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GEOHAMMER 
Hakkında
30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Park Global iş makinaları ithalatı ve ihracatı, yedek parça, 
makine bakımı, teknik danışmanlık ve ekspertiz hizmeti vermektedir.

Hitap ettiğimiz bütün sektörlerde verimli, güvenilir ve emniyetli ekipmanlara ihtiyaç vardır. 
Geohammer makinelerinin yüksek verimlilik oranı, güvenilir ve operatör dostu uzaktan 
kumandası ile birleştiğinde zorlu çalışma alanlarında devrim niteliğindeki bir 
çözüm ortağıyla iş yapmanızı sağlar.

 � Zorlu süreçler için özel tasarım
 � Parçalı bom sistemi ile optimum esneklik ve erişim
 � Elektrikli veya dizel motor seçeneği
 � Hızlı ve kolay kullanım, verimli performans
 � Maksimum bakım verimliliği ve operatör güvenliği
 � Akıllı uzaktan kumanda sistemi
 � Rakiplerine göre daha düşük yatırım, işletme ve bakım maliyeti
 � Hızlı servis ve yedek parça desteği
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Çimento

Demir – Çelik  & Metal işleme

İnşaat - Yıkım

Madencilik

Tünelcilik



GÖRÜNÜM ATAŞMANLAR
BOYUTLAR

TEKNİK BİLGİLER

Modüler “TILTROTATOR”
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 360 ° tarama alanı

Tarama alanı

Ek ataşmanlarla donatılan bir Geohammer, işletmeniz 
için daha da kârlı hale gelir.

Hidrolik kırıcılar, beton kesiciler, tamburlu kesiciler, 
riperler, yıkım makasları ve farklı tiplerdeki kovalar 
gibi diğer ataşmanlar, makinenizin verimliliğini ve çok 
yönlülüğünü artırır.

 � Modüler sistem tasarımı
 � Ataşmana doğrudan bağlantı için 2 x 90° standart eğim 

açısı (talep üzerine daha da artırılabilir)
 � Hidrolik ataşmanlar için ek rotatör adapte edilebilir.

Opsiyonlar
Bom Sistemi

 � Silindirler için darbe koruması
 � 36Oo rotasyon

Yürüyüş
Kauçuk palet 
Çelik palet

Isıya karşı dayanıklılık
Hidrolik ataşmanlar için ısıya dayanıklı hortumlar

Elektrik Motoru

Marka ABB
Motor gücü 30 kW
Akım 49 A
Çalıştırma tertibatı                                           Soft/direkt start 

Güç Sistemi - Opsiyonel

Dizel motor                                       Talep üzerine mevcuttur

Hidrolik Sistem

Hidrolik sistem tank kapasitesi                 90 l; 23,8 US gal
Pompa tipi                                             Değişken deplasmanlı
Sistem basıncı                                             20 MPa; 2 900 psi

Performans

Dönüş hızı                                                                    16 sn/360°
Hareket hızı, maks                                          3,3 km/h; 2 mph
Tırmanma eğimi, maks                                                          30°
 
Kumanda sistemi

Kumanda tipi                                              Uzaktan, taşınabilir
Sinyal kodu                                                                            Dijital
Aktarma şekli                                                 Kumanda / Kablo
Menzil, kumanda                                              100 m’ye kadar
Menzil, kablo                                                         Talep üzerine

Ağırlık
Makine ağırlığı (elektrikli)                         2500 kg; 7 716 lbs
Önerilen ataşman ağırlığı                             200 kg; 440 lbs

Hidrolik denge ayakları

Hassas olarak kontrol edilebilen hidrolik denge ayakları, 
en zorlu ve engebeli yüzeylerde bile mükemmel denge 
sağlar.

Uzaktan kumanda sistemi

Makinenin bütün işlevlerini kolayca 
kullanmanızı sağlar.



En zorlu şartlar için tasarlandı

Korumalı Kablo 
Yönlendirici

%100 Elektrikli, Duman 
Çıkarmayan Motor

4 m Uzunlukta
3 Parçalı Bom

Özel Tasarlanmış Isı ve 
Darbe Koruyucu

Kırıcı İçin Çekilmiş 
Soğutma Hattı

Yüksek Isıya Dayanıklı 
Hortum Koruyucu

Otomatik
Yağlama

Yüksek Lümenli 
Aydınlatma

Yüksek Isıya Dayanıklı 
Çelik Paletli Yürüyüşler

Hidrolik 
Denge Ayakları1 2 3 4 5 6 9 107 8
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Anadolu Bulvarı 1495 Cad. 6 / 1   Yenimahalle / ANKARA
Telefon : +90 312 354 96 16
e-posta  : info@geohammer.com.tr 
Web  : www.geohammer.com.tr

PARK GLOBAL AR-GE MAKİNE VE 
ENERJİ İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
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