
 

 

Комерційна пропозиція 

Автокран XCT25L4-Y 

 

Автокран XCT25L4_Y широко використовується для підйомних робіт в 

загальних інженерних проектах, таких як будівництво майданчиків, 

оновлення міст, зв'язок і транспорт, порти, мости, нафтові родовища і шахти, 

а також складні робочі середовища 



 

 

                                           ОПИС 

СТРІЛА: 4-x секційна телескопічна U-подібна з високоміцної сталі, довжиною від 

10.5 м до 34.0 м. 

ПОДОВЖУВАЧ: Решітчатий 8.3 м 

 

ОБМЕЖУВАЧ ВАНТАЖНОГО МОМЕНТУ: Hirschmann з автоматичним 

відключенням механізму підйому з цифровим індикатором для відображення 

фактичної і допустимого навантаження, радіуса, телескопування та інших робочих 

параметрів. 

ПРИСТРОЇ БЕЗПЕКИ: Кінцеві вимикачі (обмежувачі) підіймання та опускання 

гака, клапани перевірки на циліндрі підйому стріли, перепускні клапани. 

ШАСІ: 6х6 

ДВИГУН: 6-ти циліндровий дизельний  SC9DF340.Q5 з турбонаддувом, 

потужністю 245 кВт. Циркуляційна система водяного охолодження; лічильник 

мотогодин. Паливний бак 260 л. 

ТРАНСМІСІЯ: Коробка передач Fast, механічна з синхронізатором, 8 швидкостей 

вперед і 2 назад. 

КАБІНА: Двомісна, з лівим розташуванням керма. Сидіння водія обладнано 

пневмопідвіскою, триточковими ременями безпеки. Безпечне ламіноване лобове 

скло зі склоочисниками і омивачами, залежний від двигуна обігрівач кабіни, обдув 

скла, одометр, панель приладів та управління. Вогнегасник, кондиціонер. 

                                          Переваги та особливості: 

 

1. Використовується 4-секційна стріла 34 м з U-подібним 

профілем; макс. вантажопідйомність 25 т; макс. висота підйому 43,2 

м; макс. робочий радіус 30 м; всі потужності займають провідне місце у своєму 

класі. 

 

2. Велика кількість конфігурацій, що підходять для різних умов роботи, 



 

 

відповідають більш різноманітним персоналізованим вимогам; 

 

3. Підходить для застосування в умовах дощу, високої температури та вологості 

та може працювати безперервно без простоїв при температурі навколишнього 

середовища 50ºC.  

 

4. Велика кількість конфігурацій методів роботи та типів стріли може 

задовольнити вимоги різних клієнтів. 

Технічні характеристики 

Параметр Од.вимірювання Показник 

Загальна довжина мм 1 2535 

Загальна ширина мм 2 550 

Загальна висота мм 3 420 

Вага 

Загальна вага в подорожі кг 27 500 

Навантаження на 1  вісь кг 5 900 

Навантаження на 2 вісь кг 10 800 

Навантаження на 3  вісь кг 10 800 

Потужність двигуна 

Модель двигуна  SC 7H26 0Q 5 

Номінальна потужність двигуна кВт/(об/хв) 192 /2 300 

Номінальний крутний момент двигуна Нм/(об/хв) 1 000 /1 200 



 

 

Технічні характеристики в Travel 

Макс. швидкість пересування км/год 85 

Діаметр повороту м 20 

Дорожній просвіт мм 261 

Кут підходу ° 16.5 

Кут вильоту ° 13 

Макс. оцінка здатності % 42 

Витрата палива на 100 км л ≈30 

Основне виконання 

Макс. номінальна загальна 

вантажопідйомність 
т 25 

Номінальний робочий радіус мм 3 000 

Радіус повороту на хвостовій частині 

поворотної платформи 
м 3. 425 

Макс. підйомний момент кН.м 965 

Базова стріла м 10. 9 

Повністю висунута стріла м 34.5 

Повністю висунута стріла + 

подовжувач 
м 43.2 

Поздовжній розмах виносних опор м 5.23 



 

 

Бічний розмах виносних опор м 6 .4 

Швидкість роботи 

Час підйому стріли с 35 

Час повного розширення стріли с 53 

Макс. швидкість розмаху об/хв 3 

Макс. швидкість головної лебідки 

(одна мотузка) (без навантаження) 
м/хв 135 

Макс. швидкість дод. лебідка (одна 

мотузка) (без навантаження) 
м/хв 135 

 

 



 

 

                                                                          Вантажовисотні характеристики 

 

 

 



 

 

ДЕТАЛЬНІ ФОТО 

 

   

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 


