اللوادر المز َّودة بسيور انزالقية

232D236D//242D/
246D262D/

المحرك
إجاميل القدرة ()SAE J1995
األوزان
الوزن التشغييل
مواصفات التشغيل
سعة التشغيل املقدرة

232D
 44,9كيلووات 60,2 hp

236D
 55,4كيلووات hp 74,3

242D
 55,4كيلووات hp 74,3

246D
 55,4كيلووات hp 74,3

262D
 55,4كيلووات hp 74,3

 2818كجم

 6213رطالً

 2975كجم

 6559رطالً

 3166كجم

 6980رطالً

 3368كجم

 7424رطالً

 3634كجم

 8011رطالً

 839كجم

 1850رطالً

 818كجم

 1800رطل

 975كجم

 2150رطالً

 975كجم

 2150رطالً

 1225كجم

 2700رطل

مزايا 232D/236D/242D/246D/262D
الكابينة الرائدة على مستوى الصناعة
يوفر التصميم المعياري المكون من قطعة واحدة كابينة مضغوطة
محكمة الغلق لضمان الحصول على بيئة تشغيل تتسم بمزيد من النظافة
والهدوء مع الرؤية الممتازة في جميع االتجاهات.
القدرة الفائقة
توفر مجموعة نقل الحركة عالية األداء أعلى مستوى من األداء بفضل
مزايا كنظام "اإلدارة اإللكترونية لعزم الدوران" ،وسرعتين اختياريتين،
وخانقًا يدويًا وقدم ًيا إلكترون ًيا بدواسة لخفض السرعة.
المكونات الهيدروليكية القوية
نظام هيدروليكي عالي التدفق للتطبيقات التي تتطلب الحد األقصى ألداء
أداة العمل الهيدروليكية.
األداء المذهل
يوفر نظام "التسوية الذكي" من ® Cat( )ILEVمزايا رائدة على مستوى
الصناعة كالتسوية الذاتية اإللكترونية مزدوجة االتجاه ،والرجوع إلى
الحفر ،ومحدد موضع أداة العمل.
تعدد االستخدامات
أنجز المزيد من المهام بماكينة واحدة بفضل المجموعة الكبيرة من
أدوات العمل المالئمة لألداء من  ،Catوالمصممة لتحقيق أقصى استفادة
من الماكينة.
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متتع بالفرق الواضح يف اللودر املز َّود بسيور انزالقية من  .Catتتميز محطة املشغل الواسعة بأدوات تحكم مريحة بعصا التحكم ،ومساحة كبرية
للساق ،ومقعد مرتفع الظهر ،وبخاصية التسخني ،وبنظام تعليق هوايئ للحفاظ عىل راحتك طوال اليوم .تم تصميم لوادر الفئة  Dاملز َّودة بسيور
انزالقية من  Catللحصول عىل أعىل مستوى من األداء ،والراحة ،وتعدد االستخدامات ،ملساعدتك عىل إنجاز املزيد من املهام لتحقيق مزيد من
األرباح.
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محطة المشغل

بيئة عمل واسعة لضامن الراحة طوال اليوم.

شاشة العرض األساسية

يوفر جهاز املراقبة القيايس كودًا تأمين ًيا واحد ملنع الرسقة والتشغيل غري املرغوب فيه.

أفضل مقعد في موقع العمل

يتوفر مقعد مرتفع الظهر ،وبخاصية التسخني ،وبنظام تعليق هوايئ من القامش ومن الفينيل.
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الراحة الفائقة

تضع الفئة  Dمن  Catمعيا ًرا جديدًا فيام يتعلق براحة املشغل .تساعدك املساحة الداخلية العريضة والرحبة إىل جانب األرضية
املنظمة عىل العمل مبنتهى الراحة وتحقيق مزيد من اإلنتاجية طوال اليوم .تشتمل املزايا عىل:
•تصميم معياري مكون من قطعة واحدة يوفر كابينة مضغوطة محكمة الغلق لضامن الحصول عىل بيئة تشغيل تتسم مبزيد
من النظافة والهدوء
•مقعد مرتفع الظهر ،وبخاصية التسخني ،وبنظام تعليق هوايئ وأدوات تحكم بعصا تحكم ُمثبَّتة باملقعد ملزيد من الراحة
(خيار)
•تؤدي خطوط الرؤية الواضحة إىل تحقيق مستوى فائق من الرؤية
•مكيف هواء ومسخن ملزيد من الراحة يف جميع األجواء (خيار)
•مساحة كبرية للساق
•أداة تحكم يف النمط قابلة للتحديد تسمح للمشغل بتحديد منط التحكم الذي اعتاد عليه لضامن مزيد من اإلنتاجية (خيار)

شاشة عرض متقدمة

متكنك شاشة العرض املتقدمة االختيارية من تخصيص أداء املاكينة حسب احتياجاتك عن طريق توفري أفضل ميزات ووظائف
تحكم خاصة باملشغل .تجعل شاشة العرض  LCDسهلة القراءة بعرض  127مم ( 5بوصات) معلومات املاكينة يف متناول يديك.
تتم عمليات الضبط عىل الشاشة ملعامالت العمل والتفضيالت كضبط استجابة املعدة ،واستجابة مجموعة اإلدارة ،وتعيني
الزحف ،ورسعة تنشيط التحكم يف القيادة ،وتعيني حد أعىل رسعة ،واللغة ،ولون الخلفية ،ومنط شاشة املقاييس .ميكن تخصيص كل
املعامالت واالحتفاظ بها لكل كود شخيص من أكواد املشغلني .كام توفر:
•نظام أمان ملنع االستخدام غري املسموح به للامكينة
•إمكانية برمجة حتى  50كودًا من أكواد املشغلني لتخزين تفضيالت ومعامالت عمل كل مشغل واستعادتها ،مام يتيح ضبط
املاكينة حسب مستوى خربة املشغل وحسب التطبيق
•كامريا مدمجة للرؤية الخلفية لتعزيز الرؤية يف موقع العمل (خيار)
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مجموعة نقل الحركة
أداء قوي.

وصلة الرفع الرأيس

محرك ®Cat

يوفر املحركان  C2.2و C3.3Bاللذان يتسامن باملتانة من  Catمستوى عا ٍل من القدرة الحصانية وعزم الدوران.

وصلة الرفع نصف القطري

وصالت الرفع

مجموعة مختارة من تصاميم الرفع.
يتوفر نوعان من ترتيبات الرفع ـ الرفع الرأيس والرفع نصف القطري
ـ لإليفاء باحتياجات تطبيقاتك الخاصة.

الرفع الرأسي

تتميز املوديالت  ،232Dو ،242Dو 262Dبتصميم رفع رأيس يوفر
ارتفا ًعا ممتدًا للوصول والرفع ملناولة املواد أو لتحميل الشاحنات عىل
نحو يتسم بالرسعة والسهولة.

الرفع نصف القطري

يتميز املوديالن  236Dو 246Dبتصميم نصف قطري للرفع يوفر أدا ًء
فائقًا للحفر مع أفضل وصول للرفع املتوسط.
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نظام "التسوية الذكي" من  Cat()ILEV

ينقل نظام "التسوية الذيك" من  Catالفريد أداء املاكينة إىل مستوى جديد ويوفر مزايا رائدة عىل مستوى الصناعة مثل:
•التسوية الذاتية اإللكرتونية املزدوجة التي تتيح للمشغل املحافظة تلقائيًا عىل استواء الحمل سواء يف حالة الرفع أو الخفض
•الص ّد اإللكرتوين الذي يلطف حركة نزول أذرع الرفع تلقائيًا ،ويبطئ حركة الهبوط قبل أن تصل األذرع إىل أماكن توقفها
•ميزة الرجوع إىل الحفر التي متكن املشغل من الضبط املسبق لزاوية حفر الجرافة ثم تخفض أذرع الرفع تلقائ ًيا وتستعيد زاوية الجرافة
•محدد موضع أداة العمل الذي يتيح الضبط املسبق لزاوية أداة العمل (الجرافة ،وأداة التقليب ،وماكينة الكشط عىل البارد ،والشوكات،
وحفار الخنادق ،إلخ ).ثم يستعيدها تلقائيًا يف حالة تغيري موضع املاكينة ،مام يزيد من اإلنتاجية

الخانق اإللكتروني

ميكنك الخانق اإللكرتوين القريص من التعيني الدقيق لعدد الدورات يف الدقيقة .عندما يكون القرص يف موضع التباطؤ العايل ،يعمل الخانق
القدمي كدواسة إبطاء الرسعة .مينحك ذلك مستوى تحكم أعىل ،مام ميكنك من الضبط الرسيع لرسعة السري أثناء املناورات الدقيقة أو
ضبط رسعة املحرك عند استخدام أدوات العمل الهيدروميكانيكية .تراقب ميزة الخنق السلس حركة دواسة الوقود تحت قدم املشغل
أثناء السري عىل األرايض الوعرة وتضبطها لتوفري رسعة سري أكرث ثبات ًا وانتظا ًما.

األداء

حلول ملجموعة كبرية من التطبيقات.
نظام هيدروليكي عالي األداء

يتميز النظام الهيدرولييك من  Catبأقىص قدرة وموثوقية إلنجاز املهام بشكل أرسع .يتميز النظام الهيدرولييك بقوة رفع وقوة مقاومة للف والرفع متميزتني .ت ُحسن املروحة القياسية التي عند الحاجة من كفاءة استهالك
الوقود وتزيد من القدرة الحصانية.

نظام هيدروليكي عالي التدفق

يتوفر النظامان الهيدروليكيان عاليا التدفق (232D236D/ )242D/و XPS( )246D/262Dللتطبيقات التي تتطلب الحد األقىص ألداء أداة العمل.

خيار السرعتين

زد اإلنتاجية بفضل الرسعتني االختياريتني.

نظام التحكم في القيادة

يوفر نظام التحكم يف القيادة الحساس للرسعة االختياري تجربة قيادة أكرث سالسة عىل األرايض غري املستوية ،لتحقيق أعىل مستوى من الراحة ،والتشغيل برسعة أعىل واالحتجاز األفضل للمواد.
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الملحقات

نفذ املزيد من املهام مباكينة واحدة بفضل استخدام أدوات العمل من ®.Cat

األداة المناسبة لتنفيذ المهمة

خصيصا لضامن أعىل أداء وموثوقية ،توفر أدوات العمل من  Catاإلنتاجية العالية يف مجموعة
بفضل تصميمها وتصنيعها
ً
متنوعة من التطبيقات من أجل زيادة تعدد استخدامات إىل أقىص الحدود:
•املثاقب
•املحاريث الخلفية
•الشفرات (بزاوية ،جرار)
•الجرافات (لألغراض العامة ،وعالية السعة ،وللنفايات ،وللمرافق ،وللمواد الخفيفة ،ولألغراض املتعددة ،والصناعية ذات
الكالّب ،وللمرافق ذات الكالّب)
•أذرع الرافعة (بزاوية ،لاللتقاط ،للمرافق)
•القواطع ذات الفرشاة
•ماكينات الكشط عىل البارد
•الشوكات (املنصة ،والصناعية ذات الكالّب ،وللمرافق ذات الكالّب ،وللمرافق)
•املطارق الهيدروليكية
•محاريث املسطحات الخرضاء
•أدوات تقليب املسطحات الخرضاء
•ذراع مناولة املواد
•ماكينات قطع الحشائش
•أدوات تقليب صندوق القدرة
•دافع الثلج املقطعي
•املقص
•منافيخ الثلج
•جالخات أجذال الشجر
•حفارات الخنادق
•الضواغط االهتزازية
•مناشري العجالت

قارنات التوصيل السريع

ميكن تغيري أدوات العمل برسعة وسهولة باستخدام نظام قارنة التوصيل الرسيع باللودر املز َّود بسيور انزالقية من .Cat
تتميز قارنة التوصيل الرسيع القياسية بإمكانية التعشيق والفصل اليدوي ألدوات العمل باستخدام مقبيض رفع عاليني.
تسمح قارنة التوصيل الرسيع الكهربائية االختيارية للمشغل بتغيري األدوات رسي ًعا دون مغادرة الكابينة.
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إمكانية الخدمة

صيانة سهلة تساعد يف الحفاظ عىل استمرارية عمل ماكينتك.

تقليل وقت التوقف عن العمل

تضفي مزايا الخدمة املريحة السهولة عىل عملية الصيانة ،ما يقلل من وقت التوقف عن العمل:
•الوصول من مستوى سطح األرض إىل كل نقاط الخدمة الدورية بشكل منقطع النظري
•باب خلفي بفتحة عريضة لتسهيل الوصول إىل كال جانبي املحرك
•إن مضخة تحضري الوقود املز َّودة بنظام استنزاف الهواء املخصصة لنظام الوقود تلغي الحاجة
إىل تعبئة الفالتر بالوقود بشكل مسبق ،مام يحد من خطر التعرض للملوثات
•يوفر نظام Cat Product Link™إمكانية اإلبالغ عن بُعد مبكان املاكينة ومعامالت نظام
التشغيل (اختياري)

دعم العمالء

الدعم منقطع النظري يشعرك بالفرق.

دعم الوكالء الشهير

بداي ًة من مساعدتك عىل اختيار املاكينة املالمئة إىل الدعم الذيك واملتواصل ،يوفر
لك وكالء  Catاألفضل يف مجايل املبيعات والخدمة.
•برامج الصيانة الوقائية وعقود الصيانة املكفولة بالضامن
•توفر أفضل قطع الغيار يف فئتها
•تدريب املشغل للمساعدة عىل زيادة أرباحك
•قطع الغيار األصلية امل ُجدَّدة من Cat
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مواصفات اللوادر المز َّودة بسيور انزالقية 232D236D/242D/246D/262D/
المحرك
موديل املحرك
232D
236D242D/246D/262D/
إجاميل القدرة ()SAE J1995
232D
236D242D/
246D262D/
صايف القدرة ()SAE 1349
232D
236D242D/
246D262D/
صايف القدرة ()ISO 9249
232D
236D242D/
246D262D/
اإلزاحة
232D
236D242D/246D/262D/
الشوط
232D
236D242D/246D/262D/
التجويف
232D
236D242D/246D/262D/

مجموعة نقل الحركة
( Cat C2.2توربيني)
( Cat C3.3Bتوربيني)
 44,9كيلووات

60,2 hp

 55,4كيلووات

74,3 hp

 55,4كيلووات

74,3 hp

 44,0كيلووات†††
 53,8كيلووات†
 54,2كيلووات††
 53,6كيلووات†
 54,0كيلووات††

†††58,9 hp
†72,1 hp
††72,7 hp
†71,8 hp
††72,4 hp

 44,4كيلووات
 54,3كيلووات†
 54,8كيلووات††
 54,1كيلووات†
 54,6كيلووات††

5 9,6 hp
†72,8 hp
††73,5 hp
†72,6 hp
††73,2 hp

 2,2لرت
 3,3لرتات

 134,3بوصة
3
 203بوصة

 100مم
 120مم

 3,9بوصة
 4,7بوصة

 84مم
 94مم

 3,3بوصة
 3,7بوصة
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  †يفي مبعايري االنبعاثات املكافئة ملعايري وكالة حامية البيئة ( )EPAاألمريكية من املستوى /2االتحاد األورويب
من املرحلة ( IIال تتوفر يف جميع املناطق).
††يفي مبعايري االنبعاثات املكافئة ملعايري وكالة حامية البيئة ( )EPAاألمريكية من املستوى /4االتحاد األورويب
من املرحلة ( IIIAال تتوفر يف جميع املناطق).
†††يفي مبعايري االنبعاثات املكافئة ملعايري وكالة حامية البيئة ( )EPAاألمريكية من املستوى /2االتحاد األورويب
من املرحلة .II

األوزان*
الوزن التشغييل
232D
236D
242D
246D
262D
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 2818كجم
 2975كجم
 3166كجم
 3368كجم
 3634كجم

 6213رطالً
 6559رطالً
 6980رطالً
 7424رطالً
 8011رطالً

رسعة السري (إىل األمام أو الخلف):
رسعة واحدة
232D
236D
242D
246D262D/
خيار الرسعتني
232D
236D
242D
246D262D/

 7,6ميل يف الساعة
 12,3كم/ساعة
 7,0أميال يف الساعة
 11,2كم/ساعة
 7,5ميل يف الساعة
 12,1كم/ساعة
 12,5كم يف الساعة  7,7ميل يف الساعة
 17,8كم يف الساعة  11,1ميل يف الساعة
 10,6أميال يف الساعة
 17,1كم/ساعة
 11,5ميل يف الساعة
 18,5كم/ساعة
 11,0ميالً يف الساعة
 17,7كم/ساعة

مواصفات التشغيل*
سعة التشغيل املقدرة
232D
236D
242D
246D
262D
سعة التشغيل املقدرة مع ثقل املوازنة االختياري
232D
236D
242D
246D
262D
حمل القلب
232D
236D
242D
246D
262D
قوة الكبح ،أسطوانة اإلمالة
232D
236D
242D
246D
262D

 839كجم
 818كجم
 975كجم
 975كجم
 1225كجم

 1850رطالً
 1800رطل
 2150رطالً
 2150رطالً
 2700رطل

 885كجم
 900كجم
 1066كجم
 1088كجم
 1338كجم

 1,950رطالً
 2000رطل
 2350رطالً
 2400رطل
 2950رطالً

 1679كجم
 1633كجم
 1950كجم
 1950كجم
 2449كجم

 3700رطل
 3600رطل
 4300رطل
 4300رطل
 5400رطل

 1807كجم
 2302كجم
 2283كجم
 3336كجم
 3336كجم

 3,983رطالً
 5074رطالً
 5034رطالً
 7355رطالً
 7355رطالً

مواصفات اللوادر المز َّودة بسيور انزالقية 232D236D/242D/246D/262D/
النظام الهيدروليكي 232D -
التدفق الهيدرولييك  -القيايس
الضغط الهيدرولييك للودر
التدفق الهيدرولييك للودر
القدرة الهيدروليكية (املحسوبة)
التدفق الهيدرولييك  -عايل التدفق
الحد األقىص للضغط الهيدرولييك للودر
الحد األقىص للتدفق الهيدرولييك للودر
القدرة الهيدروليكية (املحسوبة)

الكابينة
 23000كيلوباسكال

 3336رطالً لكل
بوصة مربعة
 18جالونًا/دقيقة
35,5 hp

 23000كيلوباسكال

 3336رطالً لكل
بوصة مربعة
 26جالونًا/دقيقة
50,9 hp

 69ل ًرتا/دقيقة
 26,5كيلووات

 99ل ًرتا/دقيقة
 38,0كيلووات

النظام الهيدروليكي  236D -و242D
التدفق الهيدرولييك  -القيايس
الضغط الهيدرولييك للودر
التدفق الهيدرولييك للودر
القدرة الهيدروليكية (املحسوبة)
التدفق الهيدرولييك  -عايل التدفق
الحد األقىص للضغط الهيدرولييك للودر
الحد األقىص للتدفق الهيدرولييك للودر
القدرة الهيدروليكية (املحسوبة)

 23000كيلوباسكال

 3336رطالً لكل بوصة
مربعة
 20جالونًا/دقيقة
39 hp

 23000كيلوباسكال

 3336رطالً لكل
بوصة مربعة
 30جالونًا/دقيقة
58 hp

 76ل ًرتا/دقيقة
 29كيلووات

 112ل ًرتا/دقيقة
 43كيلووات

النظام الهيدروليكي  246D -و262D
التدفق الهيدرولييك  -القيايس
الضغط الهيدرولييك للودر
التدفق الهيدرولييك للودر
القدرة الهيدروليكية (املحسوبة)
التدفق الهيدرولييك  XPS -عايل التدفق
الحد األقىص للضغط الهيدرولييك للودر
الحد األقىص للتدفق الهيدرولييك للودر
القدرة الهيدروليكية (املحسوبة)

 23000كيلوباسكال  3336رطالً لكل
بوصة مربعة
 23جالونًا/دقيقة
 86ل ًرتا/دقيقة
44 hp
 33كيلووات

هيكل الحامية من االنقالب ()ROPS
هيكل الحامية من األجسام املتساقطة ()FOPS
هيكل الحامية من األجسام املتساقطة ( )FOPSمن املستوى II

ISO 3471:2008
 ISO 3449:2005املستوى I
 ISO 3449:2005املستوى II

سعات إعادة التعبئة للخدمة
صندوق السلسلة ،عىل كل جانب
232D
236D242D/
246D262D/
نظام التربيد
232D
236D242D/246D/262D/
علبة مرافق املحرك
232D
236D242D/246D/262D/
خزان الوقود
232D
236D242D/
246D262D/
النظام الهيدرولييك
232D
236D242D/
246D262D/
الخزان الهيدرولييك
232D
236D242D/246D/262D/

 7لرتات
 8,8لرت
 12,7لرت

 1,8جالون
 2,3جالون
 3,3جالون

 12لرتًا
 14ل ًرتا

 3,2جالون
 3,7جالون

 10لرتات
 11لرتًا

 2,6جالون
 3,0جالون

 57لرتًا
 105لرتًا
 94لرتًا

 15,1جالون
 27,7جالون
 24,8جالون

 45ل ًرتا
 50لرتًا
 52لرتًا

 11,9جالون
 13,2جالون
 13,7جالون

 34ل ًرتا
 39لرتًا

 9,0جالونات
 10,3جالون

 28000كيلوباسكال  4061رطالً لكل
بوصة مربعة
 32جالونًا/دقيقة
 121ل ًرتا/دقيقة
76 hp
 57كيلووات
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مواصفات اللوادر المز َّودة بسيور انزالقية 236D246D/
األبعاد*

جميع األبعاد تقريبية.

19

13
17

15

5

8
6
9

14

4

18
11

16
7

10
12

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

قاعدة العجالت
الطول بدون الجرافة
الطول مع وجود الجرافة على األرض
االرتفاع إلى أعلى الكابينة
الحد األقصى لالرتفاع الكلي
ارتفاع مسمار الجرافة عند الحد األقصى للرفع
ارتفاع مسمار الجرافة عند موضع الحمل
الوصول عند الحد األقصى للرفع والتفريغ
الخلوص عند الحد األقصى للرفع والتفريغ
الخلوص من األرض
زاوية المغادرة
بروز المصد خلف المحور الخلفي
الحد األقصى لزاوية التفريغ
عرض المركبة فوق اإلطارات
نصف قطر الدوران من المركز  -مؤخرة الماكينة
نصف قطر الدوران من المركز  -قارنة التوصيل
نصف قطر الدوران من المركز  -الجرافة
الحد األقصى للوصول واألذرع موازية لألرض
زاوية التحميل عند الحد األقصى لالرتفاع

 1105مم
 2767مم
 3487مم
 2082مم
 3977مم
 3122مم
 190مم
 408مم
 2359مم
 195مم

236D

 43,5بوصة
 108,9بوصة
 137,3بوصة
 82,0بوصة
 156,6بوصة
 122,9بوصة
 7,5بوصة
 16,0بوصة
 92,9بوصة
 7,7بوصة

 1249مم
 2993مم
 3708مم
 2110مم
 4032مم
 3154مم
 200مم
 600مم
 2465مم
 226مم

 40,2بوصة

 1083مم

 66,0بوصة
 64,5بوصة
 51,8بوصة
 83,0بوصة
 53,3بوصة

 1676مم
 1806مم
 1401مم
 2181مم
 1388مم

 26درجة
 1021مم

 91درجة

 49,2بوصة
 117,8بوصة
 146,0بوصة
 83,1بوصة
 158,7بوصة
 124,2بوصة
 7,9بوصة
 23,6بوصة
 97,1بوصة
 8,9بوصة

 26درجة

 48درجة
 1676مم
 1639مم
 1314مم
 2107مم
 1353مم

246D

 42,6بوصة
 39درجة
 66بوصة
 71,2بوصة
 55,2بوصة
 85,9بوصة
 54,6بوصة
 96درجة

*يعتمد الوزن التشغيلي ،ومواصفات التشغيل واألبعاد للموديلين  236Dو 246Dعلى أن يكون وزن المشغل  75كجم ( 165رطالً) ،وتوفر كل السوائل ،وسرعة واحدة ،وهيكل الحماية من االنقالب المفتوح ( ،)OROPSوجرافة النفايات  1676مم ( 66بوصة) ،وإطارات
 × 10 16,5من ( Catفي الموديل /)236Dوإطارات  × 12 16,5من ( Catفي الموديل  ،)246Dومكونات هيدروليكية قياسية التدفق ،ومقعد بنظام تعليق ميكانيكي ،وبدون أثقال موازنة اختيارية وقارنة توصيل سريع يدوية (ما لم يذكر خالف ذلك).
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مواصفات اللوادر المز َّودة بسيور انزالقية 232D
األبعاد*

جميع األبعاد تقريبية.

19

13
17

15

20
8

5
6

14

9

4

18

11

16
7

10
12

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

قاعدة العجالت
الطول بدون الجرافة
الطول مع وجود الجرافة على األرض
االرتفاع إلى أعلى الكابينة
الحد األقصى لالرتفاع الكلي
ارتفاع مسمار الجرافة عند الحد األقصى للرفع
ارتفاع مسمار الجرافة عند موضع الحمل
الوصول عند الحد األقصى للرفع والتفريغ
الخلوص عند الحد األقصى للرفع والتفريغ
الخلوص من األرض
زاوية المغادرة
بروز المصد خلف المحور الخلفي
الحد األقصى لزاوية التفريغ
عرض المركبة فوق اإلطارات
نصف قطر الدوران من المركز  -مؤخرة الماكينة
نصف قطر الدوران من المركز  -قارنة التوصيل
نصف قطر الدوران من المركز  -الجرافة
الحد األقصى للوصول واألذرع موازية لألرض
زاوية التحميل عند الحد األقصى لالرتفاع
وصول مسمار الجرافة عند الحد األقصى للرفع

 1054مم
 2523مم
 3233مم
 2029مم
 3832مم
 3001مم
 214مم
 653مم
 2254مم
 170مم

232D

 41,5بوصة
 99,3بوصة
 127,3بوصة
 79,9بوصة
 150,9بوصة
 118,1بوصة
 8,4بوصة
 25,7بوصة
 88,7بوصة
 6,7بوصة

 27,9درجة
 35,2بوصة

 894مم
 47,4درجة

 58,9بوصة
 59,6بوصة
 43,4بوصة
 77,8بوصة
 49,2بوصة

 1497مم
 1513مم
 1102مم
 1976مم
 1249مم
 88,2درجة
 224مم

 8,8بوصة

	*يعتمد الوزن التشغيلي ،ومواصفات التشغيل واألبعاد على أن يكون وزن المشغل  75كجم ( 165رطالً) ،وتوفر كل السوائل ،وسرعة واحدة ،وجرافة النفايات سعة  1524مم ( 60بوصة) ،وإطارات  Cat ،16.5 × 10ومكونات هيدروليكية قياسية التدفق ،وكابينة C0
(بهيكل الحماية من االنقالب المفتوح ( ،)OROPSومقعد ثابت) ،وبطارية  880أمبير للتدوير على البارد ( ،)CCAوقارنة توصيل سريع يدوية ،وبدون نظام التسوية الذاتية ،وبدون أثقال موازنة اختيارية (ما لم يذكر خالف ذلك).
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مواصفات اللوادر المز َّودة بسيور انزالقية 242D262D/
األبعاد*

جميع األبعاد تقريبية.

19

13
17

20
8

5

15

6
9

14

4

18

11

16
7

10
12

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

قاعدة العجالت
الطول بدون الجرافة
الطول مع وجود الجرافة على األرض
االرتفاع إلى أعلى الكابينة
الحد األقصى لالرتفاع الكلي
ارتفاع مسمار الجرافة عند الحد األقصى للرفع
ارتفاع مسمار الجرافة عند موضع الحمل
الوصول عند الحد األقصى للرفع والتفريغ
الخلوص عند الحد األقصى للرفع والتفريغ
الخلوص من األرض
زاوية المغادرة
بروز المصد خلف المحور الخلفي
الحد األقصى لزاوية التفريغ
عرض المركبة فوق اإلطارات
نصف قطر الدوران من المركز  -مؤخرة الماكينة
نصف قطر الدوران من المركز  -قارنة التوصيل
نصف قطر الدوران من المركز  -الجرافة
الحد األقصى للوصول واألذرع موازية لألرض
زاوية التحميل عند الحد األقصى لالرتفاع
وصول مسمار الجرافة عند الحد األقصى للرفع

 1105مم
 2767مم
 3487مم
 2111مم
 3917مم
 3076مم
 200مم
 552مم
 2285مم
 222مم

242D

 43,5بوصة
 108,9بوصة
 137,3بوصة
 83,1بوصة
 154,2بوصة
 121,1بوصة
 7,9بوصة
 21,7بوصة
 90,0بوصة
 8,7بوصة

 1249مم
 2995مم
 3714مم
 2110مم
 4008مم
 3172مم
 200مم
 786مم
 2380مم
 226مم

 40,2بوصة

 1083مم

 66,0بوصة
 64,5بوصة
 51,8بوصة
 83,0بوصة
 49,2بوصة

 1676مم
 1805مم
 1401مم
 2181مم
 1293مم

 7,2بوصة

 393مم

 27درجة
 1021مم

 42,6بوصة
 51درجة

 87درجة
 182مم

 49,2بوصة
 117,9بوصة
 146,2بوصة
 83,1بوصة
 157,8بوصة
 124,9بوصة
 7,9بوصة
 30,9بوصة
 93,7بوصة
 8,9بوصة

 26درجة

 52درجة
 1676مم
 1639مم
 1314مم
 2107مم
 1249مم

262D

 66بوصة
 71,1بوصة
 55,2بوصة
 85,9بوصة
 50,9بوصة
 84درجة
 15,5بوصة

*يعتمد الوزن التشغيلي ،ومواصفات التشغيل واألبعاد للموديلين  242Dو 262Dعلى أن يكون وزن المشغل  75كجم ( 165رطالً) ،وتوفر كل السوائل ،وسرعة واحدة ،وهيكل الحماية من االنقالب المفتوح ( ،)OROPSوجرافة النفايات  1676مم ( 66بوصة) ،وإطارات
 × 12 16,5من  ،Catومكونات هيدروليكية قياسية التدفق ،ومقعد بنظام تعليق ميكانيكي ،وبدون أثقال موازنة اختيارية وقارنة توصيل سريع يدوية (ما لم يذكر خالف ذلك).
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املعدات القياسية للموديالت 232D236D/242D/246D/262D/
المعدات القياسية
قد تختلف املعدات القياسية .يُرجى استشارة وكيل  Catالذي تتعامل معه ملعرفة التفاصيل.
المواصفات الكهربائية
•نظام كهربايئ بجهد  12فولت
•مولد تيار مرتدد بقدرة  80أمبري
•مفتاح تشغيل/إيقاف مفتاح اإلشعال
•املصابيح :اإلضاءة الخلفية للمقاييس ،مصباحان خلفيان ،مصباحا عمل
هالوجني خلفيان ،مصباحا هالوجني أماميان قابالن للضبط ،مصباح السقف
•تنبيه الرجوع للخلف
•بطارية الخدمة الشاقة 880 ،أمبري للتدوير عىل البارد ()CCA
بيئة المشغل
•املقاييس :مستوى الوقود ،مقياس الساعات
•مؤرشات نظام تحذير املشغل :تقييد فلرت الهواء ،وخرج مولد التيار املرتدد،
وارتفاع مسند الذراع/عدم وجود املشغل يف املقعد ،ودرجة حرارة سائل
تربيد املحرك ،وضغط زيت املحرك ،وتنشيط شمعة التوهج ،وتقييد الفلرت
الهيدرولييك ،ودرجة حرارة الزيت الهيدرولييك ،وتعشيق فرملة االنتظار،
ونظام انبعاثات املحرك
•مقعد قابل للضبط من الفينيل
•مسند الذراع املحيطي املريح القابل للطي
•نظام قفل أدوات التحكم ،عندما يرتك املشغل املقعد أو عندما يكون مسند
الذراع مرفو ًعا :يتم تعطيل النظام الهيدرولييك ،وتعطيل ناقل الحركة
الهيدروستاتييك ،وتعشيق فرملة االنتظار

•كابينة مزودّة بهيكل حامية من االنقالب ( )ROPSمفتوح،
وقابل لإلمالة ألعىل
•هيكل الحامية من األجسام املتساقطة ( ،)FOPSاملستوى I
•النوافذ العلوية والخلفية
•الحصرية األرضية
•مرآة الرؤية الخلفية الداخلية
•مقبس كهربايئ بجهد  12فولت
•آلة التنبيه
•خانق (قرص) يدوي ،إلكرتوين
•أدوات تحكم بعصا التحكم قابلة للضبط
•نظام أمان ملنع الرسقة بلوحة مفاتيح مكونة من ستة أزرار
•حجرة تخزين بشبكة
مجموعة نقل الحركة
• ،Cat C2.2محرك ديزل توربيني ()232D
• ،Cat C3.3Bمحرك ديزل توربيني ()236D/242D/246D/262D
•منظف الهواء ،مزدوج العنارص ،وبسدادة نصف قطرية
•صامم أخذ عينات  ،S∙O∙SSMالزيت الهيدرولييك
•فالتر ،من نوع الخرطوشة ،للهيدرولييك
•فالتر ،من نوع الخرطوشة ،لفاصل الوقود واملياه

•الرادياتري/مربد الزيت الهيدرولييك (متجاوران)
•فرامل انتظار يتم تعشيقها بواسطة زنربك ،وتحريرها هيدروليكيًا
•ناقل الحركة الهيدروستاتييك
•الدفع الرباعي
أخرى
•حاوية املحرك ،قابلة للقفل
•مانع التجمد طويل العمر -36 ،درجة مئوية ( -33درجة فهرنهايت)
•نقاط ربط املاكينة ()6
•الدعم ،ذراع الرفع
•مقياس رؤية مستوى الزيت الهيدرولييك
•مقياس رؤية مستوى سائل تربيد الرادياتري
•الرادياتري ،زجاجة التوسعة
•خرطومCat ToughGuard™
•املكونات الهيدروليكية اإلضافية ،تدفق متواصل
•نقاط الفصل الرسيع ،مسطحة الوجه ،للخدمة الشاقة بترصيف ضغط
متكامل
•حلقة  Dاملنفصلة لتوجيه خراطيم أدوات العمل عىل طول جانب ذراع
الرفع األيرس
•املنفذ الكهربايئ ،مصباح التحذير
•تنظيف الحوض الباطني
•مروحة متغرية الرسعة تعمل حسب الحاجة
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املعدات اإللزامية للموديالت 232D236D/242D/246D/262D/
المعدات اإللزامية
قد تختلف املعدات اإللزامية .يُرجى استشارة وكيل  Catالذي تتعامل معه ملعرفة التفاصيل.
•املكونات الهيدروليكية ،قياسية أو عالية التدفق (242D/236D/232D)/
 XPSعالية التدفق (246D)262D/
•قارنة التوصيل الرسيع ،يدوية أو كهربائية
•حزام املقعد 50 ،مم ( 2بوصة) أو  75مم ( 3بوصات)
•مجموعة نقل الحركة :رسعة واحدة ،أو رسعة واحدة مع نظام التحكم يف
القيادة الحساس للرسعة ،ورسعتان أو رسعتان مع نظام التحكم يف القيادة
الحساس للرسعة
مجموعات الراحة
•هيكل الحامية من االنقالب ( )ROPSاملفتوح ()C0 :مقعد ثابت ،وخانق
قدمي (بطانة سقف ،أو مسخن ،أو باب)
•هيكل الحامية من االنقالب ( )ROPSاملفتوح ()C1 :خانق قدمي ،وبطانة
سقف ،وحامل أكواب ،وإمكانية اختيار املقعد (بنظام تعليق ميكانييك ،أو
مرتفع الظهر ،أو مسخن ،أو بنظام تعليق هوايئ) (بدون مسخن أو باب)
•هيكل الحامية من االنقالب ( )ROPSاملغلق مبسخن ()C2 :خانق قدمي،
وبطانة سقف ،ومسخن ومزيل الصقيع ،ونوافذ جانبية ،وحامل أكواب،
وإمكانية تركيب راديو ،واختيار املقعد (تعليق ميكانييك أو مرتفع الظهر أو
بخاصية التسخني أو تعليق هوايئ) وباب (زجاج أو بويل كربونات)
•هيكل الحامية من االنقالب ( )ROPSاملغلق مع مكيف الهواء ()C3C2 :
 +مكيف هواء

16

مجموعات األداء للموديالت 232D/236D/242D
•مجموعة األداء H1 :مكونات هيدروليكية قياسية التدفق (بدون تسوية
ذاتية)
•مجموعة األداء :H2مكونات هيدروليكية قياسية التدفق ،وتسوية ذاتية
إلكرتونية مزدوجة االتجاه (رفع وخفض) ،وص ّد إلكرتوين (رفع وخفض)
•مجموعة األداء :H3مكونات هيدروليكية عالية التدفق ،وتسوية ذاتية
إلكرتونية مزدوجة االتجاه (رفع وخفض) ،وص ّد إلكرتوين (رفع وخفض)

مجموعات األداء للموديالت 246D/262D
•مجموعة األداء H1 :مكونات هيدروليكية قياسية التدفق (بدون تسوية
ذاتية)
•مجموعة األداء :H2مكونات هيدروليكية قياسية التدفق ،وتسوية ذاتية
إلكرتونية مزدوجة االتجاه (رفع وخفض) ،وص ّد إلكرتوين (رفع وخفض)
•مجموعة األداء H3 XPS :عالية التدفق ،وتسوية ذاتية إلكرتونية مزدوجة
االتجاه (رفع وخفض) ،وص ّد إلكرتوين (رفع وخفض)

المعدات االختيارية للموديالت 232D236D/242D/246D/262D/
المعدات االختيارية
قد تختلف املعدات االختيارية .يُرجى استشارة وكيل  Catالذي تتعامل معه ملعرفة التفاصيل.
•أدوات تحكم يدوية وقدمية
•أثقال املوازنة الخارجية
•مصباح تحذير ،دوار
•مسخن مجموعة املحرك بجهد  120فولت
•الزيت ،هيدرولييك ،للتشغيل يف الطقس البارد
•الدهان ،مخصص
•بطارية الخدمة الشاقة 1000 ،أمبري للتدوير عىل البارد
(CCA) (246D 262D/فقط)
•مفتاح فصل البطارية

•مروحة قابلة للعكس (غري متوفرة يف املوديل )232D
• ،Product Linkخلوي
•شاشة عرض متقدمة :كاملة األلوان بشاشة LCD  127مم ( 5بوصات)،
ونظام أمان متقدم متعدد املشغلني ،وعمليات الضبط عىل الشاشة الستجابة
املعدة ،واالستجابة الهيدروستاتيكية ،والتحكم يف الزحف؛ وإمكانية تركيب
كامريا للرؤية الخلفية
•شاشة العرض املتقدمة :تتضمن كامريا للرؤية الخلفية
•ميزة الرجوع إىل الحفر ألداة العمل ومحدد موضع أداة العمل

•راديو  Bluetoothمبيكروفون (/AM/FMومستقبل موجة الطقس مبقبس
 USBومقبس إدخال إضايف)
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