A CAT® MEZŐGAZDASÁGI
GÉPKÍNÁLATA

TARTALOM
➢ GUMIKEREKES
HOMLOKRAKODÓK

➢ CSÚSZÓKORMÁNYZÁSÚ
RAKODÓK
➢ TELESZKÓPOS RAKODÓK

A CAT® mezőgazdasági gépei teljesítik a mezőgazdaság által
támasztott komoly követelményeket. A masszív és megbízható
Caterpillar gépek egyszerre támogatják a modern mezőgazdaság
sokszínűségét és a haladó gondolkodású gazdák igényeit.
Akár az állattenyésztés kihívásainak legyőzéséhez keresnek
megoldást, akár növénytermesztő vállalkozásukhoz nagy
igénybevételre tervezett eszközt, a Caterpillar márka jó döntés a
biztonság, megbízhatóság és funkcionalitás szempontjából is.
Csatlakozzon Ön is ahhoz a több ezer mezőgazdasági termelőhöz,
akik világszerte a Caterpillarra támaszkodva építenek erős, sikeres
vállalkozást!

A CAT minden feladathoz biztosít körültekintően megtervezett
munkagépet. A fedélzeti számítógép segítségével a beállítások
menet közben korrigálhatók. Így a kezelő pontosan a kívánt
teljesítményhez jut hozzá, és könnyedén irányíthatja,
manőverezheti a gépet. A Caterpillar elismert szervizhátterével a
karbantartás is egyszerű.

Géptípus
906M*
Gémhossz. (std Lift/High Lift)
Standard Lift
Motor/Teljesítmény
Cat C3.3B DIT / 54,6 kW
Üzemi súly
5600 kg
Teherbírás**
3405 kg
Csapszegmagasság
3227 mm
Magasság
2463 mm
Hosszúság
5469 mm
Szélesség
1840 mm
* ISO szerelékváltóval, ** Teljes alákormányzottság mellett

907M*
Standard Lift
Cat C3.3B DIT / 54,6 kW
5750 kg
3500 kg
3227 mm
2586 mm
5469 mm
1840 mm

908M*
Standard Lift
Cat C3.3B DIT / 54,6 kW
6365 kg
3770 kg
3410 mm
2650 mm
5630 mm
1985 mm

910
Standard/Hight Lift
Cat C3.6 / 82 kW
7899/8240 kg
5207/4503 kg
3673/4030 mm
3020 mm
6269/6802 mm
2259 mm

Géptípus
Gémhossz. (std Lift/High Lift)

926M
Standard/Hight Lift

930M
Standard/Hight Lift

938M
Standard/Hight Lift

Motor/Teljesítmény (STD - Perf. mód)
Üzemi súly
Teherbírás*
Csapszegmagasság
Magasság
Hosszúság
Szélesség
* Teljes alákormányzottság mellett

Cat C7.1 Stage V / 119-125kW
12789/13229 kg
7599/5524 kg
3903/4400 mm
3340 mm
7383/8060 mm
2540 mm

Cat C7.1 Stage V / 119-125kW
14235/14520 kg
8811/6287 kg
3907/4500 mm
3340 mm
7530/8324 mm
2540 mm

Cat C7.1 Stage V / 129-140kW
16229/16556 kg
9949/7271 kg
3969/4550 mm
3340 mm
7656/8397 mm
2693 mm

914
Standard/Hight Lift
Cat C3.6 / 82 kW
8458/8758 kg
5586/4841 kg
3701/4055 mm
3093 mm
6356/6899 mm
2259 mm

920
Standard/Hight Lift
Cat C3.6 / 90 kW
9656/10036 kg
6364/5444 kg
3818/4106 mm
3110 mm
6631/7085 mm
2259 mm

GUMIKEREKES HOMLOKRAKODÓK

NAGYOBB TELJESÍTMÉNY

Stabilitás, gyorsaság és sokoldalúság – kivételes rakodási és
emelési teljesítmény. A sokoldalúságot elősegíti a CAT szerelékek
átfogó kínálata, amellyel mindenki a maximumot hozhatja ki a
kompakt gumikerekes homlokrakodóból.
Akár az épületek között rakodik, akár udvarban dolgozik, akár
gazdaságok között fuvaroz, kompakt és közepes gumikerekes
homlokrakodóinkat egyszerűen és könnyen irányíthatja. A kezelő
kevésbé fárad el, és a munka hatékonysága is javul.

A kabin tökéletes kényelmet biztosít a feladatok elvégzéséhez:
ülésre szerelt vezérlőkarokkal, 360 fokos kilátással, hátsó
kamerával. A nagyméretű kijelzők teljes áttekintést adnak a
pillanatnyi helyzetről. A mezőgazdasági felhasználásra tervezett
szűrők kívül tartják a szagokat, és javítják a kabin
levegőminőségét. A kabinkörnyezet rendkívül halk a mindössze 64
dB(A) zajszintnek köszönhetően. Ebben a gépben kényelmesebb
ülni, mint az irodában.

A különböző üzemmódoknak köszönhetően a kezelő eldöntheti,
hogy hatékony üzemanyagfogyasztásra vagy inkább teljesítményre
optimalizál, hogy minél előbb elkészüljön a munka. Az
elektronikusan vezérelt, rugalmas hajtásláncnak köszönhetően Ön
minden körülmény között, bármilyen feladatnál úgy érezheti, hogy
ura a helyzetnek.

Végezzen el még több feladatot a CAT csúszókormányzású rakodójával!
Tágas fülkéjének köszönhetően, gyerekjáték a vezérlés, és sokféle
időtakarékos funkciót kínál. Tervezésekor kiemelt szempont volt a
teljesítmény, a kényelem és a sokoldalúság. Rendkívül kis talajnyomással
dolgozik, szinte siklik a talaj felszínén. A CAT munkaeszközeivel
kiegészítve valóban a mezőgazdasági gépek svájci bicskája.

Géptípus
Motor/Teljesítmény
Üzemi súly
Teherbírás*
Csapszegmagasság
Hidraulika (Standard Flow/High Flow,
liter/perc)
Magasság
Hosszúság**
Szélesség
Gémelrendezés (Rad/Vert)

226D3
Cat C2.2 CRDI/50,1 kW
2653 kg
750 kg
2818 mm

232D3
Cat C2.2 CRDI/50,1 kW
2955 kg
910 kg
3001 mm

236D3
Cat C3.3B DIT/55,4 kW
2979 kg
910 kg
3122 mm

242D3
Cat C3.3B DIT/55,4 kW
3238 kg
1095 kg
3076 mm

246D3 (XPS)
Cat C3.3B DIT/55,4 kW
3392 kg
1095 kg
3154 mm

262D3 (XPS)
Cat C3.3B DIT/55,4 kW
3763 kg
1390 kg
3172 mm

272D3 (XPS)
Cat C3.8 DIT/73 kW
4143 kg
1675 kg
3229 mm

272D3 XE
Cat C3.8 DIT/82 kW
4342 kg
1795 kg
3265 mm

69/99

69/99

76/112

76/112

86/121

86/121

86/121

86/150

2028 mm
2524 mm
1497 mm
Radial

2029 mm
2523 mm
1497 mm
Vertical

2082 mm
2767 mm
1676 mm
Radial

2111 mm
2767 mm
1676 mm
Vertical

2110 mm
2993 mm
1676 mm
Radial

2110 mm
2995 mm
1676 mm
Vertical

2094 mm
3242 mm
1829 mm
Vertical

2133 mm
3226 mm
1930 mm
Vertical

* további ellensúllyal; **kanál/munkaszerelék nélkül

Géptípus
Motor/Teljesítmény
Üzemi súly
Teherbírás*
Csapszegmagasság
Hidraulika (Standard Flow/High Flow
liter/perc)
Magasság
Hosszúság**
Szélesség (320/400/450 mm széles
gumihevederrel)
Gémelrendezés (Rad/Vert)

239D3
Cat C2.2 CRDI/50,1 kW
3372 kg
1090 kg
2825 mm

249D3
Cat C2.2 CRDI/50,1 kW
3552 kg
1225 kg
3002 mm

259D3
Cat C3.3B DIT/55,4 kW
4076 kg
1390 kg
3075 mm

279D3 (XPS)
Cat C3.3B DIT/55,4 kW
4579 kg
1540 kg
3173 mm

289D3 (XPS)
Cat C3.3B DIT/55,4 kW
4848 kg
1985 kg
3178 mm

299D3 (XPS)
Cat C3.8 DIT/73 kW
5200 kg
2380 kg
3208 mm

299D3 XE
Cat C3.8 DIT/82 kW
5333 kg
2431 kg
3208 mm

69/99

69/99

76/112

86/121

86/121

86/121

86/150

2034 mm
2522 mm

2039 mm
2523 mm

2111 mm
2767 mm

2113 mm
2995 mm

2113 mm
2995 mm

2125 mm
3189 mm

2125 mm
3189 mm

1676/1756/- mm

1676/1756/- mm

1676/1755/- mm

-/-/1981 mm

-/-/1981

-/1931/1981 mm

-/1931/- mm

Radial

Vertical

Vertical

Radial

Vertical

Vertical

Vertical

* további ellensúllyal; ** kanál/munkaszerelék nélkül, mezőgazdasági célra a következő gépek javasoltak: 259D3, 279D3, 289D3, 299D3 XE

CSÚSZÓKORMÁNYZÁSÚ ÉS GUMIHEVEDERES MINIRAKODÓK

MUNKAESZKÖZHORDOZÓ MINDENES

Végezzen el még több feladatot a CAT minirakodójával! Tágas
fülkéjének köszönhetően, gyerekjáték a vezérlés, és sokféle
időtakarékos funkciót kínál. Tervezésekor kiemelt szempont volt a
teljesítmény, a kényelem és a sokoldalúság. Rendkívül kis
talajnyomással dolgozik, szinte siklik a talaj felszínén. A CAT
munkaeszközeivel kiegészítve valóban a mezőgazdasági gépek
svájci bicskája.

Sokoldalúságánál fogva a gép többféle feladatra is használható a
gazdaságban a CAT különféle munkaeszközeivel és szerelékeivel. A
villák, söprűk, kanalak, sövénynyírók és egyéb szerelékek révén a CAT
minirakodója a mezőgazdasági gépek piacának svájci bicskája. A
kezelőnek nagy segítség a hidraulikus eszközcserélő, amelynek
használata esetén még a kabinból sem kell kiszállni.

A nagy teljesítményű hajtáslánc maximális teljesítményt és produktivitást
nyújt az elektronikus forgatónyomaték-szabályozó rendszernek, valamint a
lassító pedállal kiegészített, kézzel/lábbal vezérelhető elektronikus
gázkarnak köszönhetően. A munkaeszközöknél maximális hidraulikus
teljesítményt igénylő alkalmazásokhoz High Flow hidraulikus rendszer
vehető igénybe. Az elektronikusan vezérelt CAT motorok nagy
teljesítményt és forgatónyomatékot biztosítanak, és az EU Stage V
emissziós szabványnak is megfelelnek.

Kínálatunkban biztosan talál a gazdaságának megfelelő CAT
teleszkópos rakodót. Portfóliónkat nagyszerű formaterv,
kompromisszumoktól mentes funkcionalitás, páratlan emelési
képességek jellemzik. És ne feledkezzünk meg a kabinról sem,
ahol a kezelő az egész munkanapot kényelmesen eltöltheti,
miközben maximális produktivitást ér el a kivételes munkabírású
géppel.

Géptípus
TH357D
Motor/Teljesítmény
Cat C4.4 ACERT / 93 kW
Üzemi súly*
7785 kg
Max. emelési kapacitás
3500 kg
Max. emelési magasság
7m
Utazósebesség**
40km/h
Váltó(?)
Cat PG126 6 seb. Power shift
Magasság
2475 mm
Hosszúság
5000 mm
Szélesség
2382 mm
*raklapvillával együtt értendő, **gépkonfigurációtól függően változhat

TH3510D
Cat C4.4 ACERT / 93 kW
9149 kg
3500 kg
9,8 m
40km/h
Cat PG126 6 seb. Power shift
2475 mm
5300 mm
2382 mm

TELESZKÓPOS RAKODÓK
KITERJESZTETT KÉPESSÉGEK

A CAT teleszkópos rakodóinak gyorsan reagáló, többfunkciós hidraulikájával szinte
gyerekjáték a gépkezelés. A gém gyors működése, a kis fordulási sugár és az egyidejű
feladatvégzést támogató, multifunkcionális joystick együtt gyorsítják a végrehajtást, és
időt szabadítanak fel a gazdaságban elvégzendő más feladatokra. A többféle erőátviteli
lehetőség és a részben önzáró differenciálmű a legnehezebb feladatokat is
gördülékenyen, magabiztosan kezeli.

Egyetlen CAT munkagép, többféle alkalmazási lehetőséggel. A gyorsan csatlakoztatható
munkaeszközök a sokféle feladat elvégzését megkönnyítik. A légrugós ülés, a nagy
teljesítményű fűtő- és szellőzőegységek nyújtotta kabinkényelmet megtapasztalva
hamarosan Ön is azon fogja törni a fejét, milyen egyéb feladatokra foghatná még be a
CAT teleszkópos rakodót.

SZERVIZ ÉS TÁMOGATÁS
A CATERPILLAR OTTHON VAN A MEZŐGAZDASÁGBAN
A mezőgazdaság kihívásokkal teli tevékenység. Ezért a Caterpillar mindig a
konkrét feladatnak megfelelően alakítja ki mezőgazdasági gépeit. Tudjuk,
milyen sokat várnak el ügyfeleink a gépberuházásoktól. Ezért mindig
biztosítjuk a számukra szükséges megbízhatóságot és teljesítményt.

NAPI SZINTŰ TÁMOGATÁS
Ha a Caterpillartól vásárol, nem csupán egy géppel lesz gazdagabb, hanem
ezzel együtt olyan szervizhez és támogatáshoz is hozzájut, amelynek egyetlen
versenytársunk sem ér nyomába. A CAT® minden márkakereskedője tudja,
milyen fontos az Ön számára, hogy a gép szükség esetén mindig munkakész
legyen. Üzemkiesésről szó sem lehet! Ezért építettük ki az iparág legjobb és
legmegbízhatóbb márkakereskedői hálózatát, amely garantáltan biztosítja
ügyfeleinknek a gépek folyamatosan produktív és hatékony használatához
szükséges eszközöket, technológiákat és tudást.

