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A tudomány, a tehetség és a kemény munka 
kombinációja kivételes eredményeket szül, ezáltal 
megvalósíthatók a megrendelôk elképzelései.

A fejlesztés a kulcsa annak, hogy tarthassuk a lépést egy ilyen 
gyorsan fejlôdô iparágban – a Caterpillar 92 éves története 
pedig a fejlesztésre épül. Akár anyagmozgatási, akár szûk 
lakóövezeti, akár nagyvolumenô kereskedelmi övezeti munkáról 
van szó, a Caterpillar munkagép és munkaeszköz választékát 
úgy tervezték és alakították ki, hogy az iparág legjobb ár/érték 
arányú megoldását biztosítsák. Világhírû tartósságukkal  
és megbízhatóságukkal valamint a Cat® kereskedôi hálózat 
támogatásával, a Caterpillar eszközök nyugodt munkavégzést 
biztosítanak az Ön vállalkozásának is.

Csatlakozzon azon tereprendezô vállalkozások ezreihez, akik 
a világ minden táján számítanak a Caterpillar megoldásaira, 
amik stabil mûködést eredményeznek számukra.

A TEREPRENDEZÉS EGY  
IZGALMAS ÉS NÖVEKVÔ IPARÁG
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1999-ben, Mark Bradley megvalósította  
az álmát. Megalapította a „TBG Landscape” 
vállalatot egy öreg fûnyíróval, egy használt 
teherautóval és az eltökéltséggel, hogy saját 
tereprendezô vállalkozása legyen. Most 18 év 
elteltével, a cége évi 50 millió dolláros forgalmat 
bonyolít, fele annyi alkalmazottal, mint más 
hasonló méretû cégek. Hogy mi a titka? Jobb 
tervezés, jobb csapat és a hatékonyság iránti 
elkötelezettség.

Ahogy nôtt a vállalkozása, sorra merültek fel  
a kihívások. Marknak ezért olyan szoftverre volt 
szüksége, amellyel becslések helyett a tények 
ismeretében azonnali döntéseket tud hozni. Így 
aztán elkészíttette az LMN-t, egy olyan szoftvert, 
ami kifejezetten a tereprendezô cégek számára 
készült, és mára az LMN (www.golmn.com)  
a leg szélesebb körben használt üzleti szoftver  
a tereprendezô iparágban. Használják Észak-
Amerikában Európában, Ausztráliában, Ázsiában 
és a Közel-Keleten is.

Mark megosztja velünk a 10 leghasznosabb 
tanácsát, amelyeket több ezer vállalkozó jó és 
rossz tapasztalata alapján dolgozott ki, és amik 
segíthetik a jobb és nyereségesebb tereprendezô 
vállalkozás mûködtetését.
1. Minden egyes évet kezdjen költségvetéssel –  

„Túl sok éven át vezettem úgy a cégemet, hogy 
csak bíztam abban, hogy nyereséges lesz ahelyett, 
hogy tudtam volna, miképpen lesz az.  
A költségvetés az, ami biztosítja számunkra azokat 
az adatokat, amikre szükségünk van ahhoz, hogy:

 •  Kijelöljük a célokat, amelyek nyereséget biztosítanak
 • Kitermeljük az összes költségünket
 •  Elôre lássunk – és biztosak lehessünk benne, hogy  

a jelenlegi döntéseink számokon és tényeken 
alapulnak, reménykedés és találgatások helyett.

2. Becsülje meg, ne találgasson – A legtöbb cég  
meg tudja ugyan becsülni egy feladat költségeit – 
de való jában nem ismeri minden egyes beárazott 
munka pontos rezsiköltségét, fedezeti pontját, és  
az elvégzésével elérhetô nettó profitot. Ön sem 
bízhat abban, hogy folyamatosan jövedelmezô lesz  
a vállalkozása, ha nem rendelkezik egy becslést 
végzô rendszerrel, ami biztosítja, hogy minden 
egyes munkája megfelelôen legyen beárazva.

3. A becslések alapján tervezze meg a munkát – 
A becsléseknek pontosan meg kell határozniuk  
a munkaóra- és gépigényt illetve azokat az anyag- 
és egyéb költségeket, amelyek a munkához 
tervezhetôk. Amennyiben a becslés elfogadásra 
került, akkor használja azt a továbbiakban munka -
tervként az alkalmazottak számára. Nekik nem 
szükséges ismerniük az összes költséget és árat 
– de tisztában kell lenniük azzal, hogy Ön mi alapján 
tervezte meg a munkát, annak érdekében, hogy 
tartható legyen a vállalt határidô.

4. Maximalizálja az órára vetített bevételeit – A nettó 
nyereség ismerete minden egyes munka esetén 
rendkívül fontos, ugyanúgy, ahogy az órára vetített 
bevétel ismerete is. Számolja ki az órára vetített 
bevételét olyan módon, hogy a munka díját ossza  
el a munkaórák számával. A munkaórára vetített 
költségek maximalizálása segít növelni a cég bevételeit 
anélkül, hogy növelnie kellene az alkalmazottak számát, 
vagy nônének a rezsiköltségei. Több alkalmazott = 
több gond... Sokkal egyszerûbb módszer az egy fôre 
jutó bevétel növelése. 
A munkaórára vetített bevételeit a következô 
egyszerû módszerekkel is növelheti:

 I.   Növelje a bevételeit olyan munkák vállalásával, 
ahol nagy mennyiségû (vagy drága) anyagot kell 
felhasználni.

 II.  Használjon gépeket és munkaeszközöket, így 
munkaidôt takaríthat meg.

5. Ossza meg az eredményeket – Lehetetlen össze-
tartani egy jó csapatot anélkül, hogy a tagjai tisztában 
legyenek azzal, hogy jól vagy esetleg nem megfelelôen 
végzik a munkájukat. Az LMN munkaidôkimutató és 
munkafolyamat-követô program valós idejû adatokat 
szolgáltat arról, hogy a becsült munkaórákhoz képest 
ki hogyan áll a valóságban, így mindenki tisztában 
lehet vele, hogy ki az, aki tudja tartani a tervezett 
költségvetést és ki az, aki nem. Ez a módszer verseny- 
és sikerorientált munkalégkört alakít ki, ami sokkal 
hatékonyabb, mint lehajtott fejjel dolgozni keményen 
egész nap. 

6. Ne spóroljon a megfelelô munkaerôn – Amikor egy 
vállalkozás tulajdonosa nem látja át kellô mélységben 
a számait, hajlamos lehet rövid távú, költség-vezérelt 
döntéseket hozni, profit-vezérelt döntések helyett. 
A bérköltségek csökkentése érdekében például olyan 
alkalmazottakat foglalkoztat, akik hajlandóak alacsony 
bérért is dolgozni. Az olcsó munkaerô azonban sok 
esetben nem törôdik a feladatával, nem fordít ele-
gendô energiát a megfelelô munkavégzésre, sokat 
hibázik és sok rossz döntést hoz. Ez károsan hat  
a bevételekre (mivel lassabban halad a munka) és 
sok idôt kell fordítani a hibák kijavítására a vállalkozás 
fejlesztése helyett.

7. Ne spóroljon az eszközökön – Sokan megtartják  
a régi gépeiket, mert már kitermelték az árukat és 
nem kell értük fizetni. Mások a legolcsóbb gépeket 
és eszközöket vásárolják meg, mert így szeretnének 
spórolni. Az olcsó vagy idôs gépek azonban gyakran 
hibásodnak meg, ami lassítja a munkát, elérhetetlenné 
teszi a kijelölt célokat, tönkreteszi az ütemezést és 
frusztrálttá teszi a dolgozókat. A gépek meghibásodása 
esetén a legnagyobb költséget nem is maga a javítás 
jelenti, hanem az elmaradt termelés és az extra bér-
költség, amit a gép kiesése okoz. A gép általában 
kisebb költséggel és gyorsabban dolgozik, mint a 
kézi munkaerô, és jóval kevesebb fejfájást is okoz. 
Amennyiben Ön is úgy szeretné fejleszteni a cégét, 
hogy mindez kevesebb gonddal járjon, gondoskodjon 
róla, hogy minden munkához legyen megfelelô gépe 
és/vagy eszköze.

8. Növelje a hatékonyságot – A hibák és problémák 
sokkal többe kerülnek, mint gondolná! Amikor például 
egy órát elveszteget arra, hogy olyan anyagot szedjen 
fel, ami rossz helyre került, egy óra munkabért veszít 
el. Ennél is fontosabb, hogy elvesztegetett egy órát 
a bevétel-termelô alkalmazottak idejébôl, elvesztette 
azt a hasznot, amit az abban az órában beépíthetô 
anyag termelt volna, és elvesztett egy órát, ami 
profitot termelt volna. Beszélje meg a csapatával  
az idôveszteség okait, és fordítson rá figyelmet, 

hogy kiküszöbölje azokat. Hamarosan látni fogja, 
hogy nôni kezd a nyeresége.

9. Automatizálja az irodáját – A technológia az irodá-
ban ugyanolyan fontos, mint a munkagép a terepen. 
Használjon szoftvereket és applikációkat, hogy 
elkerülje a papírmunkát, gyorsítsa a becsléseket, 
és megelôzze az adatbevitellel töltött munkaórák 
százait (illetve a hibákat!). Ilyen módon képes lesz 
fejleszteni a cégét anélkül, hogy növekednének a 
rezsiköltségei. 

10. Tanulja meg a számait, és tanítson néhány számot 
Amennyiben jövedelmezô vállalkozást szeretne 
vezetni, Önnek – nem pedig a könyvelôjének – kell 
megértenie azokat a számokat, amik hajtják az üzletet. 
Amikor már jól bánik ezekkel a számokkal, meg kell 
tanítania csapatának is, hogy hogyan kell értelmezni 
azokat. Ha mindenkit rá tud venni arra, hogy 
„egyirányba húzza a szekeret”, azzal csökkenti 
a munka helyi stresszt, és észre fogja venni, hogy  
az alkalmazottai többet törôdnek majd a lényeges 
dolgokkal ahelyett, hogy csak a fizetésüket várnák.

10 TANÁCS A SIKERES TEREPRENDEZÔ 
VÁLLALKOZÁS ÜZEMELTETÉSÉHEZ 

Az LMN gyakran rendez workshopokat, terepi rendezvényeket és vezetôi találkozókat, hogy támogassa a tereprendezôket.  
Bôvebb információért látogassa meg a www://golmn.com/events/ weboldalt.
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300.9D 301.4C 301.7D 301.7D CR 302.2D 302.4D 302.7D CR

Mûködô tömeg 985 kg 1 468 kg 1 735 kg 1 690 kg 2 135 kg 2 210 kg 2 670 kg

Nettó motorteljesítmény (SAE) 9,6 kW (13 LE) 13,2 kW (17,7 LE) 13,2 kW (17,7 LE) 13,2 kW (17,7 LE) 13,2 kW (17,7 LE) 13,2 kW (17,7 LE) 15,2 kW (20,7 LE)

Ásási mélység 1 731 mm 2 240 mm 2 400 mm 2 481 mm 2 490 mm 2 600 mm 2 744 mm

Vízszintes kinyúlás talajszinten 3 028 mm 3 650 mm 3 895 mm 3 995 mm 4 130 mm 4 220 mm 4 681 mm

Ürítési magasság 2 035 mm 2 370 mm 2 610 mm 2 555 mm 2 720 mm 2 870 mm 2 970 mm

Kanál felszakítóerô (SAE) 8,9 kN 16 kN 18,8 kN 14,2 kN 19,6 kN 21,8 kN 22,5 kN

Szállítási hossz leengedett 
kanálszárral 2 746 mm 3 645 mm 3 855 mm 3 584 mm 4 050 mm 4 030 mm 4 225 mm

Szállítási magasság 2 276 mm 2 276 mm 2 290 mm 2 362 mm 2 295 mm 2 390 mm 2 408 mm

Szélesség 730-864 mm 990-1 300 mm 990-1 300 mm 990-1 300 mm 990-1 300 mm 1 400 mm 1 570 mm

MIKRO 
KOTRÓK

A Cat mikro-kotrók a tereprendezôk 
hûséges társai.

A legszûkebb helyekre is eljutnak, 
ahol aztán csendesen és tisztán 
végzik a dolgukat, így nem zavarják 
a szomszédokat sem. Könnyûek, 
egyszerûen szállíthatók és készek arra, 
hogy bárhol és bármikor végezzék 
a feladatukat. Ne tévessze meg Önt 
kompakt méretük, hiszen a Cat Mikro-
kotrók komoly teljesítményre képesek 
és finom munkát végeznek az ásás, 
emelés, szintezés és rakodás területén. 
Amennyiben azon gondolkozik, 
hogy gépesíti az tereprendezési 
tevékenységét, érdemes a Cat 
Mikro-kotrókkal kezdeni, amik 
már a kezdetektôl növelik a munka 
hatékonyságát

*A fentiekben kiemelt tulajdonságok nem az összes mikro-kotróra vonatkoznak a választékon (300.9D – 302.7D CR) belül. Kérjük, ellenôrizze a kiválasztott modell mûszaki adatainál az elérhetô felszereltséget.

MIKRO-KOTRÓK

EMELÔSZEMEK

FINOM ÉS PONTOS 
JOYSTICK-VEZÉRLÉS

EGYSZERÛ  
SZERVIZELHETÔSÉG  
ÉS ELLENÔRZÉS

AXIÁLDUGATTYÚS 
TERHELÉSÉRZÉKELÔ 
HIDRAULIKASZIVATTYÚ

2-IRÁNYÚ  
HIDRAULIKAÁRAM  
ÁLLÍTÓ KAR

FARSÖPRÉS NÉLKÜLI 
KIALAKÍTÁS IS ELÉRHETÔ SZÉLESÍTHETÔ JÁROSZERKEZET

A GYORS- 
CSATLAKOZÓS  

KIALAKÍTÁSÚ  
KIEGÉSZÍTÔ  

HIDRAULIKA KÖR  
ALAPFELSZERELÉS

GÉM ÉS 
KANÁLSZÁR 

CSILLAPÍTÁS

TOLÓLAP HEGYBONTÓ KANÁLLAL  
IS KOMPATIBILIS 

VÉDETT GÉM MUNKAHENGER

MINDENHOL ÖNNEL
A tereprendezési projektek gyakran nehezen 
közelíthetôk meg a szûk átjárók miatt, ezek azonban 
nem állíthatják meg a Cat mikro-kotrókat. Hidraulikusan 
szélesíthetô járószerkezet biztosítja a stabilitást munka 
közben, ami összehúzható a szûk átjárókon való 
átjutáshoz. A 300.9D akár egy ajtón is befér. Ha szûk 
helyen kell dolgozni, az elfordítható gém és a farsöprés 
nélküli kialakítás teszi lehetôvé a fal melletti munkát.  

AHOGY SZERETNÉ
Habár a Cat mikró-kotrók egyszerûek és könnyen 
kezelhetôk, mégis sokféle opciót kínálnak. Ilyenek 
a különbözô fülke kialakítások, a farsöprés nélküli 
illetve hagyományos felépítés, a tolólap és az 
ellensúlyok. Miután kiválasztotta a felhasználási 
módnak legmegfelelôbb típust, alakítsa ki az igényeinek 
megfelelô felszereltséget, válasszon hozzá akár 
hegybontó kanalat vagy más adaptereket.

KÖNNYEN SZERVIZELHETÔ, TARTÓSRA 
TERVEZTÉK
A Cat mikro-kotrók átgondolt felépítése és elrendezése 
lehetôvé teszi az ellenôrzések és karbantartások egyszerû 
és gyors elvégzését. A munkahengerek és hidraulikatömlôk 
védettek a sérülékeny helyeken, a zsírzási intervallumok 
pedig a leghosszabbak az iparágban. Minôségi 
alkotóelemek biztosítják a legjobb teljesítményt és a 
leghosszabb élettartamot, így Ön több idôt tölthet azzal, 
hogy pénzt keres a géppel ahelyett, hogy költene rá.
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303E CR 303.5E CR 304E2 CR 304.5E2 XTC 305E2 CR 305.5E2 CR 307E2 308E2 CR

Mûködô tömeg 3 530 kg 3 692 kg 4 080 kg 4 080 kg 5 185 kg 5 423 kg 7 270 kg 8 400 kg

Motorteljesítmény (SAE) 17,5 kW (23,5 LE) 23,6 kW (31,6 LE) 30 kW (40,2 LE) 30 kW (40,2 LE) 30 kW (40,2 LE) 32,9 kW (44,1 LE) 37,7 kW (50,6 LE) 48,5 kW (65 LE)

Ásási mélység 2 750 mm 2 880 mm 3 430 mm 3 430 mm 3 670 mm 3 870 mm 4 070 mm 4 150 mm

Vízszintes kinyúlás talajszinten 4 810 mm 5 060 mm 5 470 mm 5 470 mm 5 810 mm 6 020 mm 6 160 mm 7 350 mm

Ürítési magasság 3 150 mm 3 520 mm 3 690 mm 3 690 mm 3 920 mm 4 080 mm 5 190 mm 5 010 mm

Kanál felszakítóerô (SAE) 28,4 kN 33 kN 37,8 kN 37,8 kN 44,7 kN 50,9 kN 50,6 kN 60,2 kN

Szállítási hossz leengedett 
kanálszárral 4 470 mm 4 730 mm 4 930 mm 4 930 mm 5 290 mm 5 460 mm 6 080 mm 6 340 mm

Szállítási magasság 2 500 mm 2 500 mm 2 500 mm 2 500 mm 2 550 mm 2 550 mm 2 630 mm 2 550 mm

Szélesség 1 550 mm 1 780 mm 1 950 mm 1 950 mm 1 980 mm 1 980 mm 2 200 mm 2 320 mm

MINIKOTRÓK

EGÉSZ NAPOS KÉNYELEM
A ROPS és FOPS minôsítésû kezelôfülke széles 
ajtónyílással rendelkezik a könnyû beszállás érdekében, 
és magas háttámlájú, állítható kartámasszal ellátott, 
rugózott üléssel szerelték fel, hogy magasfokú 
kényelmet nyújtson a gépkezelôknek. A 100%-os 
joystick-vezérlés csökkenti a fáradtságot és finom 
visszajelzést ad. Az E2 sorozatú minikotrók fülkéjén 
innovatív mellsô szélvédô található, aminek a részei 
egymásba csúsztathatók, vagy igény szerint a felsô rész 
elegánsan a fej fölé is hajtható.

TECHNOLÓGIA A KEZE ÜGYÉBEN
A könnyen kezelhetô “COMPASS” kijelzô lehetôvé teszi 
a joystick-kiosztás egyszerû megváltoztatását, vezérli a 
gyorscsatlakozót, és szabályozza a hidraulika-átfolyást 
a csatlakoztatott munkaeszközhöz optimalizált, elôre 
beállított értékeknek megfelelôen. Szintezésnél a hossz- 
és keresztdôlés érzékelôk kijelzôje pontos referenciát 
biztosít a tökéletes szinthez. Vegye hozzá ezekhez a 
2 sebességes automata váltót, a tolólapot, illetve a 
megfordítható kanalat (hegybontó mód), és már készen 
is áll arra, hogy bármilyen feladattal elbánjon.

NEM ISMER KOMPROMISSZUMOT  
A BIZTONSÁG TERÉN
A Cat minikotrókat a biztonságot szem elôtt tartva 
tervezték. A joystick vezérlés lehetôvé teszi a 
hidraulikarendszer azonnali lekapcsolását, a motor 
pedig nem indítható, amikor a hidraulikarendszer aktív. 
A gyári zuhanásgátló szelepek megtartják a terhet a 
tömlôk megrepedése esetén is, a dupla zárral rendelkezô 
hidraulikus gyorscsatlakozó pedig kiemelkedô biztonságot 
nyújt két egymástól független zárómechanizmusa 
segítségével. A fülke túlteljesíti a ROPS és FOPS 
elôírásokat és kitûnô kilátást biztosít minden irányba, 
ezzel az egyik legbiztonságosabb géppé téve a Cat 
minikotrót a fülkében és a gép környezetében egyaránt.

A CAT minikotró tágas és ergonomikus 
fülkéjében piacvezetô technológiát 
találunk, ami maximális kényelmet, 
biztonságot és kezelhetôséget nyújt. 

 A továbbfejlesztett hidraulikarendszer 
kivételes hatékonyságot és hosszabb 
élettartamot biztosít, a “COMPASS” 
monitor segítségével pedig egyszerûen 
személyre szabhatók a funkciók. Az 
iparágban elsôként a 304.5E2 XTC típust, 
(ami az “ Xtra Tool Carrier”, magyarul 
“Extra eszközhordozó” rövidítése,) 
szerelték fel a csúszókormányzású 
rakodók gyorscsatlakozójával a 
kiegészítôk csatlakoztatásához. 
Ez a különleges gép megerôsített 
hajtáslánccal rendelkezik, ami páratlan 
rugalmasságot kölcsönöz neki a 
tereprendezési munkák során.

MINIKOTRÓK

TOVÁBBFEJLESZTETT 
HIDRAULIKARENDSZER

MAXIMÁLIS 
SZABAD TÉR  
A GÉM ALATT

ÁLLÍTHATÓ KIEGÉSZÍTÔ 
 HIDRAULIKA SZELEP

MINÔSÍTETT EMELÔSZEM

HEGYBONTÓ 
MÓD 

200 FOKBAN 
FORGATHATÓ KANÁL

ERÔS ACÉL 
TOLÓLAP ÁRAMTALANÍTÓ 

KAPCSOLÓ

“COMPASS” KIJELZÔ

ELÔKÉSZÍTÉS 
MEGFOGÓSZERELÉKHEZ

VÉDETT TÖMLÔK

HÁROMFÉLE 
JÁRÓSZERKEZET 
KIALAKÍTÁS

• ACÉL
• GUMIHEVEDER
• GUMIPAPUCSOK 

AZ ACÉL LÁNCON

HOSSZ ÉS  
KERESZTDÔLÉS 

REFERENCIA 
 RENDSZER

IGÉNY SZERINTI 
TELJESÍTMÉNY

HÁTRANÉZETI KAMERA

ÚJRATERVEZETT 
“DELUXE” FÜLKE

100% JOYSTICK 
VEZÉRLÉS



11 CAT® 10CAT® 

CSÚSZÓ- 
KORMÁNYZÁSÚ 
RAKODÓK

216B3 226D 236D 246D 232D 242D 262D 272D2 272D2 XHP

Kanálrudazat elrendezése Radiális Radiális Radiális Radiális Függôleges Függôleges Függôleges Függôleges Függôleges

Nettó motorteljesítmény (SAE) 35 kW (47 LE) 49 kW (65 LE) 54 kW (73 LE) 54 kW (73 LE) 49 kW (65 LE) 54 kW (73 LE) 54 kW (73 LE) 71kW (95 LE) 79 kW (106 LE)

Mûködô tömeg 2 581 kg 2 588 kg 2 975 kg 3 368 kg 2 818 kg 3 166 kg 3 643 kg 3 977 kg 4 198 kg

Maximális teherbírás* 680 kg 749 kg 900 kg 1 088 kg 885 kg 1 066 kg 1 338 kg 1 656 kg 1 769 kg

Maximális kanálcsap 
magasság 2 854 mm 2 818 mm 3 122 mm 3 154 mm 3 001 mm 3 076 mm 3 172 mm 3 229 mm 3 265 mm

Hidraulika átfolyás (Normál/
Magas) (L/perc) 61/- 69/99 76/112 86/121 69/99 76/112 86/121 86/121 86/150

Fülke magassága 1 950 mm 2 028 mm 2 028 mm 2 110 mm 2 029 mm 2 111 mm 2 110 mm 2 094 mm 2 133 mm

Hosszúság 3 233 mm 3 234 mm 3 487 mm 3 708 mm 3 233 mm 3 487 mm 3 714 mm 3 954 mm 3 937 mm

Teljes 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 1 930 mm

KOMPAKT 
GUMIHEVEDERES 
RAKODÓK

239D 249D 259D 279D 289D 299D2 299D2 XHP

Kanálrudazat elrendezése Radial Vertical Vertical Radial Vertical Vertical Vertical

Nettó motorteljesítmény (SAE) 49 kW (65 LE) 49 kW (65 LE) 54 kW (73 LE) 54 kW (73 LE) 54 kW (73 LE) 71 kW (95 LE) 79 kW (106 LE)

Mûködô tömeg 3 306 kg 3 486 kg 4 013 kg 4 487 kg 4 778 kg 5 114 kg 5 265 kg

Maximális teherbírás* 1 021 kg 1 134 kg 1 406 kg 1 444 kg 1 837 kg 2 204 kg 2 257 kg

Maximális kanálcsap 
magasság 2 825 mm 3 002 mm 3 075 mm 3 173 mm 3 178 mm 3 208 mm 3 208 mm

Hidraulika átfolyás (Normál/
Magas) (L/perc) 69/99 69/99 76/112 86/121 86/121 86/121 86/150

Fülke magassága 2 034 mm 2 039 mm 2 111 mm 2 113 mm 2 113 mm 2 125 mm 2 125 mm

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

Teljes szélesség 1 676 mm 1 676 mm 1 676 mm 1 931 mm** 1 931 mm** 1 931 mm** 1 931 mm**

*Extra ellensúllyal

*Extra ellensúllyal **400 mm-es gumihevederes verzió

BIZTONSÁG KÍVÜL-BELÜL
A Cat D sorozatú kompakt rakodókat a biztonságot szem 
elôtt tartva tervezték. Az egyedülálló alapfelszereltség 
részei az mellsô és hátsó vészkijáratok, a 
rugóelôfeszítésû, hidraulikusan oldható fékek, a 
manuális kanál-leengedô szelep, a hidroakkumulátor, 
a tolatási hangjelzés, a kürt és a visszapillantó tükör 
(opcióban tolatókamera is választható). Ezek teszik a D 
sorozatot az egyik legbiztonságosabb géppé a kezelôk 
és a környezetében dolgozók számára is.

TELJESÍTMÉNY A GYAKORLATBAN
Javítsa a menetkomfortot és csökkentse a rakomány 
kiszóródását a sebességfüggô kanál-lengéscsillapító 
segítségével. A rendszer automatikusan bekapcsol 
a monitoron elôre beállított sebesség elérésekor. 
Ekkor az emelô munkahengerek lengéscsillapítóként 
mûködnek az iparág legjobb menetkomfortját biztosítva 
a kezelôknek. Amennyiben a gép a beállított sebesség 
alá lassul, a rendszer visszakapcsol normál üzemmódba 
a maximális ásási teljesítmény biztosítása érdekében.

ÖN VEZÉNYEL
A Cat különleges elektro-hidraulikus rendszere precíz, 
érzékeny és könnyû kezelhetôséget biztosít, valamint 
nagymértékben személyre szabható, hogy minél jobban 
illeszkedjen a kezelô elvárásaihoz. Az olyan mûszaki 
megoldások, mint a folyamatos hidraulika-áram, a kúszó 
mód, a dupla kanálszintezés és a kanál automatikus 
visszatérése ásási helyzetbe, a lehetô legnagyobb 
termelékenységet és hatékonyságot szolgálják, valamint 
csökkentik az elfáradást, lehetôvé téve az Ön számára, 
hogy egy nehéz munkanap után se érezze magát 
elgyötörtnek. A joystickos vagy a hagyományos kézzel és 
lábbal történô kezelést szereti jobban? A Caterpillarnál 
mindegyik elérhetô.

A saját osztályukban a Cat D sorozatú 
csúszókormányzású és gumihevederes kompakt 
rakodók számos valóban egyedi tulajdonsággal 
rendelkeznek, ilyen például tiszta és halk 
munkavégzést szolgáló egy részbôl álló fülke, 
a sebességfüggô kanál-lengéscsillapító és 
az egyedülálló hidraulikarendszer. Állítsa 
be a munkaeszköz és hajtáslánc reakcióit 
egymástól függetlenül, az aktuális felhasználási 
módhoz igazítva, vagy kapcsolja be a kúszó 
fokozatot és a folyamatos hidraulikaáramot 
a munkaeszközök pontos vezérléséhez; 
mindehhez csupán egy gombnyomásra lesz 
szüksége. Gépeink kézi és lábvezérléssel vagy 
joystick vezérléssel is rendelhetôk, és több mint 
20 féle Cat munkaeszköz közül választhatja ki az 
Önnek megfelelôeket. Nincs még egy gép, ami 
ekkora rugalmasságot nyújtana a tereprendezés 
területén.

GUMIHEVEDERES ÉS CSÚSZÓKORMÁNYZÁSÚ RAKODÓK

FOLYAMATOS  
OLAJÁRAM A 
MUNKAESZKÖZÖKHÖZ

TOVÁBBFEJLESZTETT SZEMÉLYRE 
SZABHATÓ KIJELZÔ

LASSÍTÓ PEDÁL

DUPLA 
KANÁLSZINTEZÉS

JÓ RÁLÁTÁS A 
KANÁL ÉLÉRE

ÁSÁSI HELYZETBE 
VISSZATÉRÉS

SEBESSÉGFÜGGÔ 
KANÁLLENGÉS-CSILLAPÍTÓ 

RUGÓZOTT 
JÁRÓSZERKEZET

KÚSZÓ MÓD

EGYSZERÛ 
SZERVIZELHETÔSÉG

TOLATÓKAMERA

MELLSÔ ÉS HÁTSÓ 
VÉSZKIJÁRATOK 

SZIGETELT  
TÚLNYOMÁSOS FÜLKE 



1312 CAT® CAT® 

906M 908M 910M 914M 918M

Kanál gémelrendezés Normál emelésû Normál emelésû Normál/Magas emelésû Normál/Magas emelésû Normál emelésû

Motorteljesítmény 74 LE (55 kW) 74 LE (55 kW) 99 LE (74 kW) 99 LE (74 kW) 117 LE (87 kW)

Mûködô tömeg 5 600 kg 6 365 kg 8 090 kg 8 126 kg 9 469 kg

Billenési terhelés (Teljes 
bekormányzásnál) 3 615 kg 4 025 kg 5 062 kg 5 578 kg 5 825 kg

Kanálcsap magassága 3,2 m 3,4 m 3,7 m/4,0 m 3,7 m/4,0 m 3,8 m

Magasság: Talajtól a fülke tetejéig 2 465 mm 2 650 mm 3 020 mm 3 093 mm 3 110 mm

Teljes hosszúság 5 649 mm 5 630 mm 6 293 mm 6 362mm 6 652 mm

Teljes szélesség 1 840 mm 1 985 mm 2 259 mm 2 259 mm 2 259 mm

KOMPAKT 
HOMLOK- 
RAKODÓK

MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLI MUNKAVÉGZÉS
A károsanyag kibocsátás szabályozása egy fontos 
környezetvédelmi kezdeményezés, amit mi is 
támogatunk, azonban a kipufogógáz kezelô rendszerek 
gyakran igényelnek alapjárati kiégetési folyamatot és 
eredményeznek ezáltal veszélyesen magas kipufogógáz 
hômérsékletet. A Caterpillar sok idôt és pénzt fektetett 
komoly kutatásokba és fejlesztésekbe annak érdekében, 
hogy olyan automata kipufogógáz-kezelô rendszert 
kínálhasson, ami nem zavarja meg a munkavégzést 
és nem eredményez a mûködése veszélyes 
hômérsékleteket, ezzel idôt és pénzt takarítva meg Önnek.

HATÉKONYSÁG MINDEN RÉSZLETÉBEN
A megfelelô hatékonyság idôt és üzemanyagot takarít 
meg, ezen felül csökkenti az elhasználódást, így több 
nyereséghez juttatja Önt. A Cat kompakt homlokrakodók 
csökkentik a gumik kopását a vonóerô szabályzással, 
javítják a ciklusidôt a rakodókanál automata 
végállásaival, és több feladat egyidejû elvégzését 
teszik lehetôvé az egymástól független hidraulika-
szivattyúkkal. A “Performance” sorozatú kanalak 110%-
os töltési faktort biztosítanak Önnek, az ECO mód pedig 
üzemanyagot takarít meg a teljesítmény komolyabb 
mértékû csökkenése nélkül.

A JÓ KILÁTÁS ÖNBIZALMAT NYÚJT
A jó kilátás alapvetô fontosságú a biztonságos és 
gyors gépkezeléshez, különösen egy fordulékony, 
törzscsuklós kompakt homlokrakodó esetében. A Cat 
optimalizált Z-karos rudazata jó rálátást biztosít a kanál 
vagy a rakodóvilla élére a talajszinten és a mûködési 
magasságokban is. Az oszlop nélküli hátsó ablak , a 
kifinomult hátsó rész és a tolatókamera a munkaterület 
teljes, 360°-os láthatóságát biztosítja.

Bár a mûszaki paramétereik is 
figyelemre méltóak, a Cat kompakt 
rakodók a gyakorlatban mutatják 
meg igazán, hogy mire képesek. Az 
egyedülálló stabilitás, a párhuzamos 
emelés és a kiváló kilátás biztonságos 
és magabiztos kezelést biztosítanak. 
A könnyen kezelhetô érintôpanel 
lehetôvé teszi a hajtáslánc reakciók, 
a kúszómód, a vonóerô és a finom 
munkaeszköz kezelési mód optimális 
beállításait, annak érdekében, hogy 
teljes felügyeletet biztosítson Önnek 
a gép felett. Jelentkezzen kipróbálási 
lehetôségért és tapasztalja meg Ön is a 
különbséget.

KOMPAKT GUMIKEREKES HOMLOKRAKODÓK

“PERFORMANCE” 
SOROZATÚ  
KANALAK+

EGYEDI 
KANÁL 
KIRÁZÁS

OPTIMALIZÁLT Z-KAROS 
RUDAZAT PRHUZAMOS 
EMELÉSSEL

ÖNMÛKÖDÔ 
KIPUFOGÓGÁZ-

KEZELÔ RENDSZER

KOMPROMISSZUM- 
MENTES ECO MÓD

KÖNNYEN  
SZERVIZELHETÔ  

ÉS ELLENÔRIZHETÔ 
TALAJSZINTRÔL

MENET KÖZBEN 
KAPCSOLHATÓ 

MELLSÔ ÉS HÁTSÓ 
DIFFERENCIÁLZÁR

DEDIKÁLT HIDRAULIKASZIVATTYÚK 
TÖBB FUNKCIÓ EGYIDEJÛ 

MÜKÖDTETÉSÉHEZ

CSÚSZOKORMÁNYZÁSÚ**, 
ISO ÉS IT GYORSCSATLAKOZÓ 
OPCIÓK

SZEMÉLYRE SZABHATÓSÁG 
A KEZE ÜGYÉBEN

- HAJTÁSLÁNC REAKCIÓK

- KANÁL-LENGÉSCSILLAPÍTÓ

- KÚSZÁS VEZÉRLÉS

- VONÓERÔ VEZÉRLÉS

-  EMELÉSI ÉS DÖNTÉSI 
VÉGHELYZETEK*

- GÁZÁLLÁS RÖGZÍTÉS

- FINOM ESZKÖZKEZELÉS

JÓL LÁTHATÓ KANÁLSAROK 
ÉS RAKODÓVILLA-HEGY

* A döntési véghelyzetek a 906 – 918-on, az emelési véghelyzetek a 910 -918-on érhetôk el ** Csak a 906M, 907M és 908M típusokhoz rendelhetô + A “Performance” sorozatú kanalak a 910 – 918-as típusokhoz rendelhetôk



15 CAT® 

MUNKAESZKÖZÖK 
TEREPRENDEZÉSHEZ

14CAT® 

SZERVIZ ÉS TÁMOGATÁS

A CATERPILLAR ISMERI A TEREPRENDEZÉS KIHÍVÁSAIT

SZÁMÍTHAT RÁNK MINDEN NAP
Amennyiben a Caterpillartôl vásárol, nem csupán 
egy berendezést vesz meg, hanem egy olyan szerviz 
és támogatási hálózat részévé is válik, amivel egyik 
versenytársunk sem büszkélkedhet.

Minden Cat kereskedô tisztában van vele, hogy Önnek 
az a legfontosabb, hogy a gépe rendelkezésére álljon, 
amikor éppen szüksége van rá, a tartós meghibásodás 
pedig nem lehet opció. Ezért rendelkezünk az iparág 
legjobb és legmegbízhatóbb kereskedôi hálózatával, 
amely biztosítja Önnek az eszközöket, a technológiát és a 
szakértelmet ahhoz, hogy a gépe mindig hatékonyan és 
termelékenyen mûködhessen.

CAT FINANSZÍROZÁS
A Caterpillar sokoldalú finanszírozási lehetôségeket 
kínál, hogy minél jobban megfeleljen az Ön igényeinek 
is. Mivel mi tisztában vagyunk a tereprendezési 
iparág sajátosságaival, magasabb jóváhagyási rátát, 
rugalmasabb feltéteteket és olyan megoldásokat tudunk 
nyújtani, amelyek a lehetô legjobban illeszkednek az Ön 
és a cége igényeihez.

A tereprendezés kihívást jelentô munka, ezért a Caterpillar mindig a feladathoz tervezi a gépeit.  
Tisztában vagyunk vele, hogy Önnek magas elvárásai vannak a gépberuházásaival kapcsolatban,  
ezért gyártunk megbízható és erôs gépeket, éppen olyanokat, amilyenekre Önnek szüksége van.

A tereprendezési munkák összetett és megterhelô feladatok, ezért Ön megérdemli, hogy a gépei a maximumot 
nyújtsák a szakszerû munkavégzés és a határidôk betartása érdekében. A Cat munkaeszköz választékát arra tervezték, 
hogy megfeleljen ezeknek az elvárásoknak, olyan megoldásokkal, amelyek biztosítják, hogy a gép és munkaeszköz 
egy egységként szolgálja a kiváló eredményeket. Amennyiben többet szeretne megtudni a Cat munkaeszközökrôl, 
látogassa meg a cat.com/attachments weboldalt vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi Cat kereskedôvel.

CSÚSZÓKORMÁNYZÁSÚ 
RAKODÓK,  

GUMIHEVEDERES 
 RAKODÓK

KOMPAKT 
HOMLOKRAKODÓK

ÁROKÁSÓ-RAKODÓK

KISMÉRETÛ 
HOMLOKRAKODÓK

MINI KOTRÓK
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