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AUTOGREDER UNIVERSAL MEDIU
YTO - PY 165C



1. AUTOGREDER

MARCA : , TIP : PY 165C-2
FISA DE DATE
0. Date generale
0.1 Marca: YTO China
0.2 Model comercial si denumire: PY 165C-2
0.3 Tipul si denumirea pentru omologare: Vehicul pentru lucrari publice.
0.4 Numele fabricantului: YTO (Luoyang) Construction Machinery Co Ltd

1. Dimensiuni, greutăţi şi capacităţi

1.1 Distanţă osii A1: 5347 mm
1.1.1 Distanţă osii A2: 1430 mm
1.2 Ecartament roti spate A3: 2150 mm
1.2.1 Ecartament roti faţă A4: 2340 mm
1.3 Dimensiunile maxime ale utilajulul:
1.3.1 Lungime L: 8585 mm
1.3.2 Lăţime fără lamă B1: 2790 mm
1.3.3 Lăţime cu lamă W: 3660 mm
1.3.4 Înălţime H1: 3340 mm
1.6 Greutatea totală a utilajului fără încărcătură: 15000 Kg
1.6.1 Greutatea pe osia din fată: 4150 Kg
1.6.1 Greutatea pe osia din spate: 10850 Kg

2. Motor

Pozitie si dispunere logitudinal spate
2.1 Marca: Cummins
2.2 Denumire: 6 BTA 5,9 - C125
2.3 Tip: turbo Diesel
2.4 Numarul si pozitia cilindrilor : 6 in linie
2.5 Capacitate cilindrica 5900 cm3

2.6 Putere nominala: 125kw/170CP
2.7 Cuplu maxim: 630Nm/1400 rot./minut
2.8 Tipul de carburant: Diesel
2.9 Rezervor combustibil 228 l
2.10 Sistem electric: tensiune: 24V
baterii: 2 buc
11 Sistem de racire : agent sistem de racire cu apă constant cu antigel 50%



3.Transmisie

3.1 Tipul transmisiei mecanică / hydrostatică (direct drive)
Model YD13 006 024
Număr de osii: 2
Număr de roţi: 6
Roţi conducatoare: 4 în angrenare constantă
3.2 Variatorul de cuplu hidrulic: ZFW305
3.3 Cutia de viteze: 6WG180
3.4 Tractiune: 6x4
3.5 Trepte de viteză: 6 de mers înainte; 3 de mers înapoi

4.Elementele de suspensie

4.1 Pneuri folosite în mod normal: 17,5-25PR12G-3 pneuri simple faţă şi spate

5.Dispozitivul de directie

5.1 Tipul de mecanism şi transmisie la roţi, metoda de asistenţa. Volanul direcţiei cu diametrul de 380mm cu
dispozitiv hidraulic de întoarcere, alimentat de pompa hidraulică tip CBGj2080 cu debit de 150,8 l la 1885
rot./min ce dezvoltă o presiune de 16 Mpa, acţionează asupra supapei ZLF25A11 de amplificare a fluxului de
pilotare în ambele direcţii deschizănd calea lichidului hidraulic către cilindri hidraulici cu dublu efect care permit
rotirea în jurul bolţurilor de cuplare într-un unghi de 370

5.2 Raza minimă de întoarcere: 10004mm

6.Sistemul de frânare

6.1 Frâna de serviciu: pneumo-hidraulică
Sistemul complet de frânare este compus din compresorul de aer supapa de separare a apei de aer, supapa cu o
singură direcţie, butelia de aer, supapa de distributie si reglare servofrâna lichidul de frână, conductele, etriere,
discuri de franare. Apasând pedala supapei frânei de aer, aerul comprimat cu presiunea de 0,71…0,784 Mpa
împărţit în două rute, intră în cilindrii servofrânei, impinge pistoanele cilindrului şi pompei de frână, amplifică
presiunea lichidului (presiunea este de peste 12Mpa), presiunea lichidului impinge pistoanele etrierului, care
acţionează asupra placutelor de frana (discului de frână), implementând funcţia frânei.
6.2 Dispozitiv frânare de urgenţă: actionând pe tamburul aflat pe axa osiei spate, comandata manual, transmisie
mecanică si mecanism tip clichét pentru ireversibilitate.

7.Cabina

7.1 Câmpul de vizibilitate: conform limitelor prescrise pentru circulaţia rutieră
7.2 Oglinzi retrovizoare: 2 exterioare (partea stângă şi partea dreaptă)
7.3 Dispozitive de protecţie:
7.3.1 Împotriva răsturnării: cabină ROPS
7.3.2 Împotriva căderii de obiecte: cabină FOPS
7.4 Caracteristicile generale generale ale cabinei:
7.4.1 Uşile: 2, una pe stănga şi una pe dreapta, deschidere partea din faţă, fiecare având 2 balamale şi yală
7.4.2 Parbrizul şi geamurile:
7.4.2.1 Geamuri şi uşi laterale: 2
7.4.2.2 Geamuri fixe: 2
7.4.2.3 Lunetă: 2
7.4.3 Ştergător de parbriz faţă
7.4.4 Sistem de ventilaţie şi încălzire cu electo - ventilator cu 2 viteze şi A/C
7.5 Scaun şofer: central. Reglare: logitudinală, înălţime, înclinare pe spate, rigid.
7.6 Nivel de zgomot: 76Db fiind în conformitate cu normele CE.
7.7 Dispozitive pentru facilitarea accesului la scaunul şoferului: 3 trepte şi 2 mâini curente.
7.8 Instrumente şi panou de comandă electric cu lumini indicatoare şi de avertizare
7.9 Cutie de scule



8. Echipamente de lucru:

Lama frontala
Latime lama: 2500 mm
Inaltime ridicare lama: 800 mm
Lama mediana

Lungime: 3660 mm
Rotire in plan orizontal: 360 gr.
Inclinare in plan vertical: 90 gr./90 gr.

Scarificator spate

Nr. dinti: 5buc

9.Semnalizări luminoase
9.1 Lumini de fază lungă
9.2 Lumini poziţie faţă incorporate în faruri
9.4 Indicatoare de directie
9.4.1 Cabină lateral
9.5 Reflectoare lucru
9.5.1 Reflectoare faţă
9.5.2 Reflectoare spate

10.SISTEMUL HIDRAULIC

10.1 2 pompe cu roţi dinţate, capacitate maximă 220 l/min, 150,8 l/min, presiunea de lucru 180 atm, 160 atm,
filtre cu sită, radiator de răcire a uleiului hidraulic ataşat de radiatorul pentru lichidul de răcire al motorului.
Rezervor amplasat pe şasiu lateral stânga, sistem hidraulic cu capacitate totală de 210 l.

11.SIGURANŢA

11.1 Maşina şi accesoriile sunt certificate conform Directivei pentru maşini 98/37/EC
11.2 Maşina este tip aprobat pentru circulaţia rutieră, fără nici un fel de restricţii.

12. GARANŢIA

12.1 SC TEHNOVALCAR SRL în calitate de vanzator al utilajului PY165C-2 marca YTO garantează maşina
pentru o perioadă de 12 luni de la data livrării. Această garantie acoperă piesele de schimb,excluzănd piesele
supuse uzurii. Nu se consideră că este responsabilitatea societăţii (nu se rambursează) acele piese care sunt
deteriorate ca urmare a utilizării necorespunzătoare, neglijenţei sau accidentului sau care a fost folosite pentru
alte scopuri decât pentru cele care au fost destinate.

Garantie, service, piese de schimb in garantie si post-garantie pe toata durata de exploatare a
utilajului.


