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Tree Transplanter 

       T.P40/125مدل  درخت کن

 

                                                                                                                        .سازُ فَق ) درخت کي ( برای اٍلیي بار در ایراى تَسط تین فٌی ٍ هٌْدسی شرکت کارخاًجات ّیدرٍاطلس طراحی ، تَلید ٍ بِ ثبت رسیدُ است 

گًَِ آسیب دیدگی آى را  یچرا از زهیي بِ ّورا ریشِ خارج کردُ ٍ بدٍى ّساًتی هتر  5.61ٍ بِ عوك ساًتی هتر  04هکاًیسم فَق لادر است درخت ّای بِ لطر 

                                                        .لرار دّد تعییي شدُ  جدید جا ٍ در هحلجاب

ازُ را ّوراُ با ایي دستگاُ تَسط چْار عدد جک ّیدرٍلیکی لدرتوٌد تیغِ ّای حفاری را بطَر جداگاًِ در داخل زهیي لرار دادُ ٍ  سپس تَسط جک هرکسی کل س

 شاسی خَدرٍ، سازُ را در حالت افمی جْت حول لرار هی دّد .                                                                     دٍ جک لدرتوٌد تعبیِ شدُ بر رٍی  ٍ سپس تَسطدرخت از زهیي جدا کردُ 

 درٍ را بِ طَر کاهل حفظ هی ًوایدخَ الزم بِ ذکر است جْت کٌترل عولیات حفاری دٍ عدد جک پایِ در اًتْای شاسی تعبیِ گردیدُ کِ تعادل
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 کیلَگرم هی باشد . 0644ٍزى کاهل دستگاُ با توام هتعلمات 

 خودرو های قابل نصب :

 چرخ                                                                                                              54خَدرٍّای شاسی کَتاُ ) کوپرسی ( 

      مواد به کار رفته در سازه :                                                                                                   

 (                                                   Hardox700ی فرٍ رًٍدُ از ٍرلْای ضد سایش ّارد دٍکس)جٌس تیغِ ّا

     Simritلَازم ٍ اتصاالت ّیدرٍ لیکی بِ کار رفتِ در جک ّا از ًَع 

 هی باشد.ارٍپایی  Aرهاى ّا ٍ ... از برًد فتواهی ادٍات ّیدرٍلیکی شاهل پوپ،  شیر 

 

 کارخانجات هیدرواطلسشرکت 
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