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Техникийн Үзүүлэлт Хэмжээ

ДЭЭРХ QR CODE-С АВНА УУ.

ТЕХНИКҮҮДИЙН 
ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЛИЙГ

7018-7588
barloworld.mnSEMMongolia contact@barloworld.mn

БАРЛОВОРЛД МОНГОЛИА ХХК
Баруун үйлдвэр 133, Барловорлдын байр, Баянгол дүүрэг, 
25-р хороо, Улаанбаатар хот, Ш/Х-26



 АШИГЛАХАД ХЯЛБАР
Ÿ FNR (Урагшаа-Араа салгах-Ухрах) удирдлага болон KD (Автомат гидр удирдлага)-ын товчлуур 

бүхий 1 рычак нь үндсэн багажийг удирдахад илүү хялбар болгодог.

Ÿ  2-оос 4 дүгээр шатлал хүртэл араа нь автоматаар шилждэг. “e-Control” автомат араа тохируулагч 
нь техникийн ажиллагааг илүү үр дүнтэй бас тав тухтай болгодог.

Ÿ  Дэлхийн жишигт нийцсэн, өндөр багтаамж бүхий коксиаль урсгалтай жолоодлогын удирдлага нь 
богино талбайд хялбар эргэх, хялбар жолоодох боломжийг олгоно.

Ÿ  Орчны харагдац сайтай, салангид бус нэг бүхэл хийцтэй, дотор зай талбай нь том бүхээгтэй. 
Цэвэр агаар оруулах даралтат урсгал бүхий сайжруулсан паарыг суулгаж өгсөн.

Ÿ “Weichai Stage III” хөдөлгүүр нь 2 төрлийн тохируулгатай бөгөөд энэ нь олон 
төрлийн ажлын нөхцөлд ашиглахад тохиромжтой байдаг. 

Ÿ  Даралтыг шаардлагатай хэсэгт хуваарилах, ачаалал тохируулах, дан 
шугамын тохиргоо бүхий гидрийн систем нь түлшийг 8-12% хүртэл хэмнэнэ. 

Ÿ  САТ-ын технологи ашиглан хийгдсэн, бүтээлд суурилсан шанаганы загвар нь 
ачих материалын урсгалыг илүү хурдан болгосноор түлш зарцуулалтыг илүү 
үр дүнтэй болсон. 

Ÿ  САТ технологийн хуваарилах шахуурга буюу насос нь хурдны хайрцаг болон 
хүч дамжуулах гүзээ дискний ажиллагааг сайжруулж түлшийг 6% хүртэл 
хэмнэнэ.

 АШИГЛАЛТЫН ЗАРДАЛ БАГА

 ШАЛГАРСАН 
НАЙДВАРТАЙ БАЙДАЛ
Ÿ  CAT загварын, САТ-ын үйлдвэрт бүтээгдсэн цахилгаан гидрийн хосолсон удирдлага 

бүхий хурдны хайрцаг.

Ÿ  Араа хоорондын шилжилтийг зөөлрүүлсэн хамгаалалтын систем нь хурдны 
хайрцгийн элэгдлийг удаашруулна.

Ÿ  SEM-д зориулан тусгайлан үйлдвэрлэсэн “Weichai” хөдөлгүүрийн хүч гаргалт нь илүү 
оновчтой болсноор техникийн бүтээл сайжирсан.

 ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХИЙХЭД ХЯЛБАР
Ÿ  Нэг цэгт төвлөрүүлсэн тосолгооны шугамтай болсноор тосолгоо үйлчилгээний цагийг 

хэмнэх ба автомат тосолгооны системийг сонголтоор суурилуулах боломжтой болсон.

Ÿ  Даралт шалгах залгуурууд нь даралтын ажиллагааг шалгаж тосны дээж авахад илүү 
хялбар болгосон.

Ÿ  Нэмэлт орон зай шаардахгүй өргөн өнцөг бүхий нугасан холбоосны загвар нь тосолгоо 
үйлчилгээ хийхэд амар хялбар болгоно. 

Ÿ  Явах анги буюу тэнхлэгийн загвар нь энгийн бас найдвартай байснаар харилцагчид “Үйл 
ажиллагаа”-ны болон “Ашиглалтын зардал”-г хэмнэхэд тусална. 

Ÿ  Илүү томоор нээгдэх өргөн өнцөг бүхий хөдөлгүүрийн таг нь тосолгоо үйлчилгээний 
цэгүүдэд хялбар хүрэх боломжийг олгодог.

Ÿ  330 литрийн багтаамж бүхий түлшний сав нь түлш цэнэглэлт хоорондын ажлын цагийг 
уртасгаж өгдөг. 

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА 
болон ТЕХНИК АШИГЛАЛТ

Ÿ  Араа түгжих технологи нь төхөөрөмжийг зөвхөн араа салсан 
тохиолдолд л асах боломжтой болгосон. 

Ÿ  “Хос хэлхээт тоормосны систем” болон сонголтоор нэмж 
тоноглох боломжтой “Хийн хатаагуур” нь тоног төхөөрөмжийн 
аюулгүй ажиллагааг хангаж өгнө.

Ÿ  Тоног төхөөрөмжөөс бууж суух үеийн 3 цэгийн бариултай.

Ÿ  Үйлчилгээ шаардлагагүй батерей, ухрахын дуут дохио, маяак 
зэрэг нь операторын аюулгүй ажиллагааг хангахад тусална. 

Ÿ  Урдаа 6, хойноо 4 ширхэг тоормосны базагч нь тоормосыг 
илүү найдвартай үр дүнтэй болгохоос гадна хэт халах 
эрсдэлээс хамгаална. 

Ÿ  Орчны харагдац аюулгүй байдлын үүднээс нэмэлт 
сонголтоор ухрахын камер суурилуулах боломжтой.
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