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Wheel Tractor – Scrapers 
 

 Definition:   تعريف1.6
 :هي معدات هندسية تتألف من رأس قاطر ومقطورة سكريبر، تحدد مهامها آما يلي

قشط التربة، ودفعها إلى صندوق تخزين السكريبر، ونقلها إلى مكان آخر للتخزين، وإعادة فرشها مجددًا بما                
وهـي علـى أنواع، منها ما يستخدم في األراضي الرخوة الغضارية، ومنها ما        . وافق مـع مناسـيب الطـريق      يـت 

 ).1.6(يستخدم في األراضي ذات التربة المتماسكة آما في الشكل 
 

 )1.6(الشكل 
 

 :وتصنف إلى نوعين آما هو مبّين في الفقرتين التاليتين
 : عملها إلى مساعدة في الدفع أو السحب  السكريبرات ذاتية الحرآة وال تحتاج في2.6

Elevating Scraper 
تستخدم هذه المعدات في األراضي الغضارية الرخوة وتدعى طرنبول ناعورة ويمكن االستفادة منها في 

تتضمن مقطورة . عمليات تحضير التربة المحّسنة، بحيث يتم قشط المواد من أماآن ونقلها إلى أماآن أخرى
 .آهربائيًا يأخذ طاقته عن طريق محرك الرأس القاطر الرئيسيالسكريبر مولدًا 

يقـوم هـذا المولـد بتأميـن تـيار آهربائـي لـتحريك نـاقل غّراف يسحب المواد المقشوطة، ويقوم بتعبئة هذه                        
المــواد، ضــمن صــندوق الســكريبر لــنقلها أو إعــادة فرشــها مجــددًا أو تجمــيعها بمكــان آخــر، ويمكــن حصــر    

 :استطاعتها وفق مايلي
 :  سكريبر الناعورة لألعمال الخفيفة1.2.6

 طن، وسعة صندوق السكريبر 15 آيلووات، ووزن تشغيل بحدود 130هـو سـكريبر باسـتطاعة محـرك بحدود        
 . سم15 م، وعمق قشط بحدود 2.25، وعرض قشط بحدود  3 م8معّرم بحدود 

 :  سكريبر الناعورة لألعمال الخفيفة المتوسطة2.2.6
 طن، وسعة صندوق السكريبر 25 آيلووات، ووزن تشغيل بحدود 185طاعة محـرك بحدود   هـو سـكريبر باسـت     

 . سم40 م، وعمق قشط بحدود 2.9، وعرض قشط بحدود 3 م13معّرم بحدود 
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 :  سكريبر الناعورة لألعمال المتوسطة3.2.6

لسكريبر  طن، وسعة صندوق ا35 آيلووات، ووزن تشغيل بحدود 265هـو سـكريبر باسـتطاعة محـرك بحدود        
 . سم30 م، وعمق قشط بحدود 3.5، وعرض قشط بحدود  3 م17معّرم بحدود 

 :  سكريبر الناعورة لألعمال الصعبة4.2.6
 طن، وسعة صندوق السكريبر 50 آيلووات، ووزن تشغيل بحدود 330هـو سـكريبر باسـتطاعة محـرك بحدود        

 . سم40 م، وعمق قشط بحدود 3.5، وعرض قشط بحدود  3 م25معّرم بحدود 
 Standard Scraper (push- pull):   سكريبرات ذاتية الحرآة قابلة للدفع والسحب3.6

هـي ذات رأس قاطـر ومقطـورة سـكريبر وتحـتاج فـي عملهـا إلـى مسـاعدة بلـدوزر فـي دفعهـا أو سحبها،                            
 وتسـتخدم فـي عملـيات قشـط وإزاحة التربة السطحية المتماسكة، ونقلها، وإعادة فرشها، وتستخدم أيضاً        

 :في عمليات استصالح األراضي، وتسوية مناسيبها، ويمكن حصر استطاعتها وفق مايلي
 :  سكريبر ذاتي الحرآة قابل للدفع لألعمال الخفيفة1.3.6

 طن، وسعة صندوق السكريبر 25 آيلووات، ووزن تشغيل بحدود 185هـو سـكريبر باسـتطاعة محـرك بحدود        
ويحتاج في عمله إلى بلدوزر     . سم، 30، وعمق قشط بحدود      م 3، وعـرض قشط بحدود       3 م 13معـّرم بحـدود     

 . آيلووات220باستطاعة محرك بحدود 
 :  سكريبر ذاتي الحرآة قابل للدفع لألعمال الخفيفة المتوسطة2.3.6

 طن، وسعة صندوق السكريبر 35 آيلووات، ووزن تشغيل بحدود 240هـو سـكريبر باسـتطاعة محـرك بحدود        
ويحتاج في عمله إلى بلدوزر .  سم35 م، وعمق قشط بحدود 3ض قشـط بحدود  ، وعـر  3 م15معـّرم بحـدود    

 . آيلووات220باستطاعة محرك بحدود 
 :  سكريبر ذاتي الحرآة قابل للدفع لألعمال المتوسطة3.3.6

 طن، وسعة صندوق السكريبر 45 آيلووات، ووزن تشغيل بحدود 330هـو سـكريبر باسـتطاعة محـرك بحدود        
ويحتاج في عمله إلى بلدوزر     .  سم 40 م، وعمق قشط بحدود      3.5، وعرض قشط بحدود      3 م 23معّرم بحدود   

 . آيلووات295باستطاعة محرك بحدود 
 :  سكريبر ذاتي الحرآة قابل للدفع لألعمال الصعبة4.3.6

 طن، وسعة صندوق السكريبر 65 آيلووات، ووزن تشغيل بحدود 410هـو سـكريبر باسـتطاعة محـرك بحدود        
ويحتاج في عمله إلى    .  سم 45 م، وعمـق قشـط بحـدود         3.75، وعـرض قشـط بحـدود         3 م 33ود  معـّرم بحـد   

 . آيلووات590بلدوزر باستطاعة محرك بحدود 
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