
SPS 25000

CẨU�TỰ�HÀNH

GIẢI�PHÁP�NÂNG�HẠ�CHO�DÒNG�XE�TẢI�TRUNG



Ghi Chú

Chiều cao nâng và số đo góc được xác định trong điều kiện cần thẳng (không tải)

Sức nâng không được vượt quá 85% khối lượng tới hạn (khối lượng làm cho xe cẩu lật)

SPS 25000C

Thông�Tin�Cơ�Bản SPS 25000B SPS 25000C

Sức�nâng�lớn�nhất 10000 kg (2.5 m) 10000 kg (2.5 m)
Tầm�với�lớn�nhất 14.0 m 17.7 m
Số�dây�móc�cẩu 6 6
Góc�quay Liên�tục Liên�tục

Góc�nâng�cần�lớn�nhất 0 ~ 75° 0 ~ 75 °
Chiều�cao�làm�việc�tối�đa�(đo�tại�vị�trí�
mặt�đất�khi�chân�chống�được�mở�
rộng�hoàn�toàn)

16.1 m 20.1 m

Chiều�dài�cần�
(trong�điều�kiện�rút�gọn)

5.3 m 5.3 m

Chiều�dài�cần�
(trong�điều�kiện�mở�rộng)

14.3 m 18.1m

Số�đoạn 4 5
Khẩu�độ�chân�chống�
(khi�được�mở�toàn�bộ)

5600 (mm) 5600 (mm)

Lưu�lượng�làm�việc�tối�đa 60 ~ 90 L/min 60 ~ 90 L/min

Áp�suất�hoạt�động 31 Mpa 31 Mpa

Dung�tích�thùng�dầu�khuyến�cáo� 200 L 200 L

Mô�men�cẩu�(động) 416.0�kNm  
42.4 mt

433.7�kNm  
44.2 mt

Mô�men�xoắn�(động)

Trọng�lượng�cẩu

26.3 kNm  
2.7 mt

26.3 kNm  
2.7 mt

3820�kg�
(Điều�khiển�tại�mặt�đất)
3850�kg�
(Ghế�điều�khiển�trên�cao)

SPS 25000B

Mô�Tả�Sản�Phẩm

 

  

Nội�Dung

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

BIỂU ĐỒ

4110�kg�
(Điều�khiển�tại�mặt�đất)
4130�kg�
(Ghế�điều�khiển�trên�cao)

- SANY�PALFINGER�sản�xuất�theo�tiêu�chuẩn�chất�lượng�Châu�Âu�

���nhằm�đảm�bảo�độ�tin�cậy,�hiệu�suất�và�an�toàn�cho�sản�phẩm

- Cần�phụ�giúp�tối�đa�chiều�cao�và�phạm�vi�làm�việc

-�Khẩu�độ�chân�chống�luôn�đảm�bảo�sự�ổn�định�cho�mọi�tình�huống�

���lắp�đặt�

-�Hệ�số�an�toàn�và�độ�tin�cậy�cao

-�Bơm�piston�với�độ�tin�cậy,�hiệu�suất�và�tuổi�thọ�dài

-�Cẩu�tiêu�chuẩn�có�lắp�đặt�

       - Nút�dừng�khẩn�cấp

       - Đèn�làm�việc

       - Bộ�lọc�cao�áp�

       - Báo�động�chống�căng�cáp
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Cần dự trù cho độ lệch cần trong trường hợp có tải



TECHNICAL SPECIFICATION

Platzhalter 
Bild 

Platzhalter 
Bild 

Platzhalter 
Bild 

Platzhalter 
Bild 

-�Đảm�bảo�hoạt�động�tốt�và�kéo�dài�tuổi�

��thọ�của�cẩu

Bộ�lọc�cao�áp

-�Thép�cường�độ�cao:�HG785,�SC960

-�Có�khả�năng�chịu�được�lực�mạnh�hơn

Thép�cường�độ�cao

- Tích�hợp�chức�năng�an�toàn

-�Bảo�vệ�cẩu,�ngăn�chặn�trường�hợp�

��quá�tải� 
  

Hệ�thống�báo�động�quá�tải

-�An�toàn�khi�hoạt�động�trong�điều�kiện�

���bụi�bặm�và�tối

-�Tối�ưu�tầm�nhìn�hoạt�động

Đèn�làm�việc

-�Điều�khiển�ổn�định�và�nhạy�giúp�cho�các�

���hoạt�động�chính�xác

-�Người�vận�hành�có�thể�sử�dụng�nhiều�

���chức�năng�cùng�lúc

Van�điều�khiển�tỉ�lệ

-�Cung�cấp�cho�người�vận�hành�thông�

���tin�quan�trọng�về�điều�kiện�nâng�hạ�và�

���tình�trạng�quá�tải

Chỉ�số�tải 
- Được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất
- Tốc độ dây tời có thể tăng gấp đôi khi tải hàng 
   hóa có trọng lượng nhẹ hơn một nửa tải trọng 
   tối đa

Tời 2 tốc độ

- Cường�độ�và�độ�cứng�cao�nhờ�vào�
��cấu�hình�bát�giát

Cần�với�cấu�trúc�hộp�bát�giát

SPS 25000C-H

KÍCH�THƯỚC�CẨU

TÍNH�NĂNG�&�TÙY�CHỌN

*Kích�thước�thực�tế�có�thể�thay�đổi�tùy�vào�thiết�bị�hoạt�động



www.sanypalfinger.com

Cần cẩu được giới thiệu trong tờ rơi có gắn kèm một số tùy chọn và không phải 
là bản tiêu chuẩn. Các quy định về an toàn tại mỗi quốc gia cần được đảm bảo.
Kích thước có thể thay đổi. Tùy thuộc vào việc thay đổi thông số kỹ thuật,
các lỗi và dịch thuật sai
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609927  |  Singapore
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asia@palfinger.com


