
Dànxúclật
Y3510FLH / Y3570FLH

Độ dài cần nâng lên đến 2.05 m giúp đưa nông sản
vào tận bên trong thùng xe.
Độ dài với của bộ cần nâng đủ dài để đảm bảo sự an
toàn của cả máy kéo và xe tải khi làm việc cùng
nhau.

Tiết kiệm thời gian và giảm chi phí lao động!
Thiết kế gàu xúc mới nông sản không còn rơi rớt ra ngoài!

2. Cần nâng được thiết 
kế song song và đồng
thời khi nâng hạ!

3. Vận hành dễ dàng với
một cần điều khiển duy
nhất!

Không cần phải điều khiển góc nghiêng của gàu xúc
trong quá trình nâng hạ dàn xúc với cấu tạo cần nâng
cơ khí.

Cây trồng

Lúa

Mía

Sắn

Ngô

Rau

Nông sản không lo bị rơi rớt với bộ cần nâng song song!

Độ cao
tối đa
khi nâng

2,935 mm

Độ dài cần nâng
2,050 mm

Độ dài với
630 mm

Cần nâng
song song.

1. Tiết kiệm chi phí vận
chuyển nông sản!



Mặt nạ bảo vệ máy kéo!
Đi kèm với dàn xúc lật là mặt nạ bảo vệ máy kéo được lắp đặt
phía trước máy để đảm bảo sự an toàn của cả máy kéo và xe tải 
khi làm việc cùng nhau..

Công xuất xúc lớn lên đến 0.49 m3 !
Thể tích gàu xúc lên tới 0.49 m3 và vành chống tràn được trang
bị trên dàn xúc giúp vận chuyển nhiều nông sản chỉ trong 1 lần.
Ngoài ra còn có gàu xúc loại thể tích nhỏ 0.32 m3 để thêm lựa
chọn cho khách hàng.

Thể tích gàu
xúc 0.49m3

Vành chống tràn.

Dễ dàng điều khiển!
Chỉ với một cần điều khiển duy nhất điều khiển mọi hoạt động
của dàn xúc.
Cần điều khiển được đặt ngay bên phải phía trước người lái máy
thuận tiện cho quá trình lái máy và điều khiển dàn xúc.

Tất cả được tổ hợp trong
1 cần điều khiển.

Mặt nạ

Chế độ “tự do” của gàu xúc!
Khi cần điều khiển được cài đặt vào vị trí "Tự do" thủy lực của
Cần nâng được ngắt và Gàu xúc hoạt động tự do theo các điều
kiện làm việc khác nhau khi xúc nông sản ở mặt bằng phẳng
hoặc lồi lõm, nông sản cứng mềm, to nhỏ…
Chế độ này đặc biệt hữu ích khi dùng gàu xúc để gom nông sản
hay làm phẳng đất.

Thu lại Hạ

Chế độ
chút

Tự do
Nâng

Chế độ tự do

Thông số kỹ thuật

Model Loại

Chiều cao
nâng tối đa

(mm)
Điều

khiển

Khoảng hở
khi gàu cân

bằng
(mm)

Khoảng hở
khi gàu

chút
(mm)

Độ dài với
tối đa
(mm)

Chiều dài
khi đặt trên
mặt phẳng

(mm)

Trọng lượng
chưa gồm gàu

múc (kg)

Bề
rộng
gàu
múc
(mm)

Trọng
lượng
gàu
xúc
(kg)

Thể tích
gàu xúc

(m³)

Loại máy
kéo phù
hợp

Y3510FLH /
Y3570FLH

Cho nông
nghiệp

2,935 Một cần 2,700

2,055 630 2,080

460 1,800

186 0.49
YM351A /
YM357ACho dấn sự 2,174 560 1,930 146 0.32
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