafta
• 2 parça palet-koruyucu (tek tarafta)
• Ana şaside çeki halkası
KORUYUCULAR
• Ön göbek koruyucuları
• Yürüyüş şasisi alt koruyucusu
• Palet kalkanları

DİĞER STANDART EKİPMAN
• Karşı-ağırlık, 9,000 kg
• Standart takımlar
• Bakım parçaları paketi

MOTOR SİSTEMİ
• Elektrikli yakıt ikmal pompası

HİDROLİK SİSTEM
• Kontrol paternini değiştirme valfi
• Hidrolik ataşmanları döndürme tesisatı
• Aşırı yükleme uyarısı
• Hortum patlama emniyet valfleri, hatta kaçak 

olduğu zaman bom veya arm düşmesini önler.  
• Yastıklama valfi
• Çift yollu yardımcı tesisat
• Hızlı değiştirme aparatı hattı (düşük ve

yüksek basınç)
 

  

OPERATÖR MAHALLİ
• Çalışırken koruyucu muhafaza (kabin önü ve

üst muhafazası dahil, çubuk)
• Koruma perdesi (kabin önünde, file)
• Koruma perdesi (ön-alt)
• Yuvarlanmaya-Karşı Koruyucu Sistem (ROPS)
• Yağmurluk
• Mekanik ısıtmalı süspansiyonlu koltuk
• Hava süspansiyonlu koltuk

ELEKTRİK
• LED kabin üstü çalışma lambaları, 4 ö n ve 2

arka
• Geri görüş kamerası
• Yürüyüş alarmı
• Döner tepe lambası
ÜST YAPI
• Üst şasi koruyucu (tel)
• Ön göbek koruyucu ve 8 mm kalınlıkta

platform taban sacı
• Kova silindiri koruyucusu

YÜRÜYÜŞ TAKIMI
• 700 mm, 800 mm, 900 mm ü ç tırnaklı palet

pabuçları
• 3 parça palet-muhafazası (bir tarafta)

KAZI EKİPMANI
• 7,060 mm bom
• 2,900 mm arm
• 3,380 mm arm
• 2.2, 2.6 m3  (SAE, yığma) kova
• Hidrolik kırıcılar
• Hidrolik hızlı değiştirme aparatları

STANDART EKiPMAN

OPSİYONEL EKİPMAN
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