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A CAT® mezôgazdasági gépei teljesítik a mezôgazdaság által 
támasztott komoly követelményeket. A masszív és megbízható 
Caterpillar gépek egyszerre támogatják a modern mezôgazda-
ság sokszínûségét és a haladó gondolkodású gazdák igényeit. 

Akár az állattenyésztés kihívásainak legyôzéséhez keres-
nek megoldást, akár növénytermesztô vállalkozásukhoz nagy 
igénybevételre tervezett eszközt, a Caterpillar márka jó döntés 
a biztonság, megbízhatóság és funkcionalitás szempontjából is.

Csatlakozzon Ön is ahhoz a több ezer mezôgazdasági terme-
lôhöz, akik világszerte a Caterpillarra támaszkodva építenek 
erôs, sikeres vállalkozást!
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NAGYOBB TELJESÍTMÉNYA Cat minden feladathoz biztosít körültekintôen 

megtervezett munkagépet. A fedélzeti számítógép 

segítségével a beállítások menet közben 

korrigálhatók. Így a kezelô pontosan a kívánt 

teljesítményhez jut hozzá, és könnyedén irányíthatja, 

manôverezheti a gépet. A Caterpillar elismert 

szervizhátterével a karbantartás is egyszerû.

906M 908M 910M 914M 918M

Gémhossz Standard Lift Standard Lift Standard Lift/High Lift Standard Lift/High Lift Standard Lift

Teljesítmény 74 hp (55 kW) 74 hp (55 kW) 99 hp (74 kW) 99 hp (74 kW) 117 hp (87 kW)

Üzemi súly 5,600 kg 6,365 kg 8,090 kg 8,126 kg 9,469 kg

Teherbírás 3,615 kg 4,025 kg 5,062 kg 5,578 kg 5,825 kg

Csapszegmagasság 3.2 m 3.4 m 3.7 m/4.0 m 3.7 m/4.0 m 3.8 m

Magasság 2,465 mm 2,650 mm 3,020 mm 3,093 mm 3,110 mm

Hosszúság 5,649 mm 5,630 mm 6,293 mm 6,362mm 6,652 mm

Szélesség 1,840 mm 1,985 mm 2,259 mm 2,259 mm 2,259 mm



NAGYOBB TELJESÍTMÉNY
KOMPAKT GUMIKEREKES HOMLOKRAKODÓK
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TÖBB MINT KEREKES RAKODÓ 
Stabilitás, gyorsaság és sokoldalúság – kivételes 
rakodási és emelési teljesítmény. A sokoldalúságot 
elôsegíti a CAT szerelékek átfogó kínálata, amellyel 
mindenki a maximumot hozhatja ki a kompakt 
gumikerekes homlokrakodóból. 

IDEÁLIS MUNAKÖRNYEZETET BIZTOSÍTÓ KABIN 
A munkagépbe ülve azonnal érezni, hogy a tágas, 
kényelmes és csendes kabint kezelô tervezte.  
Az átalakított pedálelrendezésnek, a továbbfejlesztett 
konzolnak és joystick-nek, az oszlopmentes hátsó 
ablaknak és a környezetet teljesen láthatóvá tevô, hátsó 
kamerának köszönhetôen a kezelônek élmény a munka 
ebben a kezelôi környezetben.

MAGÁTÓL ÉRTETÔDÔ VEZÉRLÉS 
Akár az épületek között rakodik, akár udvarban 
dolgozik, akár gazdaságok között fuvaroz, kompakt 
gumikerekes homlokrakodóinkat egyszerûen és 
könnyen irányíthatja. A kezelô kevésbé fárad el,  
és a munka hatékonysága is javul.



A Cat kisméretû gumikerekes homlokrakodói teljesítményükrôl, gazdaságosságukról és 

kényelmükrôl ismertek. Olyannyira, hogy jó eséllyel viszonyítási pontot jelenthetnek más 

hasonló mezôgazdasági gépek értékeléséhez. A gép lelke a CAT C7.1 ACERT ™ motor, 

amely nagy forgatónyomatékot nyújt alacsony sebességen. Ha ehhez az intelligens 

hystat hajtásláncot is hozzávesszük, máris kész a tökéletes kombináció: igény szerinti 

teljesítmény, gazdaságos üzemanyagfogyasztás és csendes, tágas kabin, ahol a vezetô 

valóban ura a helyzetnek.

926M 930M 938M

Gémhossz Standard Lift/High Lift Standard Lift/High Lift Standard Lift/High Lift

Teljesítmény 166 hp (122 kW)* 166 hp (122 kW) 190 hp (140 kW)

Üzemi súly 12,994 kg 14,007 kg 16,427 kg

Teherbírás 7,524 kg 8,469 kg 10,028 kg

Csapszegmagasság 3.9 m/4.4 m 3.9 m/4.5 m 3.9 m/4.55 m

Magasság 3,340 mm 3,340 mm 3,340 mm

Hosszúság 7,451 mm 7,451 mm 7,451 mm

Szélesség 2,540 mm 2,540 mm 2,693 mm
*926M Ag Handler power rating



A TELJESÍTMÉNYRÔL ÖN DÖNT
GUMIKEREKES HOMLOKRAKODÓK
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A TELJESÍTMÉNYRÔL ÖN DÖNT 
A különbözô üzemmódoknak köszönhetôen a kezelô 
eldöntheti, hogy hatékony üzemanyagfogyasztásra vagy 
inkább teljesítményre optimalizál, hogy minél elôbb 
elkészüljön a munka. Az elektronikusan vezérelt, rugal-
mas hajtásláncnak köszönhetôen Ön minden körülmény 
között, bármilyen feladatnál úgy érezheti, hogy ura  
a helyzetnek. 

EGYSZERÛBB MUNKAVÉGZÉS 
Vezetés, emelés és kormányzás egyidejûleg, gördülé-
keny és kiszámítható vezérléssel – a gép minden paran-
csot pontosan követ. A programozható vezérlôkarok 
menet közben beállíthatók, ami ideális ismétlôdô munka-
ciklusok, illetve korlátozott manôverezhetôség vagy moz-
gástér esetén. A „Profi” alkalmazással a kezelô ponto-
san az adott feladatnak megfelelôen állíthatja be a gépet.

 

KÉNYELEM ÉS KONTROLL 
A kabin tökéletes kényelmet biztosít a feladatok elvégzé-
séhez: ülésre szerelt vezérlôkarokkal, 360 fokos kilátás-
sal, hátsó kamerával. A nagyméretû kijelzôk teljes átte-
kintést adnak a pillanatnyi helyzetrôl. A mezôgazdasági 
felhasználásra tervezett szûrôk kívül tartják a szagokat, 
és javítják a kabin levegôminôségét. A kabinkörnyezet 
rendkívül halk a mindössze 64 dB(A) zajszintnek köszön-
hetôen. Ebben a gépben kényelmesebb ülni, mint az 
irodában.



TH255C TH306D TH356D TH357D TH408D TH3510D

Teljesítmény 74 hp 
(55 kW)

100 hp  
(75 kW)

111 /124 hp 
(83/92 kW)

111 /124 hp 
(83/92 kW)

111 /124 /142 hp 
(83/92/106 kW)

111 /124 /142 hp 
(83/92/106 kW)

Üzemi súly 5,010 kg 6,168 kg 6,800 kg 7,700 kg 8,300 kg 9,144 kg

Maximális emelési kapacitás 2,500 kg 2,800 kg 3,500 kg 3,500 kg 4,000 kg 3,500 kg

Maximális emelési magasság 5,6 m 5,8 m 6 m 7 m 7,6 m 9,8 m

Utazósebesség* 27 km/h 32 km/h 40 km/h 40 km/h 40 km/h 40 km/h

Váltó Hidrosztatikus Hidrosztatikus Autoshift 6 sebesség Autoshift 6 sebesség Autoshift 6 sebesség Autoshift 6 sebesség

Magasság 1,900 mm 2,250 mm 2,475 mm 2,475 mm 2,475 mm 2,475 mm

Hosszúság 3,800 mm 4,400 mm 4,866 mm 5,000 mm 5,286 mm 5,272 mm

Szélesség 1,800 mm 2,100 mm 2,382 mm 2,382 mm 2,382 mm 2,382 mm

A legkompaktabbtól a legnagyobb teljesít-

ményû modellig, kínálatunkban biztosan talál 

a gazdaságának megfelelô Cat teleszkópos 

rakodót. Portfóliónkat nagyszerû formaterv, 

kompromisszumoktól mentes funkcionali-

tás, páratlan emelési képességek jellemzik. 

Az új motorok megfelelnek az EU legújabb 

emissziós szabványainak, és rendkívül gaz-

daságosan használják fel az üzemanyagot. 

És ne feledkezzünk meg a kabinról sem, ahol 

a kezelô az egész munkanapot kényelmesen 

eltöltheti, miközben maximális produktivitást 

ér el a kivételes munkabírású géppel.

* A maximális menetsebesség a gép konfigurációjától függôen változhat.



KITERJESZTETT KÉPESSÉGEK
TELESZKÓPOS RAKODÓK
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KEVÉS A HELY? 
AKKOR EZ A GÉP ÖNNEK KÉSZÜLT! 
Túl kicsinek érzi a magtárát a teleszkópos rakodó hasz-
nálatához? Legkisebb, 1,8 méter széles és 1,9 méter 
magas modellünk 2,5 tonnát képes 5,6 méter magasba 
emelni. Háromféle kormányzási üzemmódjának köszön-
hetôen a legszûkebb helyen is kiválóan manôverezhetô. 
A gém alacsony elfordulási pontjának köszönhetôen  
a kezelô jobbra és hátrafelé is jól kilát. 

AMIRE, AHOGY ÉS AMIKOR SZÜKSÉGE VAN 
A Cat teleszkópos rakodóinak gyorsan reagáló, több-
funkciós hidraulikájával szinte gyerekjáték a gépkeze-
lés. A gém gyors mûködése, a kis fordulási sugár és az 
egyidejû feladatvégzést támogató, multifunkcionális 
joystick együtt gyorsítják a végrehajtást, és idôt szaba-
dítanak fel a gazdaságban elvégzendô más feladatokra. 
A többféle erôátviteli lehetôség és a részben önzáró 
differenciálmû a legnehezebb feladatokat is gördüléke-
nyen, magabiztosan kezeli. 

TÖBB FUNKCIÓ EGYBEN 
Egyetlen Cat munkagép, többféle alkalmazási lehetôség-
gel. A gyorsan csatlakoztatható munkaeszközök a sok-
féle feladat elvégzését megkönnyítik. A légrugós ülés,  
a nagy teljesítményû fûtô- és szellôzôegységek nyújtotta 
kabinkényelmet megtapasztalva hamarosan Ön is azon 
fogja törni a fejét, milyen egyéb feladatokra foghatná 
még be a Cat teleszkópos rakodót.



Ha univerzálisan használható, sokoldalú és kényelmes 

gépet keres, a Cat csúszókormányzású rakodójával 

biztosan nem nyúl mellé. A Caterpillartól elvárt nagy 

teljesítményû hidraulikával és hajtáslánccal felszerelt, 

ujjbeggyel irányítható, gyors, masszív és tartós gép 

sokféle feladat elvégzésére kiválóan alkalmas  

a gazdaságban.

216B3 226D 236D 246D 232D 242D 262D (XPS) 272D2 (XPS)

Gémelrendezés Radial Radial Radial Radial Vertical Vertical Vertical Vertical

Teljesítmény 51 hp  
(38 kW)

67 hp  
(50 kw)

74 hp  
(55.4 kW) 

74 hp  
(55.4 kW)

67 hp  
(50 kW)

74 hp  
(55.4 kW) 

74 hp  
(55.4 kW)

98 hp  
(73 kW)

Üzemi súly 2,581 kg 2,588 kg 2,975 kg 3,368 kg 2,818 kg 3,166 kg 3,634 kg 3,977 kg

Teherbírás* 680 kg 749 kg 900 kg 1,088 kg 885 kg 1,066 kg 1,338 kg 1,656 kg

Csapszegmagasság 2,854mm 2,818 mm 3,122 mm 3,154 mm 3,001 mm 3,076 mm 3,172 mm 3,265 mm

Hidraulika (Standard Flow / High Flow) ( L/perc) 61/ - 69/99 76/112 86/121 69/99 76/112 86/121 86/121

Magasság 1,950 mm 2,028 mm 2,082 mm 2,110 mm 2,029 mm 2,111 mm 2,110 mm 2,094 mm

Hosszúság 3,233 mm 3,234 mm 3,487 mm 3,708 mm 3,233 mm 3,487 mm 3,714 mm 3,945 mm

Szélesség 1,525 mm 1,497 mm 1,676 mm 1,676 mm 1,497 mm 1,676 mm 1,676 mm 1,829 mm
*További ellensúllyal



ÚJRAFOGALMAZOTT KÉPESSÉGEK
CSÚSZÓKORMÁNYZÁSÚ RAKODÓK
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KÉNYELMES KABIN 
Az opcióként választható szigetelt, túlnyomásos kabin 
tiszta és csendes mûködési környezetet biztosít, ahon-
nan minden munkaeszköz kiválóan látható. A magas 
háttámlájú, fûtött, légpárnás üléssel és az ülésre szerelt, 
állítható joystickkal felszerelt Cat csúszókormányzású 
rakodók az iparágban egyedülálló kényelmet nyújtanak  
a kezelônek.

IGÉNY SZERINTI IRÁNYÍTÁS 
Kézzel vagy inkább lábbal szeretné irányítani a gépet?  
A Cat csúszókormányzású rakodójánál eldöntheti! Kevés 
a hely? A gép akár egyhelyben képes megfordulni. 
Nehéz a terep? A rakodóhoz talajviszonyoktól függôen 
többféle futómû választható – a hagyományos kerekes 
kialakítást is beleértve. Ha fontos a kisebb talajnyomás,  
a gumihevederes minirakodó mellett érdemes dönteni. 

RUGALMAS MÛKÖDÉS 
Sokoldalúságánál fogva a gép többféle feladatra is hasz-
nálható a gazdaságban a Cat különféle munkaeszközei-
vel és szerelékeivel. A villák, söprûk, kanalak, sövénynyí-
rók és egyéb szerelékek révén a Cat csúszókormányzású 
rakodója a mezôgazdasági gépek piacának svájci 
bicskája. Használója választhat a gyors szerszámcserét 
biztosító hagyományos gyorscsatlakozás, vagy az egy-
szerûbb hidraulikus opció között – amelynek használata 
esetén még a kabinból sem kell kiszállni.



Végezzen el még több feladatot a Cat csúszókormányzású 
rakodójával! Tágas kezelôi állomásával gyerekjáték  
a vezérlés, és sokféle idôtakarékos 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 mezôgazdasági gépek svájci bicskája.

239D 249D 259D 279D (XPS) 299D2 (XPS)

Gémelrendezés Radial Vertical Vertical Vertical Vertical

Teljesítmény 67 hp (50 kW) 67 hp (50 kW) 74 hp (55,4 kW) 74 hp (55,4 kW) 98 hp (73 kW) 

Üzemi súly 3,306 kg 3,486 kg 4,013 kg 4,487 kg 5,114 kg

Teherbírás* 1,021 kg 1,134 kg 1,406 kg 1,444 kg 2,204 kg

Csapszegmagasság 2,825 mm 3,002 mm 3,075 mm 3,173 mm 3,208 mm

Hidraulika (Standard Flow / High Flow) (L/perc) 69/99 69/99 76/112 86 (121) 86 (121)

Magasság 2,034 mm 2,039 mm 2,111 mm 2,113 mm 2,125 mm

Hosszúság 3,234 mm 3,233 mm 3,486 mm 3,714 mm 3,931 mm

Szélesség** 1,676 mm 1,676 mm 1,676 mm 1,931 mm*** 1,931 mm***
*További ellensúllyal  **320 mm gumiheveder opció  ***400 mm gumiheveder opció
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ÓRIÁSI TELJESÍTMÉNY 
A nagy teljesítményû hajtáslánc maximális teljesítményt 
és produktivitást nyújt az elektronikus forgatónyoma-
ték-szabályozó rendszernek, valamint a lassító pedállal 
kiegészített, kézzel/lábbal vezérelhetô elektronikus gáz-
karnak köszönhetôen. A munkaeszközöknél maximális 
hidraulikus teljesítményt igénylô alkalmazásokhoz High 
Flow hidraulikus rendszer vehetô igénybe. Az elektro-
nikusan vezérelt Cat C2.2 motor nagy teljesítményt és 
forgatónyomatékot biztosít, és az EU Stage IIIB (U.S. EPA 
Tier 4 Final) emissziós szabványnak is megfelel. 

FELFÜGGESZTETT FUTÓMÛ 
A teljesen független torziós felfüggesztés és az opcioná-
lis sebességérzékeny futásvezérlô rendszer egyenetlen 
talajon is megkönnyíti a gépkezelést, javítva a rako-
mánymegtartó képességet, a produktivitást, és fokozva 
a kezelôi kényelmet. A hóban erôsebb tapadást, jobb 
gördülékenységet és kisebb talajnyomást nyújtó, opcio-
nális széles lánctalp többféle alkalmazási lehetôséget 
támogat.

PÁRATLAN MANÔVEREZHETÔSÉG
GUMIHEVEDERES MINIRAKODÓK



302.7D CR

2,670 kg

303E CR

3,530 kg
304.5E2 XTC

4,080 kg

308E2 CR

8,400 kg

300.9D

1,020 kg
302.4D

2,320 kg

303.5ECR

3,692 kg

305E2 CR

5,185 kg

301.4C

1,710 kg

305.5E2 CR 

5,423 kg

301.7D

1,980 kg

304E2 CR

4,039 kg

307E2

7,270 kg

301.7D CR

1,690 kg

ÜZEMI SÚLY

Egyszerû. Biztonságos. Rendkívül kényelmesen 

üzemeltethetô. A Cat minikotrói kialakításuknál 

fogva mostoha körülmények között is jól teljesí-

tenek. Kis fordulási sugaruknak köszönhetôen a 

legszûkebb helyen is használhatók, és kategó-

riavezetô kabinjukból egyszerûen irányíthatók – 

akár egész nap. A hidraulikus gyorscsatlakozó-

val ellátott, sokféle szerelvénnyel kiegészíthetô 

minikotrók gazdaságos megoldást kínálnak, ha 

minden igényt kielégítô gépet keres – a Caterpil-

lartól megszokott minôségben. Ezt a beszerzést 

soha nem fogja megbánni!



MERJEN NAGYOT ÁLMODNI! 
ÉS KICSIT VÁSÁROLNI

MINIKOTRÓK
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TELJESÍTMÉNY MINDENEK FELETT 
A 300.9D modelltôl a fejlett 308E2 CR-ig, a portfólió min-
den szintjén kimagasló mûszaki jellemzôket biztosítunk.  
A Cat minikotróiban nem fog csalódni! Akár kis fordulási 
sugárral, 200 fokban elfordítható kanálra vagy hagyomá-
nyos ásási teljesítményre van szüksége, a Cat teljesíti  
a követelményeket. Mindez rendkívül vonzó teljes élet-
tartamra vetített üzemeltetési és fenntartási költséggel 
és biztonságközpontú szemlélettel párosul.  
A Caterpillar gépei egyértelmûen maguk mögé utasítják 
a versenytársakat. 

MINDEN, AMIRE SZÜKSÉGE VAN,  
SÔT MÉG ANNÁL TÖBB IS 
Akár a kabinos, akár a bukókeretes változat mellett 
dönt, a Cat minikotrójához sokféle standard eszközt 
választhat: kiegészítô hidraulikát egy- és kétirányú 
áramlással; teljesen felfüggesztett ülést; fedélzeti diag-
nosztikai monitort. A blade float funkció fokozza  
a produktivitást és a hatékonyságot. Valamennyi funkció 
megtervezésekor a használati elônyöket tartottuk szem 
elôtt. 

BÁRHOVA ELVIHETÔ, BÁRHOL MÛKÖDIK 
A Caterpillar komoly hagyományokkal rendelkezik  
a nagy igénybevétellel járó alkalmazási területeken. 
Magától értetôdik, hogy minikotrói is megfelelnek az 
ilyen elvárásoknak. Vegyük például a háromtonnás 
302.7D CR modellt. Jól szállítható gép zsúfolt, szûkös 
terekbe. Az alig 1,5 méter széles kotró kivételesen stabil, 
nagy teljesítményû és biztonságos munkagép.



A CATERPILLAR OTTHON VAN A MEZÔGAZDASÁGBAN
SZERVIZ ÉS TÁMOGATÁS

NAPI SZINTÛ TÁMOGATÁS 

Ha a Caterpillartól vásárol, nem csupán egy géppel lesz gazdagabb. Hanem ezzel együtt olyan szervizhez és támoga-
táshoz is hozzájut, amelynek egyetlen versenytársunk sem ér nyomába. A Cat® minden márkakereskedôje tudja, mi-
lyen fontos az Ön számára, hogy a gép szükség esetén mindig munkakész legyen. Üzemkiesésrôl szó sem lehet!  
Ezért építettük ki az iparág legjobb és legmegbízhatóbb márkakereskedôi hálózatát, amely garantáltan biztosítja ügy-
feleinknek a gépek folyamatosan produktív és hatékony használatához szükséges eszközöket, technológiákat és tudást. 

PEDJ0290 2016. november © 2016 Caterpillar. Minden jog fenntartva. A CAT, a CATERPILLAR, a BUILT FOR IT és logóik, a „Caterpillar Yellow”,  
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