
 فھرس المنتجات

 نابیریجني تشیلني



 "أفتوكرات" القابضة إلنتاج اآلليات
 إنتاج وحدات الحفر واإلصالح لآلبار "بارس"• 
 تصنيع المعدات والتقنيات لصناعة النفط والغاز• 
 إنتاج وحدات األنابيب الملتفة• 
والمعدات الخاصة  КАМАЗد سيارات كاماز توري• 

 لصناعة النفط والغاز
 قطع الغيار والملحقات لوحدات الرفع• 

 معلومات حول الشركة
تمتلك الشركة قاعدة إنتاج كبیرة  مع المساحات المكتبیة. تبلغ 

  .متر مربع 30000المساحة اإلجمالیة 
المعالجة تم تركیب معدات حدیثة عالیة التقنیة لقطع المعادن و

المیكانیكیة واللحام وتجمیع الھیاكل  وحجرة الرش وإعدادات 
القذف لمواد الطالء . من أجل ضمان الجودة العالیة للمنتج 

 .(النھائي  یتم الطالء فیحجرة الطالء (التجفیف الساخن
یمتلك المصنع الخدمة التكنولوجیة الخاصة بھ ووحدة الخدمة 

 .ضمانإلجراء الضمان وخدمة ما بعد ال
تغطي جغرافیة عملیات تورید وتسلیم وحدات الحفر وإصالح 
اآلبار وغیرھا من المعدات الخاصة لصناعة النفط والغاز 
المناطق السیبیریة والوسطى والفولجا والجنوبیة في روسیا 
االتحادیة ودول الجوارالقریب. تقوم  "أفتوكرات" القابضة 

ووحدات اإلصالح  إلنتاج اآللیات بإنتاج وحدات حفر متنقلة
 .العام والحالي آلبار الحقول المكثفة للغاز وشبھ المقطورات

ذاتي   "Урал" وھیكل "КамАЗ" م استخدام ھیكل السیارة
؛  6.1×  8؛  6x6.1إنتاجنا من صیغة العجالت  الدفع من

10x8.1 باالستناد إلى وحدات КамАЗ-43118  والھیاكل ،
 ;8х8.1; 10х10.1الثقیلة ذاتیة الدفع من صیغة 

12х12.1;14х12.1;16х12.1.  یتم أیضا إنتاج نصف
في  4×  3مقطورات ثالثیة المحور بإطار واحد على محاور 

 .المصنع
-БАРС-10К"  ،"БАРС" یتم تصنیع وحدات األنابیب الملتفة

20К"  ،"БАРС-30К"  على ھیاكل مختلفة بالتعاون مع
 .الشركاء من بیالروسیا
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 БАРС-40 وحدة لصيانة وإصالح وتطوير وحفر اآلبار 

 مجموعة الوحدة األساسیة .2
 1 وحدة برج الونش 1

 1 ھیكل"شاسیھ" وحدة القوة
 1علبة السرعةللمعدات العلویة بثالث سرعات)  ناقل حركة علوي (علبة سحب االستطاعة،

 1 ونش مسنن مع مخفض زاوي
 1 الساریة مع كتلة التاج ، داعم الساریة الخلفي

 1 وحدة الخطاف
 1 ونش مساعد

 1 مقصورة السائق مع جھاز التحكم عن بعد
 2+1 الركیزة األساسیة ، الركائز األساسیة األمامیة

 1فقط  تاح الھیدرولیكي ، تعلیق األسطوانة (مضخة طرد مركزیة كھربائیة)نظام تعلیق المف
 300 قناة السحب (المعدات) ، م

 50 كابل لتوصیل المعدات الكھربائیة ،
 مجموعة األنظمة الكھربائیة الھیدرولیكیة والھوائیة للوحدة

 1فقط  عادم االنزالق ، محدد الحمل
 مجموعة قطع الغیار

 1 العجلة االحتیاطیةحامل 
 ДЭЛ-1501 مجموعة قیاس  2

 خصائص مجموعة الوحدة األساسیة .3
 وحدة برج ونش 1
 الحمل المسموح بھ على الخطاف ، طن 1.1

 مع تركیب اقواس الریاح -
 بدون تركیب اقواس الریاح -

40 
40 

 قاعدة النقل 1.2

 صیغة العجلة
 وحدة المحرك والھیكل

 نقوة المحرك ، حصا
 علبة السرعة

 الھیكل "الشاسیھ" ذاتي الدفع
02-САБР-22103 

8х6.1 
)КамАЗ-260(Е-2 

260 
КамАЗ-154 

Урал-4320 

6х6.1 
)ЯМЗ-236(Е-5 

300 
ЯМЗ-236 

КамАЗ-43118 

6х6.1 
КамАЗ(Е-5) 

300 
КамАЗ-154 

 مجموع السواري 1.3
 مع "جھاز مكافحة االنزیاح"

 عدد االقسام
 لى محور كتلة التاج ، ماالرتفاع من األرض إ

 مائلة، مع واجھة أمامیة مفتوحة لھیكل مغلق ،
 Ст.09Г2Сالمادة 

2 
19.5 

 الغرض .1
تم تصمیم الوحدة للتنقیب الحالي واإلصالح والتطویر وحفر 

بار ذات المناخ المعتدل والبارد في درجات الحرارة اآل
درجة مئویة.  50درجة مئویة إلى + 45-المحیطة من 

 وفقا لـ I— ، فئة الموضع У– التعدیل المناخي
ГОСТ15150. 

استخدام الوحدة إلصالح اآلبار وتطویرھا وحفرھا  عند 
یمكن أن تكون الوحدة مزودة بمشعب للرافعة  وناقل 

 ةكاردان أو سلسلة) وكسارة ھیدرولیكیمیكانیكي (
 .للمعدات الھیدرولیكیة  ومبرد الزیت
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 ارتفاع رفع الخطاف ، م
 زاویة المیل ، درجة

 رفع الساریة
 تمدید القسم العلوي

16 
 درجة 3
 اسطوانات ھیدرولیكیة 2

 ونش ھیدرولیكي
 نظام السحب 1.4

 معدات
 مضاعف

 افعة ، ممقطر حبل الر

4х3 
6 

22 
مسننة، بعمود مفرد ، بأسطوانة واحدة مع قابض ھوائي.  الونش 1.5

 من مقصورة السائق. -المحرك الزاوي للونش. التحكم بالونش 
 120×  230حزام أحادي مع سقاطة ، موازن الذراع ، وسادات  فرامل الونش

یدویة  -مم ، حجرة الفرامل مع مخزن الطاقة ، الفرامل الرئیسیة 
 بالقدم من الدواسة -، المساعدة 

مع تھویة  –1مواقد كھربائیة ، بما في ذلك  2معزولة دافئة ،  مقصورة السائق 1.6
الزجاج ، وحدة تحكم المشغل. التصنیع من البالستیك والزجاج 

 ، مع حمایة ضد الضربات وسقوط األشیاء.
بمكبس ألذرع القیادة  310.4.112ائرة نوع المضخة أحادیة الد المنظومة الھیدرولیكیة 1.7

وأسطوانات ھیدرولیكیة لرفع الساریة وروافع قسم التمدید في القسم 
) مفتاح ھیدرولیكي. نظام تسخین Кермакаالعلوي ومساعدة (

 الزیت.
 النظام الھوائي 1.8

 2ضغط العمل ، كغم / سم
 معدات  اضافیة

 لترا. 60مع مزیل الرطوبة ، حجم المتلقي ھو 
7 

 خرج لتوصیل العنكبوت الھوائي
 وحدة المعدات الكھربائیة 1.9

 طول كبل الطاقة لتوصیل الوحدة بشبكة خارجیة ، م
 في التنفیذ المحمي من االنفجار

30 
 وحدة اإلضاءة 1.10

 امدادات التیار الكھربائي

 دیودات ضوئیة في التنفیذ المحمي من االنفجار

 المقوم) -لمحول (من الشبكة الداخلیة لھیكل ا 24
 ناقل الطوارئ لتفكیك الوحدة 1.11

 توصیل محطة ھیدرولیكیة خارجیة
 مضخة یدویة

 380كیلو واط ،  3، محرك كھربائي НШ-4مجموعة المضخة  
 فولط

 ”3/4مشبك 
 لرفع الساریة عند إمالة المقصورة

 х 2500 х4000 12000 األبعاد ال تزید عن ، مم 1.12
 نوزن الكتلة ، ط 1.13

تتوافق الوحدة تماما مع قواعد القیادة على الطرق العامة دون إصدار 
 تصاریح لألبعاد وأحمال المحور

22,5 

 ونش مساعد 1.14
 الحمل على الخطاف، طن

 قطر القناة، مم

 ھیدرولیكیة
3 

13 
 Орион-404 جھاز الشحن 1.15
 مجموعة القیاس 1.16

 البارامترات التي یتم مراقبتھا
ДЭЛ-150 

 األعمدة وزن
ДЭЛ-150 ھوائي كھربائي ، یعتمد على جھاز محدد سعة حمل الرفع 1.17
 الكھربائیة الھوائیة ، نوع الكابل محدد ارتفاع رفع وحدة الخطاف 1.18
 مقیاس میل ،نوع فقاعة 2 وحدة التسویة االفقیة 1.19
 ة السائقصمام بوابة الھواء ، التشغیل من مقصور اإلغالق الطارئ للمحرك 1.20
 أقفال میكانیكیة تثبیت رافعات الدعم 1.21
 یدوي لمعدات العلویةلاغالق حالة النقل أثناء التشغیل  1.22
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БАРС-50  صالح وتطویر وحفر اآلباروحدة لصیانة وإ 

 مجموعة الوحدة األساسیة .2
 1 وحدة برج الونش 1

 1 ھیكل"شاسیھ" وحدة القوة
 1ناقل حركة علوي (علبة سحب االستطاعة، علبة السرعةللمعدات العلویة بثالث سرعات) 

 1 ونش مسنن مع مخفض زاوي
 1 الساریة مع كتلة التاج ، داعم الساریة الخلفي

 1 وحدة الخطاف
 1 ونش مساعد

 1 (نقطة الحفار مع جھاز التحكم)مقصورة السائق مع جھاز التحكم عن بعد 
 2+1 الركیزة األساسیة ، الركائز األساسیة األمامیة

 1فقط  نظام تعلیق المفتاح الھیدرولیكي ، تعلیق األسطوانة (مضخة طرد مركزیة كھربائیة)
 300 ، مقناة السحب (المعدات) 

 50 كابل لتوصیل المعدات الكھربائیة ،
 مجموعة األنظمة الكھربائیة الھیدرولیكیة والھوائیة للوحدة

 1فقط  عادم االنزالق ، محدد الحمل
 مجموعة قطع الغیار

 1 حامل العجلة االحتیاطیة
 ДЭЛ-1501 مجموعة قیاس  2
 1 لقسم العلويلوحة التحكم عن بعد برفع الساریة  وتحریك ا 3

 خصائص مجموعة الوحدة األساسیة. 3
 وحدة برج ونش 1
 الحمل المسموح بھ على الخطاف ، طن 1.1

 مع تركیب اقواس الریاح -
 بدون تركیب اقواس الریاح -

50 
40 

 قاعدة النقل 1.2

 صیغة العجلة
 وحدة المحرك والھیكل

 قوة المحرك ، حصان
 علبة السرعة

" ذاتي الدفعالھیكل "الشاسیھ  
САБР-22103-02 

КамАЗ 43118 على كتل
8х6.1 

КамАЗ-260  
(Е-2) 
260 

КамАЗ-154 

 الھیكل "الشاسیھ" ذاتي الدفع
САБР-22103 

 КрАЗ على كتل
6х6.2 

ЯМЗ-238М2 
(Е-0) 
240 

ЯМЗ-236 

 نصف مقطورة
СП-94183 

محاورر 3  
احادیة االتحدار  

ЯМЗ-238М2 
(Е-0) 
240 

ЯМЗ-236 
 السواريمجموع  1.3

 مع "جھاز مكافحة االنزیاح"
 عدد االقسام

 مائلة، مع واجھة أمامیة مفتوحة لھیكل مغلق ،
 Ст.09Г2Сالمادة 

2 

 الغرض .1
تم تصمیم الوحدة للتنقیب الحالي واإلصالح والتطویر وحفر اآلبار ذات 

درجة مئویة  45-المناخ المعتدل والبارد في درجات الحرارة المحیطة من 
 وفقا لـ I— ، فئة الموضع У– درجة مئویة. التعدیل المناخي 50إلى +

ГОСТ15150. 
مكن أن استخدام الوحدة إلصالح اآلبار وتطویرھا وحفرھا  یعند 

تكون الوحدة مزودة بمشعب للرافعة  وناقل میكانیكي (كاردان أو 
ووحدة الحفارین  للمعدات الھیدرولیكیة ةسلسلة) وكسارة ھیدرولیكی

 .ومبرد الزیت  في الجزء الخلفي األیسر من الوحدة

أفتوكرات" القابضة إلنتاج اآللیات 
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 االرتفاع من األرض إلى محور كتلة التاج ، م
 ارتفاع رفع الخطاف ، م

 زاویة المیل ، درجة
 رفع الساریة

 تمدید القسم العلوي

21.5 
17.5 

 درجة 3
 اسطوانات ھیدرولیكیة 2

 ونش ھیدرولیكي
 نظام السحب 1.4

 معدات
 مضاعف

 قطر حبل الرافعة ، مم

4х3 
6 

25 
 الونش 1.5

 فرامل الونش
مسننة، بعمود مفرد ، بأسطوانة واحدة مع قابض ھوائي. المحرك 

 من مقصورة السائق. -الزاوي للونش. التحكم بالونش 
 120×  230حزام أحادي مع سقاطة ، موازن الذراع ، وسادات 

یدویة ،  -مم ، حجرة الفرامل مع مخزن الطاقة ، الفرامل الرئیسیة 
 بالقدم من الدواسة -المساعدة 

مع تھویة  –1مواقد كھربائیة ، بما في ذلك  2معزولة دافئة ،  مقصورة السائق 1.6
الزجاج ، وحدة تحكم المشغل. التصنیع من البالستیك والزجاج ، 

 مع حمایة ضد الضربات وسقوط األشیاء.
س ألذرع القیادة بمكب 310.4.112نوع المضخة أحادیة الدائرة  المنظومة الھیدرولیكیة 1.7

وأسطوانات ھیدرولیكیة لرفع الساریة وروافع قسم التمدید في القسم 
) مفتاح ھیدرولیكي. نظام تسخین Кермакаالعلوي ومساعدة (

 الزیت.
 النظام الھوائي 1.8

 2ضغط العمل ، كغم / سم
 معدات  اضافیة

 وحدة المعدات الكھربائیة

 را.لت 60مع مزیل الرطوبة ، حجم المتلقي ھو 
7 

 خرج لتوصیل العنكبوت الھوائي
 في التنفیذ المحمي من االنفجار

 30 طول كبل الطاقة لتوصیل الوحدة بشبكة خارجیة ، م 1.9
 وحدة اإلضاءة 1.10

 امدادات التیار الكھربائي

 دیودات ضوئیة في التنفیذ المحمي من االنفجار

 المقوم) -(من الشبكة الداخلیة لھیكل المحول  24
 ناقل الطوارئ لتفكیك الوحدة 1.11

 توصیل محطة ھیدرولیكیة خارجیة
 مضخة یدویة

 فولط 380كیلو واط ،  3، محرك كھربائي НШ-4مجموعة المضخة  
 ”3/4مشبك 

 لرفع الساریة عند إمالة المقصورة
 х 2500 х4000 12000 األبعاد ال تزید عن ، مم 1.12
 وزن الكتلة ، طن 1.13

ما مع قواعد القیادة على الطرق العامة دون إصدار تتوافق الوحدة تما
 تصاریح لألبعاد وأحمال المحور

27 

 ونش مساعد 1.14
 الحمل على الخطاف، طن

 قطر القناة، مم

 ھیدرولیكیة
3 

13 
 Орион-404 جھاز الشحن 1.15
 مجموعة القیاس 1.16

 البارامترات التي یتم مراقبتھا
ДЭЛ-150 
 وزن األعمدة

ДЭЛ-150 ھوائي كھربائي ، یعتمد على جھاز عة حمل الرفعمحدد س 1.17
 الكھربائیة الھوائیة ، نوع الكابل محدد ارتفاع رفع وحدة الخطاف 1.18
 مقیاس میل ،نوع فقاعة 2 وحدة التسویة االفقیة 1.19
 صمام بوابة الھواء ، التشغیل من مقصورة السائق اإلغالق الطارئ للمحرك 1.20
 أقفال میكانیكیة رافعات الدعمتثبیت  1.21
 یدوي اغالق حالة النقل أثناء التشغیل المعدات العلویة 1.22
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БАРС-50Н   اللزج النفطإلنتاج  المائلةوحدة إلصالح اآلبار

 مجموعة الوحدة األساسیة .2
 1 وحدة برج الونش 1

 1 ھیكل"شاسیھ" وحدة القوة
 1 الساریة مع كتلة التاج العلوي ، كتلة التاج السفلي

 1 أسطوانة ھیدرولیكیة لرفع وخفض العمود (االسطوانة الھیدرولیكیة الرئیسیة)
 1 الناقل مع مصعد ھوائي مدمج

 1 وحة تحكم رفع الساریة عن بعدل
مجموعة  1 الركائز الخلفیة والمتوسطة

 2 قاعدة الركائز األمامیة
مجموعة  1 تعلیق المفتاح الھیدرولیكي

 1 میجا باسكال 25، الضغط  Ду 50 المشعب المتعدد
 1 قمع مدمج لصرف السائل

 2 موسط االنابیب على الساریة
 1 وحة تحكم السائقمقصورة السائق مع ل

 6 .أذرع ھیدرولیكیة بأقفال میكانیكیة ، عدد
 1 المصعد االلي

 1 مبرد الزیت
 1 نظام تسخین الزیت

 1 أسطوانة الكابل للمحرك الكھربائي لمضخة الطرد المركزي
 1 محرك المانع الھیدرولیكي

مجموعة  1 محدد الحمل
 ВЭ-501 دوار 2
 ГКШ-2000Н  1 كيالقفل الھیدرولی 3
 6 الحصیر للوحدة. عدد 4
 1 منصة العمل 5
مجموعة  1 مع قابض األنابیب  РК-8500B المناور الھیدرولیكي 6

 . الغرض1
تم تصمیم الوحدة للتطویر واإلصالحات الجاریة بعد حفر اآلبار المائلة إلنتاج النفط اللزج في المناطق ذات المناخ البارد 

وفقا ل   Iالموضع ، فئة У -درجة مئویة. تعدیل المناخ  50درجة مئویة إلى + 45-المعتدل في درجات الحرارة المحیطة من 
ГОСТ15150. 

أفتوكرات" القابضة إلنتاج اآللیات 
الھاتف:  8339-533 (8552)، الموبایل: 2655-100-800-8 (المكالمات في روسیا مجانیة) 
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 خصائص مجموعة الوحدة األساسیة. 3
 وحدة برج ونش 1
 الحمل المسموح بھ على الخطاف ، طن 1.1

 مع تركیب اقواس الریاح -
 بدون تركیب اقواس الریاح -

100 
40 

 قاعدة النقل 1.2
 صیغة العجلة
 وحدة محرك 

 قوة المحرك، حصان

САБР-22103 ھیكل الدفع الذاتي
10х8.1 

КамАЗ-260 (Е-2) 
260 

 علبة السرعة 1.3
  وحدة الساریة
 عدد االقسام

 زاویة میل  الساریة ، درجة.
 الطول في وضع النقل ، مم
 الطول في وضع العمل ، مم

 رفع الساریة
 تحرك  القسم العلوي

 المشعب المتعدد مع اللفة

КамАЗ-154 
 یم مسطحمائلة، قابلة للسحب (التلسكوب) بتصم

2 
30-90
13000 
19000 

 رافعة ھیدرولیكیة
 اسطوانة ھیدرولیكیة رئیسیة

50 Ду  میجاباسكال 25ضغط 
 ھبوط العمود-اسطوانة ھیدرولیكیة لرفع 1.4

 (االسطوانة الھیدرولیكیة الرئیسیة)
 مم ، 6300 -مم ، الحركة  240أحادي المقطع ، قطر المكبس 

 حد أقصى.میجا باسكال ك 45 -ضغط األسطوانة 
 مع التدفئة. تھویة الزجاج. مع حمایة ضد الضربات وسقوط األشیاء. مقصورة السائق مع وحدة التحكم الخاصة بالسائق 1.5
وحدة ، المضخات  1 - 310.4.160ثالث دوائر ، مضخة نوع  النظام الھیدرولیكي 1.6

میجا باسكال. آلیات  35وحدة ضغط العمل یصل إلى  2 -310.4.112
 -РК، مناور  ГКШ-2000Нالوحدة ، قفل ھیدرولیكي ،  محرك

8500В.نظام التدفئة ونظام التبرید . 
 مع مزیل الرطوبة النظام الھوائي 1.7
 في التنفیذ المحمي من االنفجار المعدات الكھربائیة للوحدة 1.8
 وحدة اإلضاءة 1.9

 امدادات التیار الكھربائي، فولط
 حمي من االنفجارفي التنفیذ المدیودات ضوئیة 

24 
 مقابس توصیل مع محطة الطاقة الھیدرولیكیة الخارجیة ناقل حركة الطوارئ 1.10
 х 2500 х4300 13000 األبعاد ال تزید عن ، مم 1.11
 37 وزن الوحدة أكثر ، طن 1.12
 جھاز الشحن 1.13

 مجموعة القیاس
Орион-410 

ДЭЛ-150 
عزم الدوران للقفل الھیدرولیكي، الضغط في االسطوانة الھیدرولیكیة  البارامترات التي یتم مراقبتھا 1.14

 الرئیسیة
مستشعر  الضغط الحدي في االسطوانة الھیدرولیكیة الرئیسیة ، على  محدد سعة حمل الرفع 1.15

 ДЭЛ-150قاعدة جھاز 
لرفع الساریة من  صمام بوابة ھوائیة ، تعمل بلوحة التحكم عن بعد توقف المحرك في حاالت الطوارئ 1.16

 مقصورة السائق
 م 20كابل  لوحة التحكم برفع الساریة عن بعد 1.17
 مقیاس للمیل فقاعي أو من النوع اإللكتروني 2 وحدة التسویة 1.18
 أقفال میكانیكیة تثبیت رافعات الدعم 1.19
 قفلأسطوانات ھیدرولیكیة: رفع خفض القفل، تحریك ال 2 تعلیق القفل ھیدرولیكي 1.20

 ВЭ-50 دوار التشغیل 2
 ГКШ-2000Н القفل الھیدرولیكي 3
 الحصیر للوحدة ، عدد 4

 األبعاد ، مم
6 

5000х2000х150 
 2000х3500х3000 منصة العمل ، مم 5

 КАМАЗالسیارات والمعدات الخاصة على ھیكلavtokrat.com - 
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БАРС-80  ة ساریوحدة إلصالح وتطویر وحفر اآلبار (مجموعة مع ال
 ) القصیرة ، دون شرفة ركوب للعامل

 مجموعة الوحدة األساسیة .2
 1 وحدة برج الونش 1

 1 ھیكل"شاسیھ" وحدة القوة
 1 ناقل حركة علوي (علبة سحب االستطاعة، علبة السرعةللمعدات العلویة بثالث سرعات، مخفض محرك الدوران)

 1 ونش مسنن مع مخفض زاوي
مجموعة  1 الساریة مع كتلة التاج ،المشعب المتعدد

 1 ساریة الخلفيداعم ال
 1 لوحة التحكم عن بعد لرفع وخفض الساریة

 1 وحدة قناة السحب المعدات
 1 نقطة الحفارمع جھاز التحكم عن بعد

 1 عصا االرتكاز الخلفي
 2 قاعدة الركائز األمامیة

ГКШ-1500,ГКШ-1800 1 تعلیق المفتاح الھیدرولیكي طراز 
 КМТ2 تعلیق مفتاح الجھاز طراز

 1 تعلیق قوس دوار اسطوانة مضخة الطرد المركزي الكھربائیة
 1 تعلیق تنورة ضد السیفون

 1 الكسارة الھیدرولیكیة
 400 قناة السحب (المعدات) ، م

 35 كابل لتوصیل المعدات الكھربائیة ،
 مجموعة األنظمة الكھربائیة الھیدرولیكیة والھوائیة للوحدة

 1فقط  ، محدد الحملعادم االنزالق 
 مجموعة قطع الغیار

 1 حامل العجلة االحتیاطیة
 ДЭЛ-1501 مجموعة قیاس  2

 خصائص مجموعة الوحدة األساسیة. 3
 وحدة برج ونش 1
 الحمل المسموح بھ على الخطاف ، طن 1.1

 مع تركیب اقواس الریاح -
 بدون تركیب اقواس الریاح -

80 
80 
40 

 قاعدة النقل 1.2

 صیغة العجلة
 وحدة المحرك والھیكل

 قوة المحرك ، حصان
 علبة السرعة

 الھیكل "الشاسیھ" ذاتي الدفع
САБР-22103 

 КамАЗعلى كتل 
10х8.1 

ЯМЗ-238Б1 
(Е-0) 
300 

ЯМЗ-238 

 الھیكل "الشاسیھ" ذاتي الدفع
САБР 

 КрАЗعلى كتل 
6х6.2 

ЯМЗ-238Б1 
(Е-0) 
300 

ЯМЗ-238 

ي الدفعالھیكل "الشاسیھ" ذات  
САБР 

 КрАЗعلى كتل 
8х6.1 

ЯМЗ-238Б1 
(Е-0) 
300 

ЯМЗ-238 

 نصف مقطورة
СП-94183 

محاور 3  
احادیة االنحدار 

ЯМЗ-238М2 
(Е-0) 
240 

ЯМЗ-236 

 . الغرض1
تم تصمیم الوحدة إلصالح وتطویر وحفر اآلبار في المناطق ذات 

 45-المناخ المعتدل والبارد عند درجة حرارة محیطة تتراوح بین 
، فئة У –درجة مئویة. التعدیل المناخي  50درجة مئویة إلى +

 .ГОСТ15150وفقا لـ  I -الموضع

أفتوكرات" القابضة إلنتاج اآللیات 
الھاتف:  8339-533 (8552)، الموبایل: 2655-100-800-8 (المكالمات في روسیا مجانیة) 
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 مجموع السواري 1.3
 مع "جھاز مكافحة االنزیاح"

 عدد االقسام
 االرتفاع من األرض إلى محور كتلة التاج ، م

 ارتفاع رفع الخطاف ، م
 زاویة المیل ، درجة

 رفع الساریة

 مائلة، مع واجھة أمامیة مفتوحة لھیكل مغلق ،
 Ст.09Г2Сالمادة 

2 
22.06 

18 
 درجة 3
 اسطوانات ھیدرولیكیة 2

 تمدید القسم العلوي
 المشعب المتعدد مع اللفة

 ونش ھیدرولیكي
Ду 50  میجا باسكال 25، الضغط 

 نظام السحب 1.4
 معدات

 مضاعف
 قطر حبل الرافعة ، مم

4х3 
6 

25 
 الونش 1.5

 فرامل الونش

ابض ھوائي. المحرك الزاوي مسننة، بعمود مفرد ، بأسطوانة واحدة مع ق
 من مقصورة السائق. -للونش. التحكم بالونش 

مم ، حجرة  120×  230حزام ثنائي مع سقاطة ، موازن الذراع ، وسادات 
بالقدم من  -یدویة ، المساعدة  -الفرامل مع مخزن الطاقة ، الفرامل الرئیسیة 

 الدواسة
 نقطة الحفار مع لوحة الحفار 1.6

 فارملجأ نقطة الح
 التدفئة الرضیة نقطة الحفار 

كخیار ، یتم تثبیت مقصورة السائق على الوحدة مع وظیفة التحكم 
مصنوعة من األلیاف الزجاجیة ، مع  -المزدوجة في الوحدة.المقصورة 

تھویة وتدفئة الزجاج  والحمایة ضد الصدمات واألجسام المتساقطة . 
 المنصة الخلفیة للوحدة.باالتفاق  یمكن تثبیت المقصورة برافعة على 

تقع في الجزء الخلفي من الوحدة ، على الیسار من الحركة ، بمظلة ،السخان 
 الكھربائي مقاوم لالنفجار

 المنظومة الھیدرولیكیة 1.7

 كخیار ، یمكن تثبیت مشغل ھیدرولیكي طراز
  Р-250,Р-80х400 مع محرك ھیدرولیكي 

بمكبس ألذرع القیادة وأسطوانات  310.4.112نوع المضخة أحادیة الدائرة 
ھیدرولیكیة لرفع الساریة وروافع قسم التمدید في القسم العلوي ومساعدة 

)Кермака.الكسارة الھیدرولیكیة ومفتاح ھیدرولیكي ( 

 لتر 60مع مزیل الرطوبة ، حجم المتلقي ھو  النظام الھوائي
 2ضغط العمل ، كغم / سم 1.8

 معدات  اضافیة
 ربائیةالمعدات الكھ

7 
 خرج لتوصیل العنكبوت الھوائي

 في التنفیذ المحمي من االنفجار 
 طول كبل الطاقة لتوصیل الوحدة بشبكة خارجیة ، م 1.9

 وحدة االضاءة
30 

 دیودات ضوئیة في التنفیذ المحمي من االنفجار
 امدادات التیار الكھربائي، فولط 1.10

 ناقل الطوارئ لتفكیك الوحدة
 رولیكیة خارجیةتوصیل محطة ھید

 المقوم) -(من الشبكة الداخلیة لھیكل المحول  24
 فولط 380كیلو واط ،  3، محرك كھربائي НШ-4مجموعة المضخة  

 4/3مشبك  
 للعمود للتفكیك  СПОباالتفاق ، یمكن وضع محرك طوارئ  1.11
 األبعاد ال تزید عن ، مم 1.12

 وزن الكتلة ، طن
واعد القیادة على الطرق العامة دون إصدار تتوافق الوحدة تماما مع ق

 تصاریح لألبعاد وأحمال المحور

12000 х 2500 х4000 
35 

 ونش مساعد 1.13
 الحمل على الخطاف، طن

 قطر القناة، مم

 ھیدرولیكي
3 

13 
 Орион-410 جھاز الشحن 1.14
 مجموعة القیاس 1.15

 البارامترات التي یتم مراقبتھا
ДЭЛ-150 
 وزن االعمدة

ДЭЛ-150 ھوائي كھربائي ، یعتمد على جھاز محدد سعة حمل الرفع 1.16
 الكھربائیة الھوائیة ، نوع الكابل محدد ارتفاع رفع وحدة الخطاف 1.17
 مقیاس میل ،نوع فقاعة 2 وحدة التسویة االفقیة 1.18
وحة التحكم عن بعد صمام بوابة الھواء ، التشغیل من مقصورة السائق ول اإلغالق الطارئ للمحرك 1.19

 برفع الساریة
 اقفال میكانیكیة تثبیت رافعات الدعم 1.20
 یدوي إغالق حالة النقل أثناء التشغیل للمعدات العلویة 1.21
 م 35كھربائي ، طول الكابل  لوحة تحكم رفع الساریة عن بعد ،تمدید القسم العلوي 1.22

 КАМАЗالسیارات والمعدات الخاصة على ھیكلavtokrat.com - 
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БАРС-80   وحدة إلصالح وتطویر
 ساريوحفر اآلبار (المعدات ذات ال

 ) العالي ، مع شرفة ركوب العامل

 مجموعة الوحدة األساسیة .2
 1 وحدة برج الونش 1

 1 ھیكل"شاسیھ" وحدة القوة
 1 علوي (علبة سحب االستطاعة، علبة السرعةللمعدات العلویة بسرعتین، مخفض محرك الدوران) ناقل حركة

 1 ونش مسنن مع مخفض زاوي
 مجموعة 1 الساریة مع كتلة التاج ،المشعب المتعدد

 1 شرفة العامل العلوي مع شاحنة االخالء والمأوى
 1 يلوحة تحكم رفع الساریة عن بعد وتمدید القسم العلو

 1 وحدة قناة السحب المعدات
 1 نقطة الحفارمع جھاز التحكم عن بعد

 1 عصا االرتكاز الخلفي
 ГКШ-3200,ГКШ-18 00 1تعلیق المفتاح الھیدرولیكي طراز 

 КМТ 2 تعلیق مفتاح الجھاز طراز
 1 تعلیق قوس دوار اسطوانة مضخة الطرد المركزي الكھربائة

 1 فونتعلیق تنورة ضد السی
 2 الكسارة الھیدرولیكیة

 500 قناة السحب (المعدات) ، م
 50 كابل لتوصیل المعدات الكھربائیة

 1 للعمود ولتفكیك الوحدة  СПО وضع محرك طوارئ
 مجموعة األنظمة الكھربائیة الھیدرولیكیة والھوائیة للوحدة

 1 عادم االنزالق
 1 محدد الحمل

 مجموعة قةوثائق التشغیل المرف
 مجموعة قطع الغیار

 1 حامل العجلة االحتیاطیة
 ДЭЛ-1501 مجموعة قیاس 2
 1 قاعدة الدوار 3
 1 شمعدان 4
 مجموعة )(СПГ-100 أو  العنكبوت РУП-560сПКР-560 الدوار 5
 1 دوارة حفر 6
 1 أنبوب موجھ 7
 1 ساق الحفر (زوج) 8
 1 جسر تلقي 9

 مجموعة المنحدر 10

 . الغرض1
ر اآلبار في المناطق ذات المناخ المعتدل والبارد عند درجة تم تصمیم الوحدة إلصالح وتطویر وحف

، فئة У –درجة مئویة. التعدیل المناخي  50درجة مئویة إلى + 45-حرارة محیطة تتراوح بین 
 .ГОСТ15150وفقا لـ  I -الموضع

أفتوكرات" القابضة إلنتاج اآللیات 
الھاتف:  8339-533 (8552)، الموبایل: 2655-100-800-8 (المكالمات في روسیا مجانیة) 
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 خصائص مجموعة الوحدة األساسیة. 3
 وحدة برج ونش 1
 طن الحمل المسموح بھ على الخطاف ، 1.1

 مع تركیب اقواس الریاح -
 بدون تركیب اقواس الریاح -

80 
80 

- 
 قاعدة النقل 1.2

 صیغة العجلة

 وحدة المحرك والھیكل
 قوة المحرك ، حصان

 علبة السرعة

 ھیكل "الشاسیھ
 " ذاتي الدفع

САБР-23103-06 
12х12.1 
 Мадара“جسور

”ЯМЗ-7511.10 
400 

ЯМЗ-239 

БАЗ-69096 

10х10.1 
ЯМЗ-7511 

400 
ЯМЗ-239 

МЗКТ-7004 

10х10.1 
ЯМЗ-7511 

400 
ЯМЗ-239 

نصف مقطورة 
СП95183- 

محاور 3  
ثنائیة االنحدار 

ЯМЗ-7511 
400 

ЯМЗ-239 
 مجموع السواري 1.3

 مع "جھاز مكافحة االنزیاح"
 عدد االقسام

 االرتفاع من األرض إلى محور كتلة التاج ، م
 ارتفاع رفع الخطاف ، م

 یل ، درجةزاویة الم
 رفع الساریة

 تمدید القسم العلوي
 المشعب المتعدد مع منصة الخدمة

 مائلة، مع واجھة أمامیة مفتوحة لھیكل مغلق ،
 Ст.09Г2Сالمادة 

2 
32 
28 
3° 
 اسطوانات ھیدرولیكیة  2

مع الفاصل المتوسط ، مقیاس الضغط    Ду 60, БРС-21/2” 

 نظام السحب 1.4
 معدات

 مضاعف
 فعة ، ممقطر حبل الرا

4х3 
6 

25 
 شرفة ركوب العامل 1.5

 مم ، متر خطي Ø114سعة الشرفة ألنابیب الحفر 

 متر ، مع نظام 2.5اوضاع للشرفة ، شرفة مع ملجأ ، ارتفاع  3
 إخالء

2200 

 ونش الحفر 1.6

 فرامل الونش

مسننة، بعمود مفرد ، بأسطوانة واحدة مع قابض ھوائي. المحرك 
 من مقصورة السائق. -لتحكم بالونش الزاوي للونش. ا

 120×  230حزام ثنائي مع سقاطة ، موازن الذراع ، وسادات 
یدویة  -مم ، حجرة الفرامل مع مخزن الطاقة ، الفرامل الرئیسیة 

 بالقدم من الدواسة -، المساعدة 
 نقطة الحفار مع لوحة الحفار 1.7

 ملجأ نقطة الحفار
 التدفئة الرضیة نقطة الحفار 

قع في الجزء الخلفي من الوحدة ، على الیسار من الحركة ، بمظلة ،السخان ت
 الكھربائي مقاوم لالنفجار

 النظام الھیدرولیكي 1.8

 كخیار ، یمكن تثبیت مبرد الزیت

 وحدة ، مكبس محوري للقیادة  2،  310.4.112مضخات نوع 
كسارة   2آلیات الوحدة ، القفل الھیدرولیكیة ، الدوار الھیدرولیكي ، 

 ھیدرولیكیة.
 النظام الھوائي 1.9

 2ضغط العمل ، كغم / سم
لتر إلى  100 -مع مزیل الرطوبة  وحجم التلقي 

10 
 خرج لتوصیل عنكبوت الھواء معدات  اضافیة

 في التنفیذ المحمي من االنفجار المعدات الكھربائیة للوحدة 1.10
 لمحمي من االنفجاردیودات ضوئیة في التنفیذ ا وحدة االضاءة 1.11
 امدادات التیار الكھربائي، فولط 1.12

 للعمود للتفكیك  СПОمحرك طوارئ 
24 

فولط ، سلسلة محرك ناقل  380كیلو واط ،  30محرك كھربائي 
 С-412Мالحركة. ضاغط الطوارئ  

”3/4 مشبك توصیل محطة ھیدرولیكیة خارجیة
 (دون شرفة ) х 2500 х 4500 19000 األبعاد ال تزید عن ، مم 1.13
 55 وزن الوحدة أكثر من طن 1.14
 ونش مساعد 1.15

 الحمل على الخطاف، طن
 ھیدرولیكي

3 
 13 قطر القناة، مم

 АПЗА-500 جھاز الشحن 1.16
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 مجموعة القیاس 1.17
 البارامترات التي یتم مراقبتھا

ДЭЛ-150 
وزن العمود ، عزم الدوران الرئیسي للقفل الھیدرولیكي ، عزم الدوران 

 .للدوار ، ضغط سائل العمل
ДЭЛ-150 ھوائي كھربائي ، یعتمد على جھاز محدد سعة حمل الرفع 1.18
 ربائیة الھوائیة ، نوع الكابلالكھ محدد ارتفاع رفع وحدة الخطاف 1.19
 مقیاس میل ،نوع فقاعة 2 وحدة التسویة االفقیة 1.20
صمام بوابة الھواء ، التشغیل من مقصورة السائق ولوحة التحكم عن بعد  اإلغالق الطارئ للمحرك 1.21

 برفع الساریة
 .وقع على وحدة الساریةطن، الم 5ملم ، العزم  1000-الحركة  وحدة 2الكسارات الھیدرولیكیة،  1.22
لوحة تحكم رفع الساریة عن بعد ،تمدید القسم  1.23

 م 45كابل  العلوي
 اقفال میكانیكیةمثبت ركائز الرافعات  1.24
. محرك الدوار مع الفرامل РУП-560أو  Р-80х400طراز   محرك الدوار المیكانیكي 1.25

محرك كاردان أو  الھوائیة العكسیة إلزالة النابض. محرك الدوار مع
 سلسلة. نقل الدوران إلى طاولة الدوار مع كاردان عمودي أو سلسلة .

مع محرك ھیدرولیكي ،  РУП-560 أو Р-80х400  طراز محرك الدوار الھیدرولیكي 1.26
. 310.4.112محرك دوار من مضختي مكبس محوریتین من النوع 

 .یمكن تثبیت تبرید الزیت الھیدرولیكي
(حتى طاولة الدوار)  في  6х2,5х5мطراز التلسكوب. األبعاد:  وارقاعدة الد 2

متر  2.5طن. سیاج مع مأوى ارتفاع  5وضع العمل. رافعة یدویة 
 "مع "مظلة

 (إلى سطح األرض)  6х2,5х5мنوع التلسكوب. األبعاد:  الشمعدان 3
ПКР-560 مع  РУП-560 الدوار 4

 )(СПГ-100 أو العنكبوت
الزاوي مع الكاردان العمودي.  محرك من المخفض 

مم ، عزم  Ø60طن ، ثقب العبور 150-الحمل 
دورة  150-0نیوتن متر ، الدورات  20000الدوران 

 .مم 89x89في الدقیقة ، بطانات 
 .مم 75طن ، مقطع العبور 80-الحمل ВБ-80 دوارة حفر 5
 ВБТ-80х80х11300 أنبوب موجھ 6
 ШБД-80х1500 ساق الحفر (زوج) 7
، رفوف طول  х2300хх600,6 14000على الزحافات، األبعاد ، مم: جسر تلقي 8

 مم. 1500م ، عثرة األنابیب. الممشى ، عرض  6
 ملم 300االرتفاع  المنحدر 9

أفتوكرات" القابضة إلنتاج اآللیات 
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 БАРС-100  الساریةوحدة إلصالح وتطویر وحفر اآلبار (مجموعة مع 
 ) القصیر ، دون شرفة ركوب العامل

 مجموعة الوحدة األساسیة .2
 1 وحدة برج الونش 1

 1 ھیكل"شاسیھ" وحدة القوة
 1 ل حركة علوي (علبة سحب االستطاعة، علبة السرعةللمعدات العلویة بسرعتین، مخفض محرك الدوران)ناق

 1 ونش مسنن مع مخفض زاوي
مجموعة  1 الساریة مع كتلة التاج ،المشعب المتعدد

 1 شرفة العامل العلوي مع شاحنة االخالء والمأوى
 1 م العلويلوحة تحكم رفع الساریة عن بعد وتمدید القس

 1 وحدة الخطاف 
 1 نقطة الحفارمع جھاز التحكم عن بعد

 1 عصا االرتكاز الخلفي
 ГКШ-1800,ГКШ-3200 1تعلیق المفتاح الھیدرولیكي طراز 

 КМТ 2 تعلیق مفتاح الجھاز طراز
 1 تعلیق قوس دوار اسطوانة مضخة الطرد المركزي الكھربائة

 1 تعلیق تنورة ضد السیفون
 50 كابل لتوصیل المعدات الكھربائیة

 1 للعمود ولتفكیك الوحدة  СПО وضع محرك طوارئ
 م 35كابل  جھاز التحكم عن بعد لرفع وخفض الساریة وتمدید القسم العلوي

 مجموعة األنظمة الكھربائیة الھیدرولیكیة والھوائیة للوحدة
 1 عادم االنزالق

 1 محدد الحمل
 مجموعة یل المرفقةوثائق التشغ
 مجموعة قطع الغیار

 ДЭЛ-1501 مجموعة قیاس 2

 خصائص مجموعة الوحدة األساسیة. 3
 وحدة برج ونش 1
 الحمل المسموح بھ على الخطاف ، طن 1.1

 مع تركیب اقواس الریاح -
 بدون تركیب اقواس الریاح -

100 
80 
80 

 قاعدة النقل 1.2

 صیغة العجلة

 والھیكل وحدة المحرك
 قوة المحرك ، حصان

 علبة السرعة

 الھیكل "الشاسیھ" ذاتي الدفع
САБР-22103 

 КамАЗعلى كتل 
10х8.1 

 КамАЗ43118 جسور
ЯМЗ-238Б1 (Е-0) 

300 
ЯМЗ-238 

 الھیكل "الشاسیھ" ذاتي الدفع
САБР 

 КрАЗعلى كتل 
6х6.2 

 КрАЗ جسور
ЯМЗ-238Д (Е-0) 

330 
ЯМЗ-238 

دفعالھیكل "الشاسیھ" ذاتي ال  
САБР 

 КрАЗعلى كتل 
8х6.1 

 КрАЗ جسور
ЯМЗ-238Д (Е-0) 

330 
ЯМЗ-238 

 نصف مقطورة
СП-94183 

محاور 3  
 احادیة االنحدار

ЯМЗ-238М2 
240 

ЯМЗ-236 

 . الغرض1
تم تصمیم الوحدة إلصالح وتطویر وحفر اآلبار في المناطق ذات المناخ المعتدل 

درجة  50درجة مئویة إلى + 45-والبارد عند درجة حرارة محیطة تتراوح بین 
 .ГОСТ15150وفقا لـ  I -، فئة الموضعУ –اخي مئویة. التعدیل المن
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 السواري مجموع 1.3
 مع "جھاز مكافحة االنزیاح"

 عدد االقسام
 االرتفاع من األرض إلى محور كتلة التاج ، م

 مة

 مائلة، مع واجھة أمامیة مفتوحة لھیكل مغلق ،
 Ст.09Г2Сالمادة 

2 
22.06 

 ارتفاع رفع الخطاف ، م
 زاویة المیل ، درجة

 رفع الساریة
 تمدید القسم العلوي

 الخدالمشعب المتعدد مع منصة 

18 
3° 

 ونش ھیدرولیكي
 ”Ду 60, БРС-21/2مع الفاصل المتوسط ، مقیاس الضغط   

 نظام السحب 1.4
 معدات

 مضاعف
 قطر حبل الرافعة ، مم

  6х4,8مضاعف 
25 

 شرفة ركوب العامل 1.5

 مم ، متر خطي Ø114سعة الشرفة ألنابیب الحفر 

 ، مع نظاممتر  2.5اوضاع للشرفة ، شرفة مع ملجأ ، ارتفاع  3
 إخالء

2500 
 ونش الحفر 1.6

 فرامل الونش

مسننة، بعمود مفرد ، بأسطوانة واحدة مع قابض ھوائي. التحكم بالدوران 
من نقطة الحفار، مخفض زاوي معزز لمحرك الونش، التحكم بالونش من 

مم ،  120×  230مقصورة الحفار.حزام ثنائي مع  موازن ، وسادات 
 بالقدم من الدواسة -ویة ، المساعدة ید -الفرامل الرئیسیة 

 نقطة الحفار مع لوحة الحفار 1.7

 ملجأ نقطة الحفار

تتوضع على منصة الوحدة. من الممكن تثبیت التدفئة الكھربائیة في أرضیة 
نقطة الحفار. من المكن وضع مقصورة السائق مع لوحة تحكم مزدوجة . 

 اإلطار ، المظلة
 النظام الھیدرولیكي 1.8

 خیار ، یمكن تثبیت مبرد الزیتك

وحدة ، مكبس محوري للقیادة آلیات  2،  310.4.112مضخات نوع 
الوحدة ، القفل الھیدرولیكیة ، الدوار الھیدرولیكي ، كسارة ھیدرولیكیة. من 

 الممكن تركیب مبرد الزیت .
 النظام الھوائي 1.9

 2ضغط العمل ، كغم / سم
 10مع مزیل الرطوبة  إلى 

 في التنفیذ المحمي من االنفجار لمعدات الكھربائیة للوحدةا 1.10
 وحدة االضاءة 1.11

 مدادات التیار الكھربائي، فولط
 دیودات ضوئیة في التنفیذ المحمي من االنفجار

24 
 للعمود للتفكیك  СПОمحرك طوارئ  1.12

 توصیل محطة ھیدرولیكیة خارجیة
 НШ-4ة فولط ، مضخ 380كیلو واط ،  3محرك كھربائي 

 4/3مشبك 
 (دون شرفة) х 2500 х 4000 12000 األبعاد ال تزید عن ، مم 1.13
 35 وزن الوحدة أكثر من طن 1.14
 ونش مساعد 1.15

 الحمل على الخطاف، طن
 ھیدرولیكي

 3 
 13 قطر القناة، مم

 АПЗА-500 جھاز الشحن 1.16
 مجموعة القیاس 1.17

 البارامترات التي یتم مراقبتھا
ДЭЛ-150 

وزن العمود ، عزم الدوران الرئیسي للقفل الھیدرولیكي ، عزم الدوران 
 للدوار ، ضغط سائل العمل

ДЭЛ-150 ھوائي كھربائي ، یعتمد على جھاز محدد سعة حمل الرفع 1.18
 الكھربائیة الھوائیة ، نوع الكابل محدد ارتفاع رفع وحدة الخطاف 1.19
 قیاس میل ،نوع فقاعةم 2 وحدة التسویة االفقیة 1.20
صمام بوابة الھواء ، التشغیل من مقصورة السائق ولوحة التحكم عن بعد  اإلغالق الطارئ للمحرك 1.21

 برفع الساریة
 .طن، الموقع على وحدة الساریة 5ملم ، العزم  1000-الحركة  وحدة 2الكسارات الھیدرولیكیة،  1.22
 لوحة تحكم رفع الساریة عن بعد ، 1.23

 م 35كابل  رفع القسم العلوي
 اقفال میكانیكیةمثبت ركائز الرافعات  1.24
. محرك الدوار مع الفرامل الھوائیة РУП-560أو  Р-80х400طراز   محرك الدوار المیكانیكي 1.25

العكسیة إلزالة النابض. محرك الدوار مع محرك كاردان أو سلسلة. نقل 
 ن عمودي أو سلسلة .الدوران إلى طاولة الدوار مع كاردا

مع محرك ھیدرولیكي ، محرك  РУП-560أو  Р-80х400طراز   محرك الدوار الھیدرولیكي 1.26
. یمكن تثبیت 310.4.112دوار من مضختي مكبس محوریتین من النوع 

 تبرید الزیت الھیدرولیكي.

أفتوكرات" القابضة إلنتاج اآللیات 
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 БАРС-100  الساریةوحدة إلصالح وتطویر وحفر اآلبار (المعدات ذات 
 ) ، مع شرفة ركوب العامل العالیة

 مجموعة الوحدة األساسیة .2
 1 وحدة برج الونش 1

 1 ھ" وحدة القوةھیكل"شاسی
 1 ناقل حركة علوي (علبة سحب االستطاعة، علبة السرعةللمعدات العلویة بثالث سرعات، مخفض محرك الدوران)

 1 ونش مسنن مع مخفض زاوي
 مجموعة 1 الساریة مع كتلة التاج ،المشعب المتعدد
 1 شرفة العامل العلوي مع شاحنة االخالء

 1 ن بعد وتمدید القسم العلويلوحة تحكم رفع الساریة ع
 1 وحدة الخطاف

 1 نقطة الحفارمع جھاز التحكم عن بعد
 1 عصا االرتكاز الخلفي

 ГКШ-1800,ГКШ-32001 تعلیق المفتاح الھیدرولیكي طراز
 КМТ2 تعلیق مفتاح الجھاز طراز

 1 تعلیق قوس دوار اسطوانة مضخة الطرد المركزي الكھربائة
 1 نورة ضد السیفونتعلیق ت

 500 قناة السحب (المعدات) ، م
 50 كابل لتوصیل المعدات الكھربائیة، م

 1 للعمود ولتفكیك الوحدة  СПО محرك طوارئ
 مجموعة األنظمة الكھربائیة الھیدرولیكیة والھوائیة للوحدة

 2 الكسارات الھیدرولیكیة
 1 عادم االنزالق

 1 محدد الحمل
 مجموعة لتشغیل المرفقةوثائق ا

 مجموعة قطع الغیار
 1 حامل العجلة االحتیاطیة

 ДЭЛ-1501 مجموعة قیاس 2
 1 قاعدة الدوار 3
 1 شمعدان 4
 مجموعة )(СПГ-100 أو  العنكبوت РУП-560сПКР-560 الدوار  5
 1 دوارة حفر 6
 1 أنبوب موجھ 7
 1 ساق الحفر (زوج) 8
 1  جسر تلقي 9

 مجموعة منحدرال 10
 С-412М  1 ضاغط الطوارئ  11

 

 . الغرض1
تم تصمیم الوحدة إلصالح وتطویر وحفر 

اآلبار في المناطق ذات المناخ المعتدل والبارد 
 45-عند درجة حرارة محیطة تتراوح بین 

درجة مئویة. التعدیل  50درجة مئویة إلى +
وفقا لـ  I -، فئة الموضعУ –المناخي 

ГОСТ15150. 
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 خصائص مجموعة الوحدة األساسیة. 3
 وحدة برج ونش 1
 الحمل المسموح بھ على الخطاف ، طن 1.1

 قواس الریاحمع تركیب ا -
 بدون تركیب اقواس الریاح -

100 
100 

- 
 قاعدة النقل 1.2

 صیغة العجلة

 وحدة المحرك والھیكل
 قوة المحرك ، حصان

 علبة السرعة

 الھیكل "الشاسیھ" ذاتي الدفع
САБР-23103-06 

12х12.1 

ЯМЗ-27511.10 
400 

ЯМЗ-239 

 الھیكل "الشاسیھ" ذاتي الدفع
БАЗ-69096 

10х10.1 

ЯМЗ-27511 
400 

ЯМЗ-239 

 الھیكل "الشاسیھ" ذاتي الدفع
МЗКТ-7004 

10х10.1 

ЯМЗ-27511 
400 

ЯМЗ-239 

 نصف مقطورة
СП-95183 

محاور 3  
 ثنائي  االنحدار
ЯМЗ-27511 

400 
ЯМЗ-239 

 مجموع السواري 1.3
 مع "جھاز مكافحة االنزیاح"

 عدد االقسام
 االرتفاع من األرض إلى محور كتلة التاج ، م

 اع رفع الخطاف ، مارتف
 زاویة المیل ، درجة

 رفع الساریة

 تمدید القسم العلوي
 المشعب المتعدد مع منصة الخدمة

 مائلة، مع واجھة أمامیة مفتوحة لھیكل مغلق ،
 Ст.09Г2Сالمادة 

2 
32 
28 
3° 
 اسطوانات ھیدرولیكیة  2

 ونش ھیدرولیكي

. Ду76, БРС-3   ، مستشعر مع الفاصل المتوسط ، مقیاس الضغط
 ضغط سائل العمل

 نظام السحب 1.4
 معدات

 مضاعف
 قطر حبل الرافعة ، مم

6х4 
8 

25 
 شرفة ركوب العامل 1.5

 مم ، متر خطي Ø114سعة الشرفة ألنابیب الحفر 

 متر ، مع نظام 2.5اوضاع للشرفة ، شرفة مع ملجأ ، ارتفاع  3
 إخالء

2500 
 ونش الحفر 1.6

 فرامل الونش
 Гидроматر كیب فرامل ھیدرودینامیكیة طراز امكانیة ت

مسننة، بعمود مفرد ، بأسطوانة واحدة مع قابض ھوائي. التحكم 
بالدوران من نقطة الحفار، مخفض زاوي معزز لمحرك الونش، التحكم 

 230بالونش من مقصورة الحفار.حزام ثنائي مع  موازن ، وسادات 
 بالقدم من الدواسة -مساعدة یدویة ، ال -مم ، الفرامل الرئیسیة  120× 

 نقطة الحفار مع لوحة الحفار 1.7
 ملجأ نقطة الحفار

 التدفئة الرضیة نقطة الحفار 

تقع في الجزء الخلفي من الوحدة ، على ارتفاع منصة العمل،اإلطار ، 
 المظلة

 التدفئة الكھربائیة في النظام المحمي من االنفجار 
وحدة ، مكبس محوري للقیادة آلیات  2،  310.4.112 مضخات نوع النظام الھیدرولیكي 1.8

الوحدة ، القفل الھیدرولیكیة ، الدوار الھیدرولیكي ، كسارة ھیدرولیكیة. 
 من الممكن تركیب مبرد الزیت .

 النظام الھوائي 1.9
2ضغط العمل ، كغم / سم

 معدات اضافیة

 لتر. 100مع مزیل الرطوبة ، حجم المتلقي 
7 

 خرج لربط العنكبوت الھوائي
 في التنفیذ المحمي من االنفجار المعدات الكھربائیة للوحدة 1.10
 وحدة االضاءة 1.11

 امدادات التیار الكھربائي، فولط
 دیودات ضوئیة في التنفیذ المحمي من االنفجار

24 
 للعمود للتفكیك  СПОمحرك طوارئ  1.12

 توصیل محطة ھیدرولیكیة خارجیة
فولط ، سلسلة محرك ناقل الحركة.  380كیلو واط ،  30ھربائي محرك ك

 С-412Мضاغط الطوارئ  
 4/3مشبك "

 (دون شرفة) х 2500 х 4000 19000 األبعاد ال تزید عن ، مم 1.13
 60 وزن الوحدة أكثر من طن 1.14
 ونش مساعد 1.15

 الحمل على الخطاف، طن
 قطر القناة، مم

 ھیدرولیكي
 3 

13 
 АПЗА-500 ز الشحنجھا 1.16
 مجموعة القیاس 1.17

 البارامترات التي یتم مراقبتھا
ДЭЛ-150 

وزن العمود ، عزم الدوران الرئیسي للقفل الھیدرولیكي ، عزم الدوران 
 للدوار ، ضغط سائل العمل

أفتوكرات" القابضة إلنتاج اآللیات 
الھاتف:  8339-533 (8552)، الموبایل: 2655-100-800-8 (المكالمات في روسیا مجانیة) 
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ДЭЛ-150 ھوائي كھربائي ، یعتمد على جھاز محدد سعة حمل الرفع 1.18
 الكھربائیة الھوائیة ، نوع الكابل محدد ارتفاع رفع وحدة الخطاف 1.19
 اعةمقیاس میل ،نوع فق 2 وحدة التسویة االفقیة 1.20
صمام بوابة الھواء ، التشغیل من مقصورة السائق ولوحة التحكم عن بعد  اإلغالق الطارئ للمحرك 1.21

 برفع الساریة
 .طن، الموقع على وحدة الساریة 5ملم ، العزم  1000-الحركة  وحدة 2الكسارات الھیدرولیكیة،  1.22
 لوحة تحكم رفع الساریة عن بعد ، 1.23

 م 45كابل  رفع القسم العلوي
 اقفال میكانیكیةمثبت ركائز الرافعات  1.24
. محرك الدوار مع الفرامل РУП-560أو  Р-80х400طراز   محرك الدوار المیكانیكي 1.25

الھوائیة العكسیة إلزالة النابض. محرك الدوار مع محرك كاردان 
أو سلسلة. نقل الدوران إلى طاولة الدوار مع كاردان عمودي أو 

 . سلسلة
(حتى طاولة الدوار)  في  6х2,5х5мطراز التلسكوب. األبعاد:  قاعدة الدوار 2

متر  2.5طن. سیاج مع مأوى ارتفاع  5وضع العمل. رافعة یدویة 
 "مع "مظلة

 (إلى سطح األرض)  6х2,5х5мنوع التلسكوب. األبعاد:  الشمعدان 3
ПКР-560 مع  РУП-560 الدوار 4

 )(СПГ-100 أو العنكبوت
محرك من المخفض الزاوي مع الكاردان العمودي.  

مم ، عزم  Ø560طن ، ثقب العبور 150-الحمل 
دورة  150-0نیوتن متر ، الدورات  20000الدوران 

 .مم x 89 89في الدقیقة ، بطانات 
 .مم 75طن ، مقطع العبور 80-الحمل ВБ-100 دوارة حفر 5
 ВБТ-89х89х11300 أنبوب موجھ 6
 ШБД-100х1500 ر (زوج)ساق الحف 7
، رفوف طول  х2300хх600,6 14000 على الزحافات، األبعاد ، مم: جسر تلقي 8

 مم. 1500م ، عثرة األنابیب. الممشى ، عرض  6
 ملم 300االرتفاع  المنحدر 9

 КАМАЗالسیارات والمعدات الخاصة على ھیكلavtokrat.com - 
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БАРС-125  وحدة لإلصالحЗБС روحفر اآلبا

 مجموعة الوحدة األساسیة .2
 1 وحدة برج الونش 1

 1 ھیكل"شاسیھ" وحدة القوة
 1 حرك الدوران)ناقل حركة علوي (علبة سحب االستطاعة، علبة السرعة للمعدات العلویة بسرعتین، مخفض م

ونش مسنن مع مخفض زاوي، ونش الحفر مع محرك سلسلة "سریع" و "ھادئ" ، الفرامل الھیدرودینامیكیة 
 ، قوابض تشغیل ھوائیة "гидромат" المساعدة  من نوع

1 

مجموعة 1 الساریة مع كتلة التاج ،المشعب المتعدد
1 شرفة العامل العلوي مع شاحنة االخالء والمأوى

1 لوحة تحكم رفع الساریة عن بعد وتمدید القسم العلوي
1 وحدة الخطاف

1 نقطة الحفارمع جھاز التحكم عن بعد
1 عصا االرتكاز الخلفي

ГКШ-4000,ГКШ-32001تعلیق المفتاح الھیدرولیكي طراز
КМТ2تعلیق مفتاح الجھاز طراز

1 ي الكھربائةتعلیق قوس دوار اسطوانة مضخة الطرد المركز
1 تعلیق تنورة ضد السیفون

50 كابل لتوصیل المعدات الكھربائیة
1للعمود ولتفكیك الوحدة  СПО محرك طوارئ

 مجموعة األنظمة الكھربائیة الھیدرولیكیة والھوائیة للوحدة
2 الكسارات الھیدرولیكیة

1 عادم االنزالق
1 محدد الحمل

 مجموعة فقةوثائق التشغیل المر
 مجموعة قطع الغیار

1 حامل العجلة االحتیاطیة
 ДЭЛ-1501 مجموعة قیاس 2
 1 قاعدة الدوار 3
 1 شمعدان 4
 مجموعة )(СПГ-125 أو  العنكبوت РУП-560сПКР-560 الدوار  5
 ВБ-1251 دوارة حفر 6
 ВБТ-108х108х113001 أنبوب موجھ 7
 ШБД-125х18001 ساق الحفر (زوج)  8
 1 استقبالجسر  9

 مجموعة المنحدر 10
 С-412М1 ضاغط الطوارئ  11

 . الغرض1
تدل والبارد عند وتطویر وحفر اآلبار في المناطق ذات المناخ المع ЗБСتم تصمیم الوحدة إلصالح 

، У –درجة مئویة. التعدیل المناخي  50درجة مئویة إلى + 45-درجة حرارة محیطة تتراوح بین 
 .ГОСТ15150وفقا لـ  I -فئة الموضع

أفتوكرات" القابضة إلنتاج اآللیات 
الھاتف:  8339-533 (8552)، الموبایل: 2655-100-800-8 (المكالمات في روسیا مجانیة) 
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 عة الوحدة األساسیةخصائص مجمو.3
 وحدة برج ونش 1
 الحمل المسموح بھ على الخطاف ، طن 1.1

 مع تركیب اقواس الریاح -
 بدون تركیب اقواس الریاح -

125 
125 

- 
 قاعدة النقل 1.2

 صیغة العجلة

 وحدة المحرك والھیكل
 قوة المحرك ، حصان

 علبة السرعة

 الھیكل "الشاسیھ" ذاتي الدفع
САБР-23103-07 

14х12.1 

ТМЗ-8431 
470 

ЯМЗ-239 

 الھیكل "الشاسیھ" ذاتي الدفع
БАЗ-69099 

12х12.1 

ТМЗ-8431 
470 

ЯМЗ-239 

 الھیكل "الشاسیھ" ذاتي الدفع
МЗКТ-7003 

12х12.1 

ТМЗ-8431 
470 

ЯМЗ-239 

 نصف مقطورة
СП-95183 

محاور ثنائیة  3
 االنحدار

ТМЗ-8431 
470 

ЯМЗ-239 
 مجموع السواري 1.3

 از مكافحة االنزیاح"مع "جھ
 عدد االقسام

 االرتفاع من األرض إلى محور كتلة التاج ، م
 ارتفاع رفع الخطاف ، م

 زاویة المیل ، درجة
 رفع الساریة

 تمدید القسم العلوي
 المشعب المتعدد مع منصة الخدمة

 Ст.09Г2С2 مائلة، مع واجھة أمامیة مفتوحة لھیكل مغلق ،المادة
2 

32-37
28-33

3° 
 سطوانات ھیدرولیكیةا  2

 ونش ھیدرولیكي
Ду76 2كغم / سم 350, ،  ضغط ،БРС-3 من االعلى لالسفل مع ،

 الفاصل المتوسط ، مقیاس الضغط ، مستشعر ضغط سائل العمل
 نظام السحب 1.4

 معدات
 قطر حبل الرافعة ، مم

6х4,8-مضاعف 
 28 

 شرفة ركوب العامل 1.5

 ، متر خطي مم Ø114سعة الشرفة ألنابیب الحفر 

 إخالء متر ، مع نظام 2.5اوضاع للشرفة ، شرفة مع ملجأ ، ارتفاع  3
3000 

 ونش الحفر 1.6

 فرامل الونش
 فرامل مساعدة

مع محرك سلسلة ، ناقل حركة ثنائي الحركة "سریع" و "ھادئ" ، مع موازن 
 -یدویة ، المساعدة  -مم ، الفرامل الرئیسیة 230× 120، وسادات 

 "гидроматیدرودینامیكیة طراز"بالقدم.الھ

 نقطة الحفار مع لوحة الحفار 1.7
 ملجأ نقطة الحفار

 التدفئة الرضیة نقطة الحفار 

 تقع في الجزء الخلفي من الوحدة ، على ارتفاع منصة العمل،اإلطار ، المظلة
التدفئة الكھربائیة في النظام المحمي من االنفجارأو التسخین بالبخار من  

 .مولد بخار

وحدة ، مكبس محوري لقیادة آلیات الوحدة  2، -310.4.112مضخات نوع  النظام الھیدرولیكي 1.8
 .РУП-560والدوار الھیدرولیكي  ГКШ-3200، قفل ھیدرولیكي  

 النظام الھوائي 1.9
2ضغط العمل ، كغم / سم

 معدات اضافیة

لتر  100 -مع مزیل الرطوبة  وحجم االستقبال 
 10حتى

 ل عنكبوت الھواءخرج لتوصی
 في التنفیذ المحمي من االنفجار المعدات الكھربائیة للوحدة 1.10
 وحدة االضاءة 1.11

 امدادات التیار الكھربائي، فولط
 دیودات ضوئیة في التنفیذ المحمي من االنفجار 

24 
 للعمود للتفكیك  СПОمحرك طوارئ  1.12

 توصیل محطة ھیدرولیكیة خارجیة
فولط ، سلسلة محرك ناقل الحركة.  380كیلو واط ،  30محرك كھربائي 

 С-412Мضاغط الطوارئ  
 4/3مشبك "

 (دون شرفة) х 3300 х 4500 27000 األبعاد ال تزید عن ، مم 1.13
 70 وزن الوحدة أكثر من طن 1.14
 ونش مساعد 1.15

 الحمل على الخطاف، طن
 قطر القناة، مم

 ھیدرولیكیة
3 

13 
 АПЗА-800 جھاز الشحن 1.16
 مجموعة القیاس 1.17

 البارامترات التي یتم مراقبتھا
ДЭЛ-150 

وزن العمود ، عزم الدوران الرئیسي للقفل الھیدرولیكي ، عزم الدوران 
 في عمود المشعب للدوار ، ضغط سائل العمل

 КАМАЗالسیارات والمعدات الخاصة على ھیكلavtokrat.com - 
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ДЭЛ-150 ھوائي كھربائي ، یعتمد على جھاز محدد سعة حمل الرفع 1.18
 الكھربائیة الھوائیة ، نوع الكابل محدد ارتفاع رفع وحدة الخطاف 1.19
 مقیاس میل ،نوع فقاعة 2 وحدة التسویة االفقیة 1.20
اء ، التشغیل من مقصورة السائق ولوحة التحكم عن بعد صمام بوابة الھو اإلغالق الطارئ للمحرك 1.21

 برفع الساریة
 .طن، الموقع على وحدة الساریة 5ملم ، العزم  1000-الحركة  وحدة 2الكسارات الھیدرولیكیة،  1.22
 لوحة تحكم رفع الساریة عن بعد ، 1.23

 رفع القسم العلوي
 م 45كابل 

 نیكیةاقفال میكامثبت ركائز الرافعات  1.24
. محرك الدوار مع الفرامل الھوائیة العكسیة إلزالة РУП-560 دوار محرك الدوار المیكانیكي 1.25

 مع كاردان عمودي.من المخفض الزاوي النابض.. نقل الدوران إلى الدوار 
مع محرك ھیدرولیكي ، محرك دوار من مضختي  РУП-560طراز   محرك الدوار الھیدرولیكي 1.26

. یمكن تثبیت تبرید الزیت 310.4.112ین من النوع مكبس محوریت
 الھیدرولیكي.

(حتى طاولة الدوار)  في وضع  6х2,5х5мطراز التلسكوب. األبعاد:  قاعدة الدوار 2
 "متر مع "مظلة 2.5طن. سیاج مع مأوى ارتفاع  5العمل. رافعة یدویة 

 ض)(إلى سطح األر  6х2,5х5мنوع التلسكوب. األبعاد:  الشمعدان 3
ПКР-560 مع  РУП-560 الدوار 4

 )(СПГ-125 أو العنكبوت
نیوتن  20000مم ، عزم الدوران  Ø60طن ، ثقب العبور 150-الحمل 

 مم.x108 108دورة في الدقیقة ، بطانات  150-0متر ، الدورات 
 مم. 75طن ، مقطع العبور125-الحمل ВБ-125 دوارة حفر 5
 ВБТ-108х108х11300 أنبوب موجھ 6
 ШБД-125х1800 ساق الحفر (زوج) 7
 х2300хх60014000على الزالجة. األحجام ، مم:  جسر تلقي 8

 مم. 1500. عثرة األنابیب. الممشى بعرض 6رفوف بطول  6
 ملم 300االرتفاع  المنحدر 9

أفتوكرات" القابضة إلنتاج اآللیات 
الھاتف:  8339-533 (8552)، الموبایل: 2655-100-800-8 (المكالمات في روسیا مجانیة) 
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 БАРС-140 وحدة لالصالح  ЗБС وحفر اآلبار 

 مجموعة الوحدة األساسیة .2
 1 وحدة برج الونش 1

 1 ھیكل"شاسیھ" وحدة القوة
 1 ، مخفض محرك الدوران) مخفض موزع استطاعةلبة سحب االستطاعة، ناقل حركة علوي (ع

ونش مسنن مع مخفض زاوي، ونش الحفر مع محرك سلسلة "سریع" و "ھادئ" ، الفرامل الھیدرودینامیكیة 
 " ، قوابض تشغیل االسطوانة ھوائیةгидроматالمساعدة  من نوع "

1 

 1 الساریة مع كتلة التاج ،المشعب المتعدد
 1 شرفة العامل العلوي مع شاحنة االخالء والمأوى

 1 لوحة تحكم رفع الساریة عن بعد وتمدید القسم العلوي
 1 وحدة الخطاف

 1 نقطة الحفارمع جھاز التحكم عن بعد
 1 عصا االرتكاز الخلفي

 ГКШ-4000,ГКШ-3200 1 تعلیق المفتاح الھیدرولیكي طراز
 КМТ 2 تعلیق مفتاح الجھاز طراز

 1 تعلیق قوس دوار اسطوانة مضخة الطرد المركزي الكھربائة
 1 تعلیق تنورة ضد السیفون

 50 ،مكابل لتوصیل المعدات الكھربائیة
 1 للعمود ولتفكیك الوحدة  СПО محرك طوارئ

 مجموعة األنظمة الكھربائیة الھیدرولیكیة والھوائیة للوحدة
 2 الكسارات الھیدرولیكیة

 1 ادم االنزالقع
 1 محدد الحمل

 مجموعة وثائق التشغیل المرفقة
 مجموعة قطع الغیار

 1 حامل العجلة االحتیاطیة
 ДЭЛ-1501 مجموعة قیاس 2
 1 قاعدة الدوار 3
 1 شمعدان 4
 مجموعة )(СПГ-140 أو  العنكبوت РУП-560сПКР-560 الدوار  5
 ВБ-1401 دوارة حفر 6
 ВБТ-108х108х113001 أنبوب موجھ 7
 ШБД-140х18001 ساق الحفر (زوج)  8
 1  استقبالجسر  9

 مجموعة المنحدر 10
 С-412М  1 ضاغط الطوارئ  11

 

 . الغرض1
وتطویر وحفر اآلبار  ЗБСتم تصمیم الوحدة إلصالح 

في المناطق ذات المناخ المعتدل والبارد عند درجة 
 50درجة مئویة إلى + 45-ین حرارة محیطة تتراوح ب

وفقا  I -، فئة الموضعУ –درجة مئویة. التعدیل المناخي 
 .ГОСТ15150لـ 

 КАМАЗالسیارات والمعدات الخاصة على ھیكلavtokrat.com - 
أفتوكرات نفط ماش - وحدات الرفع للحفر وإصالح اآلبار  .22



 وحدة األساسیةخصائص مجموعة ال.3
 وحدة برج ونش 1
 الحمل المسموح بھ على الخطاف ، طن 1.1

 مع تركیب اقواس الریاح -
 بدون تركیب اقواس الریاح -

140 
140 

- 
 قاعدة النقل 1.2

 صیغة العجلة

 وحدة المحرك والھیكل
 قوة المحرك ، حصان

 علبة السرعة

 الھیكل "الشاسیھ" ذاتي الدفع
САБР-23103-07 

14х12.1 

ТМЗ-8431 
470 

ЯМЗ-239 

 الھیكل "الشاسیھ" ذاتي الدفع
БАЗ-69099 

12х12.1 

ТМЗ-8431 
470 

ЯМЗ-239 

 الھیكل "الشاسیھ" ذاتي الدفع
МЗКТ-7003 

12х12.1 

ТМЗ-8431 
470 

ЯМЗ-239 

 نصف مقطورة
СП-95183 

محاور ثنائیة  3
 االنحدار

ТМЗ-8431 
470 

ЯМЗ-239 
 مجموع السواري 1.3

 افحة االنزیاح"مع "جھاز مك
 عدد االقسام

 االرتفاع من األرض إلى محور كتلة التاج ، م
 ارتفاع رفع الخطاف ، م

 زاویة المیل ، درجة
 رفع الساریة

 تمدید القسم العلوي
 المشعب المتعدد مع منصة الخدمة

 مائلة، مع واجھة أمامیة مفتوحة لھیكل مغلق ،المادة
Ст.09Г2С2 

37 
33 
3° 
 لیكیةاسطوانات ھیدرو  2

 ونش ھیدرولیكي
Ду76 2كغم / سم 350, ،  ضغط ،БРС-3 من االعلى لالسفل مع ،

 الفاصل المتوسط ، مقیاس الضغط ، مستشعر ضغط سائل العمل
 نظام السحب 1.4

 معدات
 قطر حبل الرافعة ، مم

6х4,8-مضاعف 
 28 

 شرفة ركوب العامل 1.5

 مم ، متر خطي Ø114سعة الشرفة ألنابیب الحفر 

 إخالء متر ، مع نظام 2.5اوضاع للشرفة ، شرفة مع ملجأ ، ارتفاع  3
3500 

 ونش الحفر 1.6

 فرامل الونش
 فرامل مساعدة

مع محرك سلسلة ، ناقل حركة ثنائي الحركة "سریع" و "ھادئ" ، مع موازن 
 -یدویة ، المساعدة  -مم ، الفرامل الرئیسیة 230× 120، وسادات 

 "гидроматة طراز"بالقدم.الھیدرودینامیكی

 نقطة الحفار مع لوحة الحفار 1.7
 ملجأ نقطة الحفار

 التدفئة الرضیة نقطة الحفار 

 تقع في الجزء الخلفي من الوحدة ، على ارتفاع منصة العمل،اإلطار ، المظلة
التدفئة الكھربائیة في النظام المحمي من االنفجارأو التسخین بالبخار من  

 مولد بخار.
وحدة ، مكبس محوري لقیادة آلیات الوحدة  2، -310.4.112مضخات نوع  الھیدرولیكي النظام 1.8

من  .РУП-560والدوار الھیدرولیكي  ГКШ-3200، قفل ھیدرولیكي  
 الممكن تثبیت مبرد الزیت

 النظام الھوائي 1.9
2ضغط العمل ، كغم / سم

 معدات اضافیة

لتر  100 -مع مزیل الرطوبة  وحجم االستقبال 
7 

 خرج لتوصیل عنكبوت الھواء
 في التنفیذ المحمي من االنفجار المعدات الكھربائیة للوحدة 1.10
 وحدة االضاءة 1.11

 امدادات التیار الكھربائي، فولط
 دیودات ضوئیة في التنفیذ المحمي من االنفجار 

24 
 للعمود للتفكیك  СПОمحرك طوارئ  1.12

 توصیل محطة ھیدرولیكیة خارجیة
فولط ، سلسلة محرك ناقل الحركة.  380كیلو واط ،  30كھربائي  محرك

 С-412Мضاغط الطوارئ  
 4/3مشبك "

 (دون شرفة) х 3300 х 4500 27000 األبعاد ال تزید عن ، مم 1.13
 70 وزن الوحدة أكثر من طن 1.14
 ونش مساعد 1.15

 الحمل على الخطاف، طن
 قطر القناة، مم

 ھیدرولیكیة
3 

13 
 АПЗА-800 ھاز الشحنج 1.16
 مجموعة القیاس 1.17

 البارامترات التي یتم مراقبتھا
ДЭЛ-150 

وزن العمود ، عزم الدوران الرئیسي للقفل الھیدرولیكي ، عزم الدوران 
 في عمود المشعب للدوار ، ضغط سائل العمل

أفتوكرات" القابضة إلنتاج اآللیات 
الھاتف:  8339-533 (8552)، الموبایل: 2655-100-800-8 (المكالمات في روسیا مجانیة) 
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ДЭЛ-150 ھوائي كھربائي ، یعتمد على جھاز محدد سعة حمل الرفع 1.18
 الكھربائیة الھوائیة ، نوع الكابل محدد ارتفاع رفع وحدة الخطاف 1.19
 مقیاس میل ،نوع فقاعة 2 وحدة التسویة االفقیة 1.20
صمام بوابة الھواء ، التشغیل من مقصورة السائق ولوحة التحكم عن بعد  اإلغالق الطارئ للمحرك 1.21

 برفع الساریة
 .طن، الموقع على وحدة الساریة 5ملم ، العزم  1000-الحركة  وحدة 2الكسارات الھیدرولیكیة،  1.22
 ،لوحة تحكم رفع الساریة عن بعد  1.23

 رفع القسم العلوي
 م 45كابل 

 اقفال میكانیكیةمثبت ركائز الرافعات  1.24
. محرك الدوار مع الفرامل الھوائیة العكسیة إلزالة РУП-560 دوار محرك الدوار المیكانیكي 1.25

 مع كاردان عمودي.من المخفض الزاوي النابض.. نقل الدوران إلى الدوار 
مع محرك ھیدرولیكي ، محرك دوار من مضختي  РУП-560طراز   يمحرك الدوار الھیدرولیك 1.26

. یمكن تثبیت تبرید الزیت 310.4.112مكبس محوریتین من النوع 
 الھیدرولیكي.

(حتى طاولة الدوار)  في وضع  6х2,5х5мطراز التلسكوب. األبعاد:  قاعدة الدوار 2
مأوى سیاج مع  منصة خدمة.طن. 5یدویة  2حبال  عدد العمل. رافعة 

 "متر مع "مظلة 2.5ارتفاع 
 (إلى سطح األرض)  6х2,5х5мنوع التلسكوب. األبعاد:  الشمعدان 3
ПКР-560 مع  РУП-560 الدوار 4

 )(СПГ-140 أو العنكبوت
نیوتن  20000مم ، عزم الدوران  Ø560طن ، ثقب العبور 150-الحمل 

 مم.x108 108دورة في الدقیقة ، بطانات  150-0متر ، الدورات 
 مم. 75طن ، مقطع العبور 140-الحمل ВБ-140 دوارة حفر 5
 ВБТ-108х108х11300 أنبوب موجھ 6
 ШБД-140х1800 ساق الحفر (زوج) 7
 х2300хх60014000على الزالجة. األحجام ، مم:  جسر تلقي 8

 مم. 1500. عثرة األنابیب. الممشى بعرض 6رفوف بطول  6
 لمم 300االرتفاع  المنحدر 9

 КАМАЗالسیارات والمعدات الخاصة على ھیكلavtokrat.com - 
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 БАРС-160 وحدة لإلصالح ЗБС وحفر اآلبار 

 مجموعة الوحدة األساسیة .2
 1 وحدة برج الونش 1

 1 ھ" وحدة القوةھیكل"شاسی
 1 ، مخفض محرك الدوران) مخفض موزع استطاعةناقل حركة علوي (علبة سحب االستطاعة، 

ونش مسنن مع مخفض زاوي، ونش الحفر مع محرك سلسلة "سریع" و "ھادئ" ، الفرامل الھیدرودینامیكیة 
 " ، قوابض تشغیل االسطوانة ھوائیةгидроматالمساعدة  من نوع "

1 

 1 ة مع كتلة التاج ،المشعب المتعددالساری
 1 شرفة العامل العلوي مع شاحنة االخالء 

 1 لوحة تحكم رفع الساریة عن بعد وتمدید القسم العلوي
 1 وحدة الخطاف

 1 نقطة الحفارمع جھاز التحكم عن بعد
 1 یةعصا االرتكاز الخلف

 ГКШ-4000, 1 تعلیق المفتاح الھیدرولیكي طراز
 КМТ 2 یق مفتاح الجھاز طرازتعل

 1 تعلیق قوس دوار اسطوانة مضخة الطرد المركزي الكھربائة
 1 تعلیق تنورة ضد السیفون

 50 كابل لتوصیل المعدات الكھربائیة،م
 1 للعمود ولتفكیك الوحدة  СПО محرك طوارئ

 مجموعة األنظمة الكھربائیة الھیدرولیكیة والھوائیة للوحدة
 2 ات الھیدرولیكیةالكسار

 1 عادم االنزالق
 1 محدد الحمل

 مجموعة وثائق التشغیل المرفقة
 مجموعة قطع الغیار

 1 حامل العجلة االحتیاطیة
ДЭЛ-1501 مجموعة قیاس 2
 1 قاعدة الدوار 3
 1 شمعدان 4
 مجموعة РУП-560сПКР-560 الدوار  5
 ВБ-1601 دوارة حفر 6
 ВБТ-140х140х115001 أنبوب موجھ 7
 ШБД-160х18001 ساق الحفر (زوج)  8
 1 استقبالجسر  9

مجموعة المنحدر 10
 С-412М1 ضاغط الطوارئ  11

 . الغرض1
 50درجة مئویة إلى + 45-وتطویر وحفر اآلبار في المناطق ذات المناخ المعتدل والبارد عند درجة حرارة محیطة تتراوح بین  ЗБСتم تصمیم الوحدة إلصالح 

 .ГОСТ15150وفقا لـ  I -، فئة الموضعУ –تعدیل المناخي درجة مئویة. ال

أفتوكرات" القابضة إلنتاج اآللیات 
الھاتف:  8339-533 (8552)، الموبایل: 2655-100-800-8 (المكالمات في روسیا مجانیة) 
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 خصائص مجموعة الوحدة األساسیة.3
 وحدة برج ونش 1
 الحمل المسموح بھ على الخطاف ، طن 1.1

 مع تركیب اقواس الریاح -
 بدون تركیب اقواس الریاح -

160 
160 

- 
 قاعدة النقل 1.2

 صیغة العجلة
 وحدة المحرك والھیكل
 قوة المحرك ، حصان

 بة السرعةعل

 الھیكل "الشاسیھ" ذاتي الدفع
САБР-23103-08 

16х14.1 
С-18,ЯМЗ-8502 

600 
Allison 4700OFS 

 الھیكل "الشاسیھ" ذاتي الدفع
ПС-7 

14х14.1 
С-18,ЯМЗ-8502 

600 
Allison 4700OFS 

 نصف مقطورة
СП-96183 

محاور ثنائي االنحدار 4  
 С-18,ЯМЗ-8502 

600 
Allison 4700OFS 

 جموع السواريم 1.3
 مع "جھاز مكافحة االنزیاح"

 عدد االقسام
 االرتفاع من األرض إلى محور كتلة التاج ، م

 ارتفاع رفع الخطاف ، م
 زاویة المیل ، درجة

 رفع الساریة
 تمدید القسم العلوي

 المشعب المتعدد مع منصة الخدمة

 مائلة، مع واجھة أمامیة مفتوحة لھیكل مغلق ،المادة
Ст.09Г2С2 

37 
33 
3° 
 اسطوانات ھیدرولیكیة  2

 ونش ھیدرولیكي
Ду76 2كغم / سم 350, ،  ضغط ،БРС-3 من االعلى لالسفل مع ،

 الفاصل المتوسط ، مقیاس الضغط ، مستشعر ضغط سائل العمل
 نظام السحب 1.4

 معدات
 قطر حبل الرافعة ، مم

6х5 
28 

 شرفة ركوب العامل 1.5

 مم ، متر خطي Ø127سعة الشرفة ألنابیب الحفر 

 إخالء متر ، مع نظام 2.5اوضاع للشرفة ، شرفة مع ملجأ ، ارتفاع  3
3300 

 ونش الحفر 1.6

 فرامل الونش
 فرامل مساعدة

مع محرك سلسلة ، ناقل حركة ثنائي الحركة "سریع" و "ھادئ" ، مع موازن 
 -یدویة ، المساعدة  -مم ، الفرامل الرئیسیة 230× 120، وسادات 

 "гидроматالھیدرودینامیكیة طراز"بالقدم.

 نقطة الحفار مع لوحة الحفار 1.7
 ملجأ نقطة الحفار

 التدفئة الرضیة نقطة الحفار 

 تقع في الجزء الخلفي من الوحدة ، على ارتفاع منصة العمل،اإلطار ، المظلة
التدفئة الكھربائیة في النظام المحمي من االنفجارأو التسخین بالبخار من  

 خار.مولد ب

وحدة ، مكبس محوري لقیادة آلیات الوحدة  2، -310.4.112مضخات نوع  النظام الھیدرولیكي 1.8
 ГКШ-4000، قفل ھیدرولیكي  

 النظام الھوائي 1.9
2ضغط العمل ، كغم / سم

 معدات اضافیة

لتر  200 -مع مزیل الرطوبة  وحجم االستقبال 
7 

 خرج لتوصیل عنكبوت الھواء
 في التنفیذ المحمي من االنفجار الكھربائیة للوحدةالمعدات  1.10
 وحدة االضاءة 1.11

 امدادات التیار الكھربائي، فولط
 دیودات ضوئیة في التنفیذ المحمي من االنفجار 

24 
 للعمود للتفكیك  СПОمحرك طوارئ  1.12

 توصیل محطة ھیدرولیكیة خارجیة
محرك ناقل الحركة. فولط ، سلسلة  380كیلو واط ،  50محرك كھربائي 

 С-412Мضاغط الطوارئ  
 4/3مشبك "

 (دون شرفة) х 3300 х 4500 27000 األبعاد ال تزید عن ، مم 1.13
 80 وزن الوحدة أكثر من طن 1.14
 ونش مساعد 1.15

 الحمل على الخطاف، طن
 قطر القناة، مم

 ھیدرولیكیة
5 

15 
 АПЗА-800 جھاز الشحن 1.16
 مجموعة القیاس 1.17

 لبارامترات التي یتم مراقبتھاا
ДЭЛ-150 

وزن العمود ، عزم الدوران الرئیسي للقفل الھیدرولیكي ، عزم الدوران 
 في عمود المشعب للدوار ، ضغط سائل العمل

 КАМАЗالسیارات والمعدات الخاصة على ھیكلavtokrat.com - 
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ДЭЛ-150 ھوائي كھربائي ، یعتمد على جھاز محدد سعة حمل الرفع 1.18
 الكھربائیة الھوائیة ، نوع الكابل اع رفع وحدة الخطافمحدد ارتف 1.19
 مقیاس میل ،نوع فقاعة 2 وحدة التسویة االفقیة 1.20
صمام بوابة الھواء ، التشغیل من مقصورة السائق ولوحة التحكم عن بعد  اإلغالق الطارئ للمحرك 1.21

 برفع الساریة
 .طن، الموقع على وحدة الساریة 5ملم ، العزم  1000-الحركة  وحدة 2الكسارات الھیدرولیكیة،  1.22
 لوحة تحكم رفع الساریة عن بعد ، 1.23

 رفع القسم العلوي
 م 45كابل 

 اقفال میكانیكیةمثبت ركائز الرافعات  1.24
محرك الدوار مع الفرامل الھوائیة العكسیة إلزالة . РУП-560 دوار محرك الدوار المیكانیكي 1.25

 . لدواران للدوار من خالل سلسلةالنابض. نقل  ا
(حتى طاولة الدوار)  في وضع  6х2,5х5мطراز التلسكوب. األبعاد:  قاعدة الدوار 2

سیاج مع مأوى  منصة خدمة.طن.10یدویة  2حبال  عدد العمل. رافعة 
 "متر مع "مظلة 2.5ارتفاع 

 (إلى سطح األرض)  6х2,5х5мنوع التلسكوب. األبعاد:  الشمعدان 3
ПКР-560 مع  РУП-560 الدوار 4

 )(СПГ-140 أو العنكبوت
نیوتن  20000مم ، عزم الدوران  Ø560طن ، ثقب العبور 150-الحمل 

 مم.x108 108دورة في الدقیقة ، بطانات  150-0متر ، الدورات 
 مم. 75طن ، مقطع العبور 160-الحمل ВБ-140 دوارة حفر 5
 ВБТ-108х108х11300 أنبوب موجھ 6
 ШБД-160х1800 ساق الحفر (زوج) 7
 х2300хх60014000على الزالجة. األحجام ، مم:  جسر تلقي 8

 مم. 1500. عثرة األنابیب. الممشى بعرض 6رفوف بطول  6
 ملم 300االرتفاع  المنحدر 9

أفتوكرات" القابضة إلنتاج اآللیات 
الھاتف:  8339-533 (8552)، الموبایل: 2655-100-800-8 (المكالمات في روسیا مجانیة) 

3423800 ، نابیریجني تشیلني ، برویزد برولیتارسكي ، 18/75
27



 БАРС-10К وحدة تركیب األنابیب الملتفة 

 ساسیةمجموعة الوحدة األ .2
 1 نظام التثبیت الھیدرولیكي 1
 1 )ناقل حركة علوي (علبة سحب االستطاعة لمحرك وحدة المضخة 2
 مجموعة1 النظام الھیدرولیكي للوحدة 3
 1 مقصورة المشغل مع لوحة التشغیل 4
 1 والمشعب عقدة لف األنبوب الطویل مع المخفض 5
 г/п 12,2т1 حاقن 6
 1 مجموعة القیاس والتسجیل 7
 3 بكرات لف خراطیم الضغط العالي 8
 ППК-80х701 معدات مكافحة القذف 9

 БДТ ( 1 جھاز التحكم في ترقق األنابیب (كاشف الخلل في االنابیب الطویلة 10
 مجموعة1 حوض توجیھ 11
 مجموعة1 ركائز تلسكوبیة 12
 ИМ-180 IТ"1  " ت معداتمثب 13
 1 ختم الفوھة 14

 مجموعة الوحدة األساسیةخصائص .3
Ø38,1حتى  БДТقطر   1
 м БДТØ38,1 2500 على بكرة اللف БДТحجم  2
 70حتى  ضغط سائل العمل كحد أقصى. میغاباسكال 3
قاعدة النقل  4

 صیغة العجلة 
 وحدة المحرك والھیكل
 قوة المحرك ، حصان

 علبة السرعة

 الھیكل "الشاسیھ" ذاتي الدفع
САБР-22103-03 على عقد 

КамАЗ65111 
8х6.2 

КамАЗ-260260 
КПП-154 

МАЗ-6317 
6х6.1 

ЯМЗ-7511400 
ЯМЗ-239 

КамАЗ-65222 
6х6.1 

ЯМЗ-7511400 
ЯМЗ-239 

 11,5х2,5х4 10,6х2,5х4 10,8х2,5х4 األبعاد ، م 5
 100 34 000 34 300 34 الوزن كغم 6
 »DANFOSS«مضخات  النظام الھیدرولیكي 7
 مقصورة المشغل مع لوحة التحكم 8

 التحكم بااللیات والتركیب
 معزولة ، محمیة من سقوط االشیاء ، مكیف الھواء،

 ھیدرولیكیة ، من وحدة تحكم السائق
 نظام مكبر الصوت 9

 وحدة قطع الغیار 10
 الوثائق التشغیلیة والتصاریح 11

 КАМАЗالسیارات والمعدات الخاصة على ھیكلavtokrat.com - 
أفتوكرات نفط ماش - وحدات الرفع للحفر وإصالح اآلبار  .28

1 .. الغرض 
تم تصمیم وحدة تركیب األنابیب الملتفة إلصالح وتطویر وحفر اآلبار في المناطق ذات المناخ المعتدل والبارد عند درجة حرارة محیطة تتراوح بین -45 درجة مئویة 

 .ГОСТ15150 وفقا لـ I -فئة الموضع ،У – إلى +50 درجة مئویة. التعدیل المناخي



БАРС-20К  وحدة تركیب األنابیب الملتفة 

 مجموعة الوحدة األساسیة .2
 1 نظام التثبیت الھیدرولیكي 1
 1 )ناقل حركة علوي (علبة سحب االستطاعة لمحرك وحدة المضخة 2
 مجموعة1 درولیكي للوحدةالنظام الھی 3
 1 مقصورة المشغل مع لوحة التشغیل 4
 1 عقدة لف األنبوب الطویل مع المخفض والمشعب 5
 г/п27 1  حاقن 6
 1 مجموعة القیاس والتسجیل 7
 3 بكرات لف خراطیم الضغط العالي 8
 ППК-80х701 معدات مكافحة القذف 9

 БДТ( 1 ف الخلل في االنابیب الطویلةجھاز التحكم في ترقق األنابیب (كاش 10
 مجموعة1 حوض توجیھ 11
 مجموعة1 ركائز تلسكوبیة 12
 1 على نصف المقطورة "ИМ-180 IТ  " مثبت معدات 13
 1 ختم الفوھة 14

 خصائص مجموعة الوحدة األساسیة.3
 Ø44,45ммحتى    БДТ Ø38,1قطر  1
 м БДТØ38,1 3800 على بكرة اللف БДТحجم  2
ضغط سائل العمل كحد أقصى.  3

 میغاباسكال
 70حتى 

قاعدة النقل  4

 صیغة العجلة 
 وحدة المحرك والھیكل
 قوة المحرك ، حصان

 علبة السرعة

 الھیكل "الشاسیھ" ذاتي الدفع
САБР-22103-05 

10х10.1 
ЯМЗ-7511 

400 
ЯМЗ-239 

МЗКТ-652712 
8х8.1 

ЯМЗ-7511 
400 

ЯМЗ-239 

 نصف مقطورة
 محاور احادیة االنزیاح 4

ЯМЗ-7511 
400 

ЯМЗ-239 
 16х2,5х4 13,6х2,5х4 20х2,5х4 األبعاد ، م 5
 000 42 000 46 000 49 الوزن كغم 6
 »DANFOSS«مضخات  النظام الھیدرولیكي 7
 مقصورة المشغل مع لوحة التحكم 8

 التحكم بااللیات والتركیب
 الھواء،معزولة ، محمیة من سقوط االشیاء ، مكیف 

 ھیدرولیكیة ، من وحدة تحكم السائق
 نظام مكبر الصوت 9

 وحدة قطع الغیار 10

أفتوكرات" القابضة إلنتاج اآللیات 
الھاتف:  8339-533 (8552)، الموبایل: 2655-100-800-8 (المكالمات في روسیا مجانیة) 

3423800 ، نابیریجني تشیلني ، برویزد برولیتارسكي ، 18/75
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1 .. الغرض 
تم تصمیم وحدة تركیب األنابیب الملتفة إلصالح وتطویر وحفر اآلبار في المناطق ذات المناخ المعتدل والبارد عند درجة حرارة محیطة تتراوح بین -45 درجة مئویة 

 .ГОСТ15150 وفقا لـ I -فئة الموضع ،У – إلى +50 درجة مئویة. التعدیل المناخي



 БАРС-30К وحدة تركیب األنابیب الملتفة 

 مجموعة الوحدة األساسیة .2
 1 ولیكينظام التثبیت الھیدر 1
 1 )ناقل حركة علوي (علبة سحب االستطاعة لمحرك وحدة المضخة 2
 مجموعة1 النظام الھیدرولیكي للوحدة 3
 1 مقصورة المشغل مع لوحة التشغیل 4
 1 عقدة لف األنبوب الطویل مع المخفض والمشعب 5
 т 1 36و  г/п27   حاقن 6
 1 مجموعة القیاس والتسجیل 7
 3 الضغط العالي بكرات لف خراطیم 8
 ППК-80х701 معدات مكافحة القذف 9

 БДТ( 1 جھاز التحكم في ترقق األنابیب (كاشف الخلل في االنابیب الطویلة 10
 مجموعة1 حوض توجیھ 11
 مجموعة1 ركائز تلسكوبیة 12
 1 على نصف المقطورة "ИМ-180 IТ  " مثبت معدات 13
 1 ختم الفوھة 14

 ساسیةخصائص مجموعة الوحدة األ.3
 Ø44,45ммحتى  БДТ Ø38,1قطر   1
 м БДТØ38,1 5000 على بكرة اللف БДТحجم  2
 70حتى  ضغط سائل العمل كحد أقصى. میغاباسكال 3
قاعدة النقل  4

 صیغة العجلة 
 وحدة المحرك والھیكل
 قوة المحرك ، حصان

 علبة السرعة

 الھیكل "الشاسیھ" ذاتي الدفع
САБР-22103-06 

12х12.1 
ЯМЗ-7511 

400 
ЯМЗ-239 

МЗКТ-652712 
10х10.1 

ЯМЗ-7511 
400 

ЯМЗ-239 

 نصف مقطورة
 محاور احادیة االنزیاح 5

ЯМЗ-7511 
400 

ЯМЗ-239 
 16,7х2,5х4,2 15х2,5х4,2 13х2,5х4 األبعاد ، م 5
 000 55 000 59 000 62 الوزن كغم 6
 »DANFOSS«مضخات  النظام الھیدرولیكي 7
 مقصورة المشغل مع لوحة التحكم 8

 التحكم بااللیات والتركیب
 معزولة ، محمیة من سقوط االشیاء ، مكیف الھواء،

 ھیدرولیكیة ، من وحدة تحكم السائق
 نظام مكبر الصوت 9

 وحدة قطع الغیار 10

 КАМАЗالسیارات والمعدات الخاصة على ھیكلavtokrat.com - 
أفتوكرات نفط ماش - وحدات الرفع للحفر وإصالح اآلبار  .30

1 .. الغرض 
تم تصمیم وحدة تركیب األنابیب الملتفة إلصالح وتطویر وحفر اآلبار في المناطق ذات المناخ المعتدل والبارد عند درجة حرارة محیطة تتراوح بین -45 درجة مئویة 

 .ГОСТ15150 وفقا لـ I -فئة الموضع ،У – إلى +50 درجة مئویة. التعدیل المناخي



 الملحقات والمعدات اإلضافیة لوحدات الرفع

جسور االستقبال على نصف  الساریة منصة العمل
 المقطورة أو الزالجة

منصة فوھة البئر المخففة مع التعدیل 
 باالرتفاع

ونش تمدید القسم العلوي  )Кермакونش مساعد  ( المنحدر
ةساریلل

 كتلة التاج مخفض زاوي ونش الحفر

 دوارات حفارة
 (سلسلة ، كاردان ، ھیدرولیكي)

 كتلة الخطاف، كتلة السحب

دوارات الحفر ، 
 التشغیل والتنظیف

 مصاعد

زمفاتیح ھیرولیكیة طرا  
ГКШ-1200/1500/1800/3200/4000 مشابك انابیب موجھة 

أفتوكرات" القابضة إلنتاج اآللیات 
الھاتف:  8339-533 (8552)، الموبایل: 2655-100-800-8 (المكالمات في روسیا مجانیة) 

3423800 ، نابیریجني تشیلني ، برویزد برولیتارسكي ، 18/75
31



АВТОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ«АВТОКРАТ» 
тел.8(8552)533-833,моб.8-800-100-26-

55(звонкипоРоссиибесплатно)423800,НабережныеЧелны,Пролетар
скийпроезд,д.75/18 info@avtokrat.com 

 "أفتوكرات" القابضة إلنتاج اآللیات
 (المكالمات في روسیا مجانیة) 8-800-100-2655ایل: )، الموب8552( 533-833الھاتف: 

 ،75/18، نابیریجني تشیلني ، برویزد برولیتارسكي ،  3423800
info@avtokrat.com 
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