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A Qualidade Transforma o Mundo

Principais Especificações e Desempenho da SCC5000A
Indicadores de Desempenho                                                                                                 Parâmetros

Capacidade máxima de elevação                                                                                             500 t (6m raio de trabalho)

Capacidade de elevação nominal (com superlift)                                                                     500 t (12m raio de trabalho)

Torque máximo de elevação                                                                                                     3000 t/m

Torque máximo de elevação (com superlift)                                                                             6160 t/m

Comprimento da lança                                                                                                              24~84 m

Comprimento da lança (com superlift)                                                                                      78~126 m

Comprimento de elevação da lança                                                                                          48~102 m

Comprimento de elevação da lança (com superlift)                                                                  78~126 m

Comprimento do jib fixo                                                                                                             12 m

Ângulo de elevação da lança                                                                                                     30° ~ 85°

Comprimento de elevação do jib                                                                                               24~72 m

Comprimento de elevação do jib (com superlift)                                                                       24~84 m

Ângulo de elevação do jib                                                                                                           25° ~ 75°

Velocidade máxima do guincho principal                                                                                    0 ~ 115 m/min

Velocidade máxima do guincho auxiliar                                                                                      0 ~ 115 m/min

Velocidade máxima de elevação da lança                                                                                  (0~60) x 2                                                                                                                                     

Velocidade máxima de elevação do jib                                                                                       0 ~ 120 m/min                                                                                                                                    

Velocidade máxima de elevação do cabo do superlift                                                                0 ~ 126 m/min                                                                                                                                    

Velocidade de giro (sem carga)                                                                                                  0 ~ 1 r/min                                                                                                                                    

Velocidade de deslocamento (Alta/Baixa)                                                                                  0 ~ 1,2 / 0 ~ 0,35 km/h                                                                                                                                    

Desempenho em rampas (lança básica e cabine voltadas para frente)                                    30%                                                                                                                               

Potência nominal de saída do motor                                                                                          447 kW / 1800 rpm                                                                                                                               

Peso total (incluindo lança básica, contrapeso traseiro de 180t e contrapeso central de 40t)               0.19 MPa                                                                                                

Contrapeso traseiro da máquina                                                                                                             180t (sem superlift)/140t (com superlift)                                                                                            

Contrapeso do superlift                                                                                                                                  250 t                                                                                           
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