O VERDADEIRO VALOR
DA EFICIÊNCIA

NOVA GERAÇÃO DE ESCAVADEIRAS DA CAT®

O trabalho feito rápido – e certo desde a primeira tentativa – gera oportunidades
para ganhar mais dinheiro. Eficiência é isso: cumprir o prometido sem perder
tempo, esforços, energia ou recursos. Descubra como aumentar a efieciência
da sua operação em até 45% com a nova Escavadeira da Cat®.

O PREÇO DA INEFICIÊNCIA
TEMPO E DINHEIRO QUE VOCÊ NÃO VAI RECUPERAR
Dois empreiteiros cuidam do mesmo trabalho de nivelamento. Um deles usa a nova
Escavadeira Cat 336 com Cat Grade com Assist padrão. O outro opera uma máquina
sem tecnologia de nivelamento automático. O primeiro empreiteiro termina em 5,5 horas,
enquanto o segundo termina em 10.
CONSIDERE OS CUSTOS ADICIONAIS SEM TECNOLOGIA

São 4,5 horas a mais de trabalho, não só para
o operador, mas para os supervisores,
a equipe de apoio, estaqueadores,
verificadores de nivelamento, e outros

4,5 horas a mais no contador de
serviço, acelerando o desgaste
dos componentes e consumindo
o tempo de garantia

4,5 horas a mais
de combustível
queimado

4,5 horas a menos para
outros projetos que
geram lucro

CADA HORA A MAIS QUE VOCÊ GASTA EM UM SERVIÇO É TEMPO E DINHEIRO QUE VOCÊ NÃO VAI RECUPERAR. POR
ISSO, FAZ SENTIDO PARA O SEU NEGÓCIO TER UMA ESCAVADEIRA QUE TRABALHA 45% MAIS RÁPIDO.

45% MAIS RÁPIDO? COMO ISSO É POSSÍVEL?
A TECNOLOGIA CAT GRADE COM ASSIST É PADRÃO DE FÁBRICA
O grande impulsionador de eficiência da Cat 336 é uma tecnologia inovadora chamada Cat Grade com Assist. É um
sistema de fácil utilização que automatiza as principais funções da lança e da caçamba. O operador só precisa digitar
a profundidade e inclinação desejadas no monitor, pressionar um botão e permitir que a tecnologia faça o resto com
rapidez, precisão e com muito menos esforço. Os clientes que já usam a tecnologia, relatam que é quase duas vezes mais
rápido que os métodos tradicionais de nivelamento e que consome menos combustível. Além disso, ele pode reduzir ou
eliminar a necessidade de funcionários e conferentes de nivelamento, economizando mão-de-obra.

TECNOLOGIA PADRÃO QUE
ECONOMIZA TEMPO E DINHEIRO
MAIS TECNOLOGIAS AGREGAM MAIS VALOR
OUTRAS TECNOLOGIAS PADRÃO 336 QUE ECONOMIZAM TEMPO E CUSTOS
Cat Grade com 2D, um sistema de orientação de caçamba
simples que ajuda os operadores a atingir a meta de nivelamento
rapidamente, sem cortes excessivos.
A Cat Payload, rastreia e envia dados de peso da carga à cabine
em tempo real para que o operador possa alcançar a meta de
carregamento com mais rapidez e precisão.

E-fence cria limites eletrônicos ao redor da máquina, reduzindo o risco de contato
entre a escavadeira e as pessoas e/ou obstáculos que estejam por perto.
Bucket Assist, Boom Assist e Swing Assist controlam diversas funções da
máquina, simplificando o trabalho do operador e melhorando sua precisão
e eficiência.

E, SE VOCÊ ESTIVER PREPARADO PARA IR ALÉM DAS TECNOLOGIAS PADRÃO, É FÁCIL MODERNIZÁ-LA:

Cat Grade com Advanced 2D acrescenta recursos de design
por meio de um monitor tátil extra de alta resolução.

O Cat Grade com 3D adiciona recursos GNSS para uma precisão
ainda maior.

FALANDO NO OPERADOR...
Nós sabemos que o segredo da eficiência operacional geralmente está na cabine. Foi por isso que
colocamos tanta tecnologia padrão na 336, para facilitar o trabalho do operador. Masnão paramos por
aí. Essa nova geração de escavadeiras também inclui:

Novas opções de
assento e joysticks
personalizáveis

Monitor tátil
de fácil alcance

Três modos de potência
e partida sem chave

Baixo nível
de ruídos e ótima
visibilidade geral

Bluetooth e outros recursos
convenientes que agradam
os operadores

ISSO TUDO AUMENTA O POTENCIAL DE LUCRATIVIDADE
Quanto tempo e dinheiro você economizaria com uma escavadeira de alta eficiência? E quanto de lucro você poderia gerar com as
horas extras? Visite o seu revendedor Cat para saber mais.

// Converse com seu revendedor Cat hoje mesmo sobre tirar o máximo de proveito da nova Escavadeira
Cat 336, Cat Grade e Grade com Assist. Veja mais detalhes em www.cat.com
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