Új HITACHI ZX-7 Széria
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Áttekintés

Termékkoncepció

Termékkoncepció -7

Első osztályú kezelői
kényelem és
megnövelt sokoldalúság

Megnövelt
üzemanyag
hatékonyság, az
üzemi költségek
csökkentése
érdekében

Széleskörű
fejlesztések a
fenntarthatóság
érdekében

A -7 széria gépei a tulajdonos és gépkezelő érdekeit figyelembe véve lettek kifejlesztve. A tulajdonos
számára a hozzáadott érték a teljes üzemeltetési költségek csökkentése, míg a gépkezelő részére a
teljeskörű kényelem biztosítása a fülkében, és az a képesség, hogy a gép beállításait könnyedén
elvégezhesse, a szükséges feladatok függvényében. Ezen felül, a külső megjelenés is egy új, erőteljes
dizájnnal lett megerősítve.
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Áttekintés

Lánctalpas kotrók

Design koncepció ZX-7
HITACHI logo a fülke
tetején

Egy hangsúlyos fedél
bevonat dizájn amely
végigfut a fülkén és a
hátsó géptesten

Ezüstös hangsúly a
magas minőség
jeleként

A függőleges C oszlopok
robosztus, szilárd
megjelenést adnak és
hangsúlyt helyeznek a
nagy fülkeméretre

Nagyméretű
fényvisszaverők az
ellensúlyon

Robosztus | Egy erőteljes fülke külső jelenik meg az egyenes vonalak és sarkok kihangsúlyozásával.
Tiszta | Ezüst vonalak, a magas minőség és technológiák szimbóluma, örökség a ZX-3 szériából.
Lenyűgöző | A grafikai dizájn kitűnik a hagyományos gépek közül.
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Áttekintés
Új funkciók
Gép teljesítmény
• Alacsonyabb üzemanyag fogyasztás az új TRIAS
Ⅲ hidraulika rendszerrel (csökkentett hidraulika
veszteség a visszatérő ágon)

Kezelés és Comfort
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finomítások a fülkében
Megnövelt kezelői tér
Összehangolt ülés és konzol mozgás
Egy érintéses konzol magasság állítás
Optimalizált pedálsor elhelyezkedés
Csökkentett zajszint a fülkében
Megnövelt fülke rezgéscsillapítás
Könnyen elérhető biztonsági reteszelő kar
Új kapcsoló doboz
Magas felbontású, tükröződés mentes 8
colos monitor
Új monitor kialakítás
Integrált Bluetooth DAB+ rádió
USB tápellátás
Párhuzamos ablaktörlő
LED munkalámpák
Felhasználó barát tároló rekeszek
12 V és 24 V-os tápegység
Rolós típusú napellenzők (multi-funkciós
használat első, oldalsó és hátsó ablakon)
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Kezelés és Komfort

New

Összehangolt ülés és konzol mozgás
ZX-6

ZX-7

A konzolok és az ülés felfüggesztés el vannak
választva, nem összehangoltak mozgásukban.

A konzolok az ülés felfüggesztésen találhatók és
összehangoltan mozognak..

Csökkenti a gépkezelő fáradtságát az ülés és a konzol
összehangolt mozgásával.
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Kezelés és Komfort

New

Egy érintéses konzol magasság állítás

A konzol magasság állítása szerszámok nélkül megoldható.
A konzol magassága megváltoztatható (három állásban).
ZX-6

ZX-7

Szerszám szükséges a csavarok
meglazításához.

Egy érintéses állítás a kar segítségével
(Nincsenek szerszámok)

A gépkezelők könnyen állíthatják be a magasságot, a vezérlőkarok
megszokott használatához.
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Kezelés és Komfort

New

Könnyen elérhető Biztonság kar

A Biztonsági reteszelő kar a gépkezelő kezéhez közel lett elhelyezve.
ZX-6

ZX-7
A kar kioldó
pozíciója

Megnövelt biztonság, mivel így kisebb a kar véletlenszerű elmozdításának
valószínűsége a kezelő által ki-be szállás esetén.
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Kezelés és Komfort

New

Tükröződésmentes 8 colos monitor

Megnövelt láthatóság napsütésben is, az optikai szálas technológiának köszönhetően.

Monitor

ZX-6

ZX-7
104.4 mm
(+ 22.7 mm)

81.7 mm

156.6 mm

Új LCD kijelző meggátolja a fehér csillogást és
nagyfokú láthatóságot biztosít.

174.0 mm
(+ 17.4 mm)
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Kezelés és Komfort

New

Kijelző elrendezés

Színes, folyadékkristályos kijelző panel, amely napközben is könnyen látható.
A hátsó kamera kijelző kijelző, bármikor bekapcsolható.
Al-mérők bekapcsolva +
ZX-7
Általános
ZX-6
Riasztás jelzés
Állapot
ikon

Idő / Óra

Alap
kijelző

Eco
kijelző
(Új)

Al-mérő
(Hidr. olaj)

Al-mérő
(Új)

Kamera
kép

Riasztás
ikon
Rádió

Üzenet

Klíma

A gépkezelők váltogatni tudják a kijelzéseket a monitoron, hogy
különböző információkat kaphassanak a gép állapotáról.
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Kezelés és Komfort

New

Állítható kamera látkép segédvonalak

A kamera látkép segédvonalak, abban támogatják a kezelőket, hogy fel tudják mérni a távolságokat a gép és a
körülötte lévő tárgyak között, továbbá, hogy megértsék a környezetüket. A gépkezelő igényének megfelelően, a
kamera látkép segédvonalak megjeleníthetők a monitor menüjén keresztül a forgókapcsoló segítségével.
Ki- és be kapcsolja a kamera
látkép segédvonalakat

Kamera látkép segédvonalakkal

A forgókapcsoló segítségével
választja ki a monitor képeit
ellenőrzésre.
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Kezelés és Komfort

New

Riasztási esemény képernyő

Bármilyen rendellenesség esetén, riasztási jelek jelennek meg a kezdő képernyőn.
Összesen 8 féle jeleníthető meg, fontossági sorrendben.

Riasztási Jelek
Kijelző

Riasztás
megnevezés

Riasztás tartalma

Motor olajnyomás
riasztás

Álljon félre biztonságosan a
géppel és azonal állítsa le a
motort.

Légtisztító korlátozás
riasztás

Eltömődött levegőszűrő

Generátor riasztás

Rendellenes elektromos
rendszer működés.
Ellenőrizze a generátor és
akkumulátor rendszert.

Üzemanyag szűrő
korlátozás riasztás

Eldugult üzemanyag szint

Riasztási jelek
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Kezelés és Komfort

New

A/C Klíma kezelés a monitoron és fő kapcsolóval

A légkondicionáló berendezés vezérlése egyaránt megoldható a kapcsolódobozról, illetve a monitor
felületéről.

A légkondicionáló berendezés vezérelhető a monitorrol, biztosítva
a könnyű kezelést munkavégzés közben.
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Áttekintés
Új funkciók
Megbízhatóság / Tartósság
• Erős ajtó zsanérok
• Hálós rögzítésű fém
gyűrűscsapok

Karbantartás
• Egyérintéses belső ajtózár
• Rovarhálóval védett akkumulátor tároló
(ZX300, ZX350)
• Nagy nyitási szög a hűtő hátsó tisztításához

Biztonság
• Aerial Angle ® 270°madártávlati kamera rendszer
• Biztonsági öv figyelmeztető üzenet
• 2 funkciós áramtalanító kapcsoló
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Biztonság

New

Aerial Angle 270° madártávlati kamera rendszer

A gépkezelő kiválaszthat egy nézetet amely megfelel az ISO 5006 (kezelői munkaterület nézet) előírásnak a
feladatoknak és a kezelői preferenciáknak megfelelően 6 különböző váltakozó képnézet közül.
Aerial Angle kapcsoló

Kamera látképek

Körben
(Kicsi)

Körben

Hátul

Jobb

Hátul

Körben
(Nagy)

Jobb

Hátsó

Bal

Jobb

Hátsó
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Biztonság

Hátsó kamera monitor javított láthatósággal

ZX-5, ZX-6, ZX-7

ZX-3

A

A

ZX-3

ZX-5, ZX-6, ZX-7
A

ZX250
ZX290/300
ZX350

1,100 mm
1,150 mm
1,220 mm

430 mm
450 mm
450 mm
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Biztonság

New

Biztonsági öv kijelző / Figyelmeztető üzenet

Amikor riasztás történik, azonnali
figyelmeztető üzenet jelenik meg a
légkondicionáló és rádió kijelző területen,
hangjelzés kíséretében.
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Biztonság

ROPS-Compliant CRES7 cab protects the operator
ZX Features an ISO-standard and TOPS & ROPS-compliant CRES (Center
pillar Reinforced Structure) 7 cab to protect the operator with a seat belt on.
Note:
1. ROPS compliance depends on the operating weight. Thus, if a cab any of ZX250,
ZX300, ZX350 with special attachments or other equipment exceeds the corresponding
operating weight listed below, the cab is not regarded as ROPS compliant.
ZX250-6/ZX300-6/ZX350-6: 38.8 ton
ZX250-7/ZX300-7: 34.9 ton
ZX350-7: 39.8 ton
2. ROPS is only requirement for applications where a risk of roll over is significant.
The CRES7 cab, compliant with the OPG (Top Guard Level II), will be especially
designed and developed upon request.
Name

Standard

Details

Hulló és repülő
tárgyak elleni védelmi
felépítmény

OPG

ISO 10262

Operator Protective Guards / Kezelőt Védő Berendezések
This standard is specific to hydraulic excavators and stipulates ‘top guards’ and ‘front guards’. A ‘top guard’ is
a structure designed to protect against objects falling toward the operator’s head. Energy absorption is set at
Level I: 1, 365J and Level II: 11 600J. This means that the protective structure entity will not penetrate into the
DLV even when these amounts of energy are applied.
A ‘front guard’ is a structure designed to protect against objects flying toward the operator from a frontal
direction. Energy absorption is set at Level I: 700J and Level II: 5, 800J. This means that the protective
structure entity will not penetrate into the DLV even when these amounts of energy are applied.

Átfordulás és borulás
ellen védő felépítmény

ROPS

ISO 12117-2

Roll-Over Protective Structures / Átfordulás Elleni Védő Felépítmény
This is a standard for hydraulic excavators with operating weight of 6 to 50 tons, and is a structure that is
meant to ensure that a deformed cab will not penetrate into the DLV even in the event of a rollover.

TOPS

ISO 12117

Tip-Over Protection Structures / Borulás Ellen Védő Felépítmény
This is a standard for 1 to 50 tons same as ROPS, and is a structure that is meant to ensure that a deformed
canopy or cab will not penetrate into the DLV even in the event of a tip-over.

Note: DLV = Deformálódhatási határérték Page 18

Biztonság

New

2 irányú áramtalanító kapcsoló

A kapcsolót a pozitív irányba fordítva, lehetőség nyílik a gépet áramtalanítani anélkül, hogy a kommunikációs
adatok és az óra funkció elvesznének. Miután a kapcsolót pozitív irányba fordítjuk, a gép kommunikációs
terminálja még 3 napig használható.
A kapcsolót a negatív irányba fordítva, lehetőség nyílik az akkumulátor lemerülését megelőzni hegesztési
feladatok és hosszabb üzemen kívüli időszakok esetén.
Áramtalanító kapcsoló

- (minus)

Teljes
áramtalanítás

Részleges
áramtalanítás

+ (plus)

OFF

OFF

ON

Matrica használata javasolt
a pontos azonosításhoz
Kommunikációs/kijelző adatok vesztése nélkül megelőzhető az
akkumulátor lemerülése
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Biztonság

OPT

Jobb láthatóság

Megtartva szilárdságukat a rácsok száma kevesebb lett, a megmaradtak mérete csökkent.
A nem esztétikus rácsok el lettek távolítva, ezzel is növelve a láthatóságot.
ZX-5 (2014 Augusztus előtt)

ZX-5 (2014 Szeptember után), ZX-6

ZX-7

A rúd szemmagasságban
el lett távolítva

SZEMMAGASSÁG
Csökkentett
holttér a felső
és alsó
sarokvasnál

Jó láthatóság
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Áttekintés

EU Stage V szabályozások

Stage V kipufogó gáz határértékek (130kW - 560kW teljesítmény)
In the Stage V emission standards, Particle Number (PN) limit has been established in addition to a
tighter PM limit.
ZX-3

0.2
Transition of exhaust gas regulations

EU Stage III A
EPA Tier3

Stage V Emission Limits

: EU regulation
: EPA regulation

0.1
PM
[g / kWh]

EU Stage IV
EPA Tier4 final
ZX-6

0.02
0.015

ZX-5B
EU Stage III B
EPA Tier4 interim

0.025

0
0

0.4

1
ZX-7
EU Stage V

2
NOx＋NMHC[g/kWh]

3

Stage IV

Stage V

NOx
(g/kWh)

0.4

0.4

PM
(g/kWh)

0.025

0.015

PN
(piece/
kWh)

-

1X1012

NOx: Nitrogen Oxides
PM: Particulate Mass
PN: Number of particles with 23
nm or more particle diameters

4
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Kezelés és Komfort

New

ECO kijelző

A pillanatnyi üzemanyag fogyasztást mutatja oszlopos tagolással és arra ösztönzi a kezelőt, hogy jobban
gazdálkodjon az üzemanyaggal. Minél alacsonyabb az üzemanyag fogyasztás, annál nagyobb a metszet.

ECO kijelző helye : Mérő műszerek
Gyári beállítás : Aktív
Hivatkozás : Az ügyfél kikapcsolhatja a fő menüben
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Kezelés és Komfort

New

ECO kijelző

Célja, hogy a gépkezelőt jobb üzemanyag megtakarításra ösztönözze.
Amíg az ECO kijelző működik, az üzenetek is kijelzésre kerülnek.
(1) Javasolja a jobb üzemanyag megtakarítást biztosító Power Mode
használatát a Power Mode és a munkavégzés közbeni üzemanyag
fogyasztás alapján.
Példa : HP → PWR vagy ECO, PWR → ECO
Javasolt a PWR Mode használata.

Javasolt az ECO Mode használata.

(2) Amikor az ECO funkció nincs használva, javasolja az ECO funkció
használatát a motor fordulatszám és üresjárat alapján, munkavégzés
hiányában.
ECO funkció
Üresjárati automatika, Alacsony fordulat (magas fordulat AFL vezérlő)
Automatikus leállítás
Javasolt a Üresjárati automatika.

Javasolt az Automatikus leállítás.
Use of Low-Idle Is Recommended.
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Kezelés és Komfort

New

ECO kijelző

A pillanatnyi üzemanyag fogyasztás oszlopos tagolással van kijelezve és arra ösztönzi a kezelőt, hogy
jobban gazdálkodjon az üzemanyaggal. Minél alacsonyabb az üzemanyag fogyasztás, annál nagyobb a
metszet.
90100%
ECO kijelző helye: Mérő műszerek

HP mode
Heavy duty
Full lever

Gyári beállítás: Aktív
Hivatkozás: Az ügyfél kikapcsolhatja a fő menüben

6075%

Magyarázat

5060%

A pillanatnyi üzemanyag fogyasztás a névleges

PWR mode
Light-Mid
duty
Full lever

fogyasztáshoz képest százalékosan mutatva.
0-30%

PWR mode
Light duty
Fine lever
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Kezelés és Komfort

Automatikus leállítás / Üresjárati automatikával

Üresjárati automatika

Automatikus leállítás kijelzés

Üresjárati automatika kijelzés

Az automatikus leállítás funkció a motor automatikus lelassulását és megállását eredményezi azután, hogy a
biztonsági kart felemeltük (blokkolt állapot) és rövid tétlenség mutatkozott (monitoron jelezve). Ez egy hatékony
módja az üzemanyag megtakarításnak, a üzemi zaj csökkentésének, károsanyag és CO2 kibocsájtásnak.
Megjegyzés:
Amikor a motor leáll az Automatikus leállítás funkció miatt, a gyújtás még ON állásban lesz. A motor újraindításához,
először kapcsoljuk le a gyújtást OFF állásba és utána indítsuk újra.

Az Automatikus leállítás és Üresjárati automatika funkciók kombinált
használata, további előnyöket kínál a felesleges üzemanyag
felhasználás megakadályozása érdekében.
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Kezelés és Komfort

New

OPT

Görgős napfényvédő roló (többfunkciós használat elől
vagy oldalt és a hátsó ablakon)

A görgős napfényvédő roló tágabb tereket takar ki és növeli a komfort érzetet.
Elöl: Használható nyitott első ablaknál. Elforgatható és használható a kezelő jobb oldala felől is.
Hátul: Újonnan bevezetve
ZX-6

ZX-7

Hátul

Elöl

Jobb kéz felől

A napfényvédő magassága állítható, nagyobb kiterjedésben.
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Kezelés és Komfort

New

LED munkalámpák

A LED munkalámpák hasznosítása hosszú élettartamot és energia fogyasztás csökkenést eredményez.
A munkalámpák az áramtalanítást követően még 30 mp-ig világítanak, hogy a gépkezelő biztonságban el
tudja hagyni a gépet éjszakai üzem esetén is.

Típusok

Élettartam

Energia fogyasztás

Halogén

1 200 üó (izzó)

70 W/egység

LED

40 000 üó

20 W/egység

Megjegyzés

Termékenkénti teszt alapján
: Sztenderd
: Opció

LED világítás a gémen
*Jobb első, fülke világítás (elől/hátul) és a 270°-os
madártávlati kamera világítás opcionális.
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Gép teljesítmény

Tartozék cserét támogató rendszer
ZX-6, ZX-7:
• Az átfolyás beállítása változtatható a multifunkciós monitor használatával.
• Minden beállításhoz egyedi név regisztrálható.
• 16 típusú nyomás és átfolyás érték állítható be.
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Gép teljesítmény

Monitor kijelző a bontókalapács üzemnél
Kalapács üzemóra számláló

A kalapács üzemóra számlálója
megjeleníthető a multifunkciós kijelzőn.
Ellenőrizhető a használat a hidraulika
olaj és szűrő cseréhez.

Kalapács riasztás folyamatos
használatnál

A kezelő beállíthat egy riasztás funkciót, amely
akkor jelenik meg, ha több, mint egy perces
folyamatos kalapács használat van, ami tilos
bontási munkáknál. Ez segít megelőzni a
bontótüske rendellenes kopását és megóvni a
hidraulikus alkatrészeket.
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Gép teljesítmény

Forgató-dönthető és dönthető üzemmódok hozzáadva
Ráfogó szerelék üzemmód, Forgató-dönthető kanál üzemmód és Dönthető kanál üzemmód hozzáadva.
Work Modes

Icons

Excavation
Breaker
Pulverizer
Crusher
Vibro
Grapple
Clamshell
Thumb
Tilting rotator
Tilting bucket

Forgató-dönthető kanál

Ráfogó szerelék

Fokozott sokoldalúság munkavégzés közben
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Gép teljesítmény

OPT

Segédhidraulika szivattyú

ZX250, 300, 350 : 30 L / min

Kiegészítő szivattyúk rotátoros funkcióval rendelkező szerelékekhez.
Maximális átfolyás szállítási arány a kiegészítő szivattyúval.
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Megbízhatóság / Tartósság

New

3 láncvédő 1 helyett (ZX250)
ZX250-6, ZX250-7

ZX250-5

Megnövelt láncvédő (ZX300, ZX350)
Nagyobb

ZX300-5, ZX350-5

Nagyobb

ZX300-7, ZX350-7
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Megbízhatóság / Tartósság

Megerősített menetelő motor védőburkolat (ZX300, ZX350)
Megerősített menetelő motor védőburkolat lemezvastagság 4.5 mm-ről 8 mm-re.
Optimalizált csavar elhelyezkedés, a sérülések elkerülése érdekében.

ZX-5: 4.5 mm
ZX-6/ZX-7: 8 mm

Csökkentett sérülésveszély
Alacsonyabb fenntartási költség
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Karbantartás

New

ConSite OIL

A motorban és a hidraulika rendszerben lévő Olaj felügyelő szenzorok, melyek az olaj állapotát ellenőrzik
a gép működése közben. Hozzájárulnak a megelőző karbantartásokhoz és a gép élettartamának
megnöveléséhez, kimutatva az olaj rendellenességeit.

ConSite OIL által felügyelt olaj tulajdonságok
Az elhasználódás és szennyezettség mértékei automatikusan kerülnek kategorizálásra 4 különböző
tulajdonság alapján, melyeket a szenzorok vizsgálnak.
Oxidáció
(Elhasználódás)

Hőmérséklet

Kinetikus
viszkozitás

Sűrűség

Dielektromos
állandó

Auto-diagnózis
Olaj felügyelő
szenzorok által

Üzemanyag
hígulás
(Szennyeződés)

Szennyeződés
vízzel
(Szennyeződés)
Rendellenes
kinetikus
viszkozitás
(Elhasználódás)

Szennyeződés
korommal
(Szennyeződés)

Motorolaj és Hidraulika olaj

stb...
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Karbantartás

New

Kanálszár vég központi zsírzás
ZX-6

Link boss
lubricator

Olajszállítás esetén ezeken
a pontokon, olajsár
halmozódik fel és gátolja a
zavartalan kenést.

Arm tip
lubricator

ZX-7

Link boss
lubricator

Arm tip
lubricator

: Lubrication
flow

A módosított olaj szállítási pontok csökkentik az olajsár lerakódását.
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Karbantartás

Könnyen hozzáférhetően elhelyezett ellenőrzési pontok
A könnyű ellenőrzések és cserék érdekében, a szűrők és szeparátorok a földről férhetők hozzá és a szivattyú
házban helyezkednek el, lehetővé téve az egy oldali karbantartást.
Bal oldal
Levegő szűrő

Mosó tartály

Akkumulátor

Note:
A kép egy ZX350LC-7-ről készült és a porleválasztó belső háló le let szerelve.
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Karbantartás

Motorolaj és hűtőfolyadék szint ellenőrzés a
kezelői székből
A motorolaj és hűtőfolyadék szintek könnyen ellenőrizhetők a multifunkciós kijelzőn.
Járó motornál az ellenőrző kapcsolót megnyomva, az olaj és hűtőfolyadék szintet jelző ikonok jelennek meg.

Megjegyzés:
Az olajban található szennyeződések ellenőrzése érdekében, kérjük ellenőrizze az olajat a szintmérő pálca segítségével a havi
karbantartások alkalmával.

Egyszerűbb karbantartás
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Karbantartás

New

Új OPG első fülkevédelem (Level II megfelelőség)

A védőrács egy mozdulattal akár 90°kinyitható, hogy a szükséges karbantartási feladatokat el lehessen
végezni. Egy rugós kar segít a nyitás és zárásban, továbbá az első védőrács rendelkezik egy rúdzárral, amely
megakadályozza a véletlen bezáródást.

Egy-érintés

90°
Rugós kar

Biztonságos és könnyebb karbantartás
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Karbantartás

New

OPT Level Ⅱ védelem nyitás/zárás funkcióval

Ez a felső védőrács egy biztonsági berendezés melynek célja, hogy védje a gépkezelőt a feje felé hulló
tárgyak elől, kötelező előírás a bányákban és egyéb helyeken.

ZX-5, ZX-6

ZX-7

A csavar hozzá van
rögzítve/eltávolítva, hogy
nyitni/zárni lehessen a
védőrácsot

A védőrács könnyen rögzíthető/eltávolítható egy mozdulattal,
növelve a tisztíthatóságot.
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Új Biztonságtechnikai Megoldások
•

Solution Linkage Work Viewer for Productivity
–
–

A solution that allows user to remotely grasp jobsite work process via internet.
Recorded video can be viewed as a 15x speed time-lapse video.
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Megújult termékcsalád
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Köszönöm a figyelmet!

PS-EN302EU
Page 42

