
SDLG L958F 
Lastikli yükleyici

Reliability in Action



L958F

İşiniz için doğru makinayı tercih ederken yüksek maliyetlere katlanmak zorunda değilsiniz.Güvenilirlik ve yüksek
performans sağlayan ekipmanlar bir araya gelerek 18 tonluk SDLG L958F’i sizin için mükemmel bir seçim yapar.L958F,
üstün çekiş gücü, mükemmel koparma kuvveti ve sağlam bir yapı sunar. Tüm SDLG Lastikli yükleyici modelleri, çalışırken
güvenilir olmalarını sağlamak için zorlu testlerden geçirilir.

Kapsamlı satış sonrası hizmetlerimiz ile her zaman yanınızdayız.Türkiye’nin dört bir yanındaki servislerimiz ile makina
bakımlarınızı zamanında yapıyor makina maliyetlerinizi düşürüyoruz. SDLG İş Makinalarınıza uygun fiyatlar ile yedek parça
tedarik ediyor işte kalma sürenizi maksimuma taşıyoruz.
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L958F, standart olarak 3,2 m3 kova ile donatılmıştır ve 
5400 kg nominal yük kapasitesine sahiptir.

Üstün koparma kuvvetleri için mükemmel uyumlu Z-bar 
bağlantısı ile donatılmıştır. Ayrıca L958F için farklı 
uygulamalara uygun çok sayıda ek ataşman da  mevcut-
tur.

Daha geniş operatör alanına ve görüş açısına sahip 
ROPS&FOPS donanımlı, standart klimalı ve geri görüş 
kamera ekranına sahip kabin.

162 kW nominal güç çıkışına sahip 6 silindirli SDLG Stage 
IIIA motor, yarı otomatik şanzıman ve SDLG akslarını 
kullanarak yüksek torku motordan
tekerleklere aktarır.



OPERATÖR KONFORU
Operatör konforu için %15 oranında arttırılmıº kabin içi hacim ve daha yüksek görüº açısı sağlayan %20 oranında arttırılmıº 
cam, yeni SDLG L958F’in öne çıkan özellikleri arasında.

Yeni SDLG L958F’in
kabini, Devrilme ve

Yuvarlanmaya karşı 
koruyucu yapı olan

FOPS&ROPS
özelliklerine haizdir. 
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Tersine Fan Özelliği

• Soğutma radyatörün çok kirli yada tozlu 
ortamlarda tıkanmasını önlemek için, yeni SDLG 
L958F, tersine çevrilebilir bir soğutma fanı ile 
donatılmıștır. Bu özellik makinede standarttır.

Geri Görüș Kamerası

• Standart donanım olarak sunulan ve üst seviye 
güvenlik / kolaylık sağlayan geri görüș kamerası 
ve monitörü

Yağ Banyolu Hava Filtresi

• Yeni SDLG L958F’de standart donanım olarak 
sunulan Yağ Banyolu Hava Filtresi, özellikle toz 
oranı yüksek çalıșma koșullarında motora giren 
havanın %90 oranında temizlenmesini sağlar ve 
motoru korur. 

Motor Bölmesi / Yan Kapaklar

• Geri görüș açısını artırmak için yeniden dizayn 
edilen ve daha ergonomik bir görünüș alan 
motor bölmesi / yan kapaklar.Yeniden 
yapılandırılan, daha dayanıklı ve yeni bir
görünüș alan arka ağırlık.
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Șanzuman Ayırma

• Tek tuș ile șanzuman ayırma özelliği standart 
donanım olarak sunulmaktadır.

Z Bar

• Yüksek koparma kuvveti için
Z Bar bom yapısı

Stage III A dizel motor.

• 6 silindir, su soğutmalı, common rail yakıt 
sistemli, turbo șarjlı,7 litre hacimli, 162 kW / 217  
HP gücünde  SDLG marka, SD70B model  
Stage III A dizel motor.

Yağ Seviye Göstergesi

• Kolay ve hızlı bakım için șanzıman yağ
doldurma noktası daha kolay erișilebilir bir yere 
konumlandırılmıștır. Eklenen yağ seviye 
göstergesi ile operatör șanzıman yağını günlük 
bakımlarda kolayca kontrol edebilir.



Halojen Çalıșma Lambası

• Yüksek görünürlük ve gece çalıșmaları için 
kabin ön üstte 2 , kabin arka üstte 2 ve arka 
panel üstünde 2 olmak üzere toplam 6 adet 
halojen çalıșma lambası.

A/C Klima

• A/C – Klima SDLG L958F’de standart olarak 
sunulmaktadır.

Motor Bölmesi

• Yeni dizayn, tek parça olarak  açılabilen motor 
bölmesi sağ/sol yan kapakları ve zemin
seviyesinden erișim özelliği ile  daha kolay ve
hızlı bakım.

Çift Servo Levye

• Kullanım kolaylığı sunan, parmak kontrollü,
çift servo-levye sistemi
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Outboard Tipi Aks 

• Tek tuș ile șanzuman ayırma özelliği standart 
donanım olarak sunulmaktadır.

• Uygulamaya göre istenildiğinde adaptör-tırnak 
yada bıçak sistemli verilebilen 3.2 metreküp 
standart hacimli GP kova.

Hidrolik Yağ Deposu Seviye Göstergesi

• Hidrolik yağ deposu seviye göstergesi,
operatörün günlük kontrollerini daha kolay 
yapabilmesi için daha görünür hale getirilmiștir.

3.2m3 GP KOVA
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Standart Donanım
namıznaȘ  •  ayırma özelliği

GLDS  •  SD70B motor
       •      3,2 m3 genel amaç kovası

rilibanalrayA  •  koltuk, direksiyon kaidesi
hsalF  •  bellek destekli radyo mp3 çalar

șünöD  •  sinyali, tehlikeli gösterge lambaları
rilibanalrayA  •  bom ve kova hareketi

 tıkaY  •  seviye göstergesi
taaS  •  ölçer ve hız göstergesi
ırayU  •  ve gösterge lambası

• 2 ön ıșık 
   

ılamilK  •  kabin
erofreP  •  servis platformu

noyiskeriD  •  topuzu
ılamtalnıdyA  •  kontrol paneli

•  Ön ve arka cam sileceği 
4  •  adet çalıșma lambası

kraP  •  lambası
ireG  •  vites ikazı

rilibalıçA  •  kabin sağ cam
șıD  •  arka dikiz aynası

çİ  •  arka dikiz aynası
-5,32•  25  lastik

• Geri görüș kamerası• ğaY   Banyolu Hava Filtresi

Opsiyonel 
Donanım
• Kaya kovası

 malzeme kovası

Neden SDLG ?

Yüksek Maliyetlere Katlanmak
Zorunda Değilsiniz

SLDG İș makinalarının sunmuș olduğu avantajı yedek parça 
ve bakım masrafları ile ișletme maliyetlerinizi kontrol altında 

tutun, maksimum karlılık elde edin. Yüksek yedek parça
bulunabilirliği ve kapsamlı satıș sonrası ağımız ile

Türkiye’nin dört bir yanında hizmetinizdeyiz.



Açıklama  Teknik Özellik Açıklama  Teknik Özellik

Şanzıman

Tip Sabit mil,  
  elektrohidrolik mil

Vites sayısı 4 ileri, 4 geri

Maksimum seyahat hızı  İleri Geri Max./ 38 km/sa
   

Tahrik tipi 4 tekerlekten çekiș

Lastik boyutu 23,5 - 25

Lastik basıncı  Ön 55-58 psi
  Arka 46-49 psi

Servis freni tipi Tam hidrolik kuru disk fren

 

Çalıșma ağırlığı  18.000 kg

Standart kova kapasitesi  3,2 m3

Kaldırma kapasitesi (nominal yük)  5.400 kg

Tam dönüște statik devrilme yükü  130 kg

Maksimum koparma kuvveti 175 kN 

Statik devrilme yükü  110 kg

 

Servis doldurma kapasiteleri

Yakıt 300 L

Hidrolik yağ 240 L

Akslar (ana ve son tahrikler) 2 × 30 L

Motor 21.5 L

 

Hidrolik

  Bom kaldırma zamanı 

 

5,7 sn

Fren

 

4 L

Toplam devir zamanı 

 

10 sn

Motor*

Model SDLG SD70B

Tip Su soğutmalı, 4 strok,  
  Sıralı 6 silindir, doğrudan

 
  enjeksiyon

Nominal güç (SAE J1349) 162 kW @ 2 100 dev/dak 

Maksimum tork  1.065 Nm

Silindir Çapı  108 / 130

Maksimum Çekme Kuvveti 160 kN

* Motor tipi, pazara göre değișebilir
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Boyutlar

A. Genel uzunluk 8.280 mm

B. Tekerlek tabanı 3.300 mm

C. Yerden yükseklik 420 mm

D. Arka yaklașma açısı 30°

E. Genel yükseklik 3.614 mm

F. Boșaltma yüksekliği 3.100 mm

G. Genel çalıșma yüksekliği 5.645 mm

H. Boșaltma erișimi 1.120 mm

I. Geri yuvarlanma açısı zemin düzeyi 42°

J. Geri yuvarlanma düzeyi tam yükseklik 45°

K. İz genișliği 2.190 mm

L. Makine genișliği 2.785 mm

M. kova genișliği 3.016 mm

N. Direksiyon açısı 38°
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SDLG Makineler sahiplerine uygun şekilde üretilmiştir:
çalışkan, özgün ve güvenilir. Yakıt verimli motorlara sahip, kullanımı ve bakımı kolay, 

maliyet verimli, sağlam makineler.
SDLG ile ilgili her şey, işi yüksek standartlarda ve zamanında tamamlayacak olma 

güvenini sunmak için tasarlanmıştır. Yedek parça veya servis ihtiyacınız olduğunda 
da SDLG bayinizin sözünü tutacağından emin olabilirsiniz.

SDLG aldığınızda, güvenilirlik elde edersiniz: Hareket halinde güvenilirlik


