D6

BULLDOZER

Nettovermogen @ 2200 tpm
ISO 9249/SAE J1349
ISO 9249/SAE J1349 (DIN)
Bereik operationeel gewicht
VPAT
Duwarm

161 kW (215 pk)
219 mhp
22.275-23.547 kg (49.108-51.912 lb)
22.130-23.911 kg (48.788-52.715 lb)

De Cat® C9.3B motor voldoet aan de Amerikaanse EPA Tier 4 Final- en EU Stage V en Korea Tier 4 emissie standaarden met een nabehandelingssysteem dat is ontworpen om begrijpelijk te zijn voor de bediener.

De nieuwe Cat D6 bulldozer helpt
u materiaal te verplaatsen tegen
lagere kosten met een volledig
automatische transmissie, uitstekende
brandstofefficiëntie en verlaagde
onderhoudskosten. De D6 staat voor
legendarische veelzijdigheid waar u
op kunt vertrouwen, met verbeterde
prestaties en efficiëntie om u te helpen
uw bedrijf verder te laten groeien.

DE

CAT D6
®

BEROEMD OM ZIJN PRESTATIES,
LAGERE BEDRIJFSKOSTEN

HAAL MEER WINST UIT UW WERK
Of uw werk nu maximale productiviteit of de laagste bedrijfskosten voor het verplaatsen van materiaal vereist, de volledig
opnieuw ontworpen Cat D6 bulldozer is de juiste machine voor de taak.
+

ONTWORPEN OM UW SERVICE- EN ONDERHOUDSKOSTEN TE VERLAGEN EN U TE HELPEN UW DOELSTELLINGEN OP HET GEBIED VAN
WERKPLAATSVEILIGHEID TE HALEN

+

MAXIMALE VEELZIJDIGHEID MET GEOPTIMALISEERDE ONDERSTELLEN EN BLADCONFIGURATIES DIE BETERE BALANS BIEDEN BIJ HET
NIVELLEREN, DE CAPACITEIT HEBBEN OM MEER MATERIAAL TE VERPLAATSEN EN WEINIG DRUK UITOEFENEN OP DE ONDERGROND

+
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EEN ONGEËVENAARDE KEUZE AAN TECHNOLOGISCHE FUNCTIES WERKT NAADLOOS SAMEN OM UW BAAN GEMAKKELIJKER TE MAKEN

D6 BULLDOZER

GEEN BEHOEFTE
OM HET TE
VERSCHUIVEN
STEL GEWOON JE GRONDSNELHEID IN EN START.

TOT 9% LAGERE
ONDERHOUDSKOSTEN
Speciaal ontworpen om uw service- en onderhoud kosten te
verlagen, met vernieuwde componenten, langere intervallen
tussen servicebeurten en minder voorgeprogrammeerde
onderhoudstaken.

TOT 20% MINDER
BRANDSTOFVERBRUIK
De volledig automatische transmissie met 4 versnellingen
past zich continu aan voor maximale efficiëntie en
overbrenging van vermogen naar de grond zonder extra
input van de operator.

+ Op-/terugschakelen is niet nodig
+ Volautomatische transmissie met 4 versnellingen en koppel
verdeler met afsluit koppeling
+ Selecteert continu de meest productieve, efficiënte versnelling
en motortoerental voor de klus

Alle vergelijkingen met 2014-2016 3-versnelling D6T (V.S. EPA Tier 4 Final/EU Fase IV).
Onderhoudsvergelijking met D6T over de eerste 10.000 bedrijfsuren.

TOT 50% MEER PRODUCTIVITEIT
DANKZIJ CAT TECHNOLOGIE
Een breed scala aan opties voor Grade technologie
en nieuwe bedieningsfuncties voor de machinist helpen
de productiviteit te verhogen, zodat u het meeste uit uw
machine haalt. Remote Flash en Remote Troubleshoot
helpen de efficiëntie op het werkterrein te verbeteren door
tijd te besparen.
D6 BULLDOZER

3

BEROEMD OM ZIJN PRESTATIES

LAGERE
BEDRIJFSKOSTEN

Als u materiaal moet verplaatsen
tegen lagere kosten, laat de D6
dan een aantal van de details voor
u afhandelen. Krijg het vermogen
dat nodig is voor de taak, samen
met de brandstofbesparing die
u wilt, en dit alles met minder
inspanning van de operator.

AUTOMATISCH
EFFICIËNT

GEBRUIK MINDER
BRANDSTOF

GEMAKKELIJK VOOR
DE BEDIENERS

Maak u geen zorgen over het schakelen.
Een soepel schakelende, volledig
automatische transmissie met 4
versnellingen met vergrendelingskoppeling
optimaliseert automatisch op basis van
de belasting voor de grootste productiviteit
en brandstofzuinigheid.

De D6 bespaart u brandstof door zich
continu aan te passen voor maximale
efficiëntie zonder verlies van vermogen
aan de grond. Profiteer van tot 20% minder
brandstofverbruik in vergelijking met de
D6T met 3 snelheden.

Om het meeste uit uw bulldozer te halen
stelt u slechts de grondsnelheid in en gaat
u aan de slag. Dat is veel minder moeite
voor operators en betekent dat nieuwere
operators sneller bekwaam worden.
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OVERTREF DE CONCURRENTIE

WERK SLIMMER WERK VEILIGER.
Een ongekende selectie van technologische keuzes helpt u
om het meeste uit uw apparatuurinvestering te halen.
+

Grade-technologieën helpen machinisten met verschillende
vaardigheidsniveaus sneller en nauwkeuriger de gewenste
nivellering te bereiken.

+

Nieuwe machinist hulpfuncties werken op de achtergrond
zodat u de machine makkelijker kunt bedienen.

+

De cabine biedt optimale binnenmontagelocaties die het
eenvoudig maken om het nivelleer systeem van uw keuze
te installeren.

+

Alle Cat Grade-systemen zijn compatibel met radio's en
basisstations van Trimble, Topcon en Leica.

+

Koppelingstechnologieën, diensten op afstand en hulpmiddelen
zoals de Cat App helpen u om verbinding te maken met
uw apparatuur om tijd en geld te besparen op service
en onderhoud.

+

Machinebeveiligingssysteem geeft u de mogelijkheid om uw
bulldozer te ontgrendelen met een toegangscode op het display
of een Bluetooth®-sleutel.

+

Cat Command voor dozeren biedt bediening op afstand voor
meer veiligheid en hogere productiviteit.

D6 BULLDOZER
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CAT GRADE TECHNOLOGIE

VERHOOG UW PRODUCTIVITEIT
EERSTEKLAS KWALITEIT
IN DE AFWERKING

GEEN GPS SIGNAAL?
GEEN PROBLEEM

Het in de fabriek geïntegreerde Cat Grade met 3D maakt gebruikt
van een GPS-signaal om bladbewegingen automatisch aan te
passen – zowel heffen als kantelen – terwijl u het ontwerpplan
volgt. Bespaar tijd, werk, en materiaal in alle fasen van het werk.
Het vriendelijke 10-inch (254 mm) touchscreen-display werkt als
een smartphone, dus het is gemakkelijk voor machinisten om
snel op te nemen. Antennes zijn geïntegreerd in het dak van de
cabine voor nog betere bescherming.

Cat Grade met Slope Assist handhaaft automatisch de vooraf
ingestelde bladpositie van de machinist zonder GPS-signaal.
Zet het aan het werk met het bouwen van blokken, het maken
van eenvoudige ontwerpplannen onderweg of werk waar GPS
niet beschikbaar is. Slope Assist werkt probleemloos naast 3D
GPS-systemen.

KLAAR WANNEER
U HET BENT
Met de Attachment Ready Option (ARO) is uw bulldozer bij
aflevering uit de fabriek klaar voor eenvoudige installatie of
een grade control systeem. U vindt ook een montagelocatie
en aansluitingen in de cabine om het gebruik van uw
technologiesystemen gemakkelijker te maken. ARO met Assist
bundelt de graad-klaar optie met functies die op de achtergrond
werken om bedieners te helpen meer gedaan te krijgen in
minder tijd.
Al geïnvesteerd in een graad-infrastructuur? U kunt
nivelleer systemen van Trimble, Topcon en Leica op de
machine installeren.
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KLAAR OM TE HELPEN

BESTUURDER ASSIST FUNCTIES

SOEPELE BEDIENING

OPTIMALE BLADBELASTING

Stable Blade is verbeterd om het nog gemakkelijker te maken
om sneller gladdere oppervlakken te krijgen bij handmatige
bediening. Werkt naadloos samen met de invoer van het mes van
de operator om onvolkomenheden te verminderen en een gladder
oppervlak te produceren.

Blade Load Monitor geeft u real-time feedback over de huidige
belasting versus de optimale bladbelasting op basis van uw
bodemcondities. Bewaakt actief de machinebelasting en
het glijden van de rupsbanden om u te helpen een optimale
duwcapaciteit te bereiken.

HAAL HET MEESTE UIT ELKE STAP

BLIJF VOORWAATS DUWEN

AutoCarry automatiseert de bladheffing waardoor u de
bladbelasting iedere stap gelijkmatig kunt houden en minder vaak
wegglijdt. Werkt probleemloos met Grade met 3D maar kan nu ook
worden gebruikt wanneer de bulldozer niet automatisch werkt.

Bespaar tijd, moeite, brandstof en slijtage van de rupsen. Als een
hoge mate van het wegglijden van de rups wordt gedetecteerd,
vermindert Tractiecontrole tijdelijk het rupsbandvermogen zodat
de machinist de bladbelasting kan aanpassen en het wegglijden
kan beperken.

D6 BULLDOZER
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STAP IN EN

ERVAAR ZELF
HET COMFORT

Stap in een ruime cabine die een nieuwe
standaard in de industrie zet op het gebied
van comfort, zicht en bedieningsgemak
voor de machinist. Geïntegreerde Rollover
Protective Structure (Omrol-beschermende
structuur) (ROPS) biedt voldoende
vrij glasoppervlak voor zicht rondom.
Onbelemmerde zichtlijnen over de motorkap
geven u een uitstekend zicht op het blad.

BLIJF IN
CONTACT

WERK
RUIMTE

AAN BOORD
HELP

Het 10-inch (254 mm) touchscreen
is eenvoudig in het gebruik, met een
geweldig zicht op machine-instellingen
en functies. De standaard hoge kwaliteit
achteruitrijcamera wordt prominent
weergegeven op het scherm en bevat
achteruitrijlijnen om u te begeleiden.

Een bredere stoel met luchtvering
geeft u veel instellingsmogelijkheden.
Profiteer van meer opslagruimte, samen
met bijgewerkte verwarming/koeling
om u comfortabeler te houden en ook
om beslaan/bevriezen van de ramen te
verminderen.
Nieuwe aangedreven voorfilter optie
verbetert de druk in de cabine om meer
vuil buiten te houden.

De toets Key Features op het scherm
geeft u een overzicht van de machine,
samen met nuttige bedieningstips.
Lees meer over technologie en
machinefuncties die u helpen het
meeste uit uw bulldozer te halen.
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HET VERMOGEN
OM AARDE TE
VERPLAATSEN
FINESSE VOOR BETER NIVELLEREN

BETERE BALANS

LAGERE BODEMDRUK

De sterkere, lichtere VPAT-structuur is opnieuw ontworpen voor
een betere balans bij het nivelleren. Geen uitrustingsstuk of
contragewicht aan de achterzijde nodig.

Er is een nieuwe, specifiek ontworpen LGP VPAT met brede
maat, uitgerust met 915 mm (36 in) gecentreerde schoenen. Dit
komt neer op 34 kPa (5 psi) gronddruk wat u helpt om op zachte
bodem te staan.

VEELZIJDIGE BLADEN

SNELLER NIVELLEREN

Kies voor een extra sterke duwarm bulldozer met ruim
voldoende vermogen om aarde te verplaatsen of voor een
nieuw, speciaal gebouwd 6-voudig VPAT-blad. Cat VPAT bladen
geven u ongeëvenaarde bewegingsvrijheid zodat u de meest
uitdagende taken, zoals het baggeren en opvullen van sleuven,
moeiteloos aankunt. Bij de afwerking blijft het VPAT-blad
horizontaal wanneer het onder een hoek wordt gebruikt, voor
een meer egale nivellering.

Sneller nivelleren – in het snelheidsbereik van 2,5-3,0 – zonder
kwaliteit op te offeren. Breder LGP-blad betekent minder vaak
bewerken. Nieuwe, optionele onderwagen voor het nivelleren
(10-roller) biedt een gladdere nivellering op hogere snelheid, zelfs
bij moeilijke oppervlakten zoals zand en grind.

UITSTEKENDE PRESTATIES
Optionele snijranden voor SU-bladen helpen u materiaal sneller te verplaatsen, vooral op harde grond.
Gepatenteerd ontwerp verplaatst meer materiaal per beweging – verhoogt het laadvermogen van het blad tot 35%*.
+

+

Gemakkelijkere mespenetratie

+

Gelijke levensduur/

+

Ingebouwde slijtage-indicatoren,

in harde/bevroren grond,

levenscycluskosten* – geen

geboorde en getapte gaten voor een

gemiddeld gesteente

vervanging van de rand tijdens

veiligere installatie, uitwisselbaar

Graaft dieper–helpt bladcontrole,

de levensduur of vervanging van

met traditionele randen

ladingbehoud, tractie – vermindert

het eindstuk vereist, waardoor de

slippen van de rupsen, verlengt de

uitvaltijd voor onderhoud wordt

het nivelleren van de afwerking ter

levensduur van het onderstel

verminderd

plekke mogelijk

+

Veelzijdigheid – snij-systeem maakt

* Vergeleken met standaard snijkanten

D6 BULLDOZER

9

CAT LINK TECHNOLOGIE

ZORGT VOOR MATERIEELBEHEER ZONDER GISWERK
Cat Link telematica technologie zorgt ervoor dat het beheren van uw werklocaties minder gecompliceerd wordt, door gegevens te
verzamelen die worden gegenereerd door uw machines, materialen en mensen en deze weer te geven in aanpasbare formaten.

CAT PRODUCT LINK™/VISIONLINK®
Product Link verzamelt automatisch en nauwkeurig gegevens
over uw bedrijfsmiddelen – ongeacht het type of merk. U heeft
altijd en overal toegang tot de informatie met VisionLink – zodat
u deze kunt gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen
die productiviteit stimuleren, kosten verminderen, onderhoud
vereenvoudigen en meer. Abonnementen zijn beschikbaar met
gsm- of satellietrapportage.

DIENSTEN OP AFSTAND
De Cat App helpt u uw middelen te beheren – op elk
moment – direct vanaf uw smartphone. U kunt de locatie en
gebruikstijden van het machinepark bekijken, ontvang cruciale
noodzakelijk onderhoudswaarschuwingen en u kunt zelfs een
serviceverzoek naar uw lokale Cat dealer sturen.
+ Remote Flash – ontvang software-updates op afstand.
+ Remote Troubleshoot (Probleemoplossing op afstand) –
met behulp hiervan bespaart u tijd en geld door op afstand
mogelijke problemen op te sporen.
+ Met Operator ID kunt u de bediening van de machine door
de individuele bediener volgen via het hoofdscherm en
Product Link.

REMOTE CONTROL READY
Wanneer bulldozers werken in gevaarlijke mijnbouw- en
grondverzet toepassingen, helpt de optie Commando voor Doz
de veiligheid en efficiëntie te verbeteren. Machinisten besturen
de machine met behulp van een zichtlijn console of een extern
bestuurdersstation. Vergaande integratie met machinesystemen
maakt een soepele, nauwkeurige besturing mogelijk voor
maximale efficiëntie en productiviteit.
Profiteer met de zichtlijn console van de ingebouwde
bedieningsfuncties van de bulldozer. Het externe
bestuurdersstation maakt ook volledig gebruik van
technologische functies zoals Grade met 3D en
Slope Assist ten behoeve van verhoogde productiviteit.
Raadpleeg uw Cat dealer voor beschikbaarheid in uw regio.
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LAGERE
ONDERHOUDSKOSTEN
MINDER ONDERHOUDSTIJD

BESTEEDT
MINDER

GA TERUG
AAN HET WERK

Minder filters en onderhoudspunten besparen u samen met
langere intervallen tussen servicebeurten tijd en geld op
routineonderhoud. De standaard omkeerbare ventilator verhoogt
de tijd tussen kernreinigingen en helpt de hoeveelheid vuil te
verminderen waardoor minder slijtage aan het systeem optreedt.

Gegroepeerde onderhoudspunten en modulaire componenten
die makkelijk te bereiken zijn, waardoor u elke dag tijd bespaart.
Optionele snelle toegang tot de vloerplaat biedt toegang zonder
gereedschap wat schoonmaak van de pan vereenvoudigt.
De cabine kan indien nodig in 30 minuten worden verwijderd,
vergeleken met 4 uur bij de eerdere modellen. De standaard
ladder aan de achterzijde maakt tanken, filters verwisselen en
het schoonmaken van de achterruit heel makkelijk. Toegang
vanaf maaiveldhoogte tot optionele snelle brandstof vul- en
onderhoudspunten. Grijprail aan beide zijden van het cabinedak
en bevestigingspunten dragen bij aan uw veiligheid.

KRIJG
DUURZAAMHEID
De Cat C9.3B motor is duurzamer dankzij een vereenvoudigde
emissiereductie en een opnieuw ontworpen brandstofsysteem.

VERLAAG ONDERSTELKOSTEN

Kies de ideale onderwagen die past bij de omstandigheden op uw werkterrein om geld te besparen en de levensduur
te verlengen.
+
+

+

Heavy-Duty Extended Life-onderwagen - HDXL DuraLink™ - biedt tot 20% langere levensduur van de afdichting onder zware
omstandigheden.
De Nieuwe Cat Abrasion onderwagen is geschikt voor werkterreinen met hoge slijtage en lage impact Het nieuwe ontwerp
biedt een dubbele levensduur van de afdichting en maakt het draaien van de bussen overbodig, waardoor uw kosten tot 50%
per uur worden verlaagd in vergelijking met een traditionele onderwagen.
Gemeenschappelijke structuren voor Heavy Duty en Cat Abrasion onderstellen maakt omwisselen tussen beide mogelijk.

D6 BULLDOZER
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UITGERUST VOOR DE TAAK
Kies uit een verscheidenheid aan fabrieksopties voor extra bescherming in zware toepassingen zoals bosbouw en pijpleidingen.

UW BULLDOZER,
OP UW MANIER

GEBOUWD NAAR
UW WENSEN
12

D6 BULLDOZER

Veegbeugels, deur- / raamschermen, vuil
bestendige cabine, bescherming tijdens zwaar
gebruik en meer – kies uit een scala aan
opties die uw machinist en uw investering qua
apparatuur helpen beschermen. De keuzes
voor het blad en rupsplaten biedt verdere
aanpassingen voor uw gewenste toepassingen.
Fabrieksaansluitingen maken het gemakkelijk
om de machine uit te rusten met een door de
dealer geïnstalleerde lier of ripper. Raadpleeg
uw Cat-dealer om meer informatie te ontvangen
over de juiste opties voor het werk dat u doet.

VANAF DE FABRIEK UITEGERUST OM

MET AFVAL TE HANDELEN

STERK
VOOR AFVAL

KOELING
EN REINIGING

GEOPTIMALISEERD
VOOR PRESTATIES

In de fabriek geïnstalleerde
beschermingen en afdichtingen helpen
de machine te beschermen tegen stoten,
verdraaiing en rondvliegend vuil. Hoge
puin/afvalcabine heeft schokbestendige
polycarbonaat deuren en dubbele
beglazing zodat deur schermen niet
nodig zijn. Aangedreven voorfilter is
geïntegreerd voor schonere cabinelucht.

Het koelsysteem is berekend op veel vuil
met automatisch omkeerbare ventilator
die het reinigen vereenvoudigt. De afval
werende radiator helpt verstoppingen te
voorkomen. Hitteschilden op de motor en
nabehandeling bieden extra bescherming
in omgevingen met veel vuil.

Gespecialiseerde vuilstortbladen bevatten
een afvalrek voor meer capaciteit bij het
werken met lichter materiaal. Het zwaar
uitgevoerde onderstel met verlengde
levensduur heeft met Kevlar beschermde
afgedichte looprollen om te helpen
beschermen tegen beschadiging van de
afdichting door het omwikkelen. Spoor met
centrale opening helpt vuil uit te werpen.

D6 BULLDOZER
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Zie cat.com voor volledige specificaties.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Aandrijflijn
Motor
Emissies
Versienummer
Nettovermogen (2200 tpm)
ISO 9249/SAE J1349
ISO 9249/SAE J1349 (DIN)
Brandstoftank
DEF-tank

BLAD

Volledig automatisch en mechanisch
Cat C9.3B
V.S. EPA Tier 4-finale, EU Fase V,
Korea Tier 4-finale
20B
161 kW 215 pk
219 mhp
341 L 90 gal
28 L 7,4 gal

CAPACITEIT

SU
LGP SU
LGP S
VPAT
LGP VPAT (30-in)
LGP VPAT (36-in)

5,7 m³
5,8 m³
3,8 m³
4,1 m³
4,5 m³
4,9 m³

|
|
|
|
|
|

7,5 yd³
7,6 yd³
5,0 yd³
5,4 yd³
5,9 yd³
6,5 yd³

BREEDTE
3312 mm
3613 mm
4063 mm
3680 mm
4000 mm
4340 mm

|
|
|
|
|
|

10,9 ft
11,9 ft
13,3 ft
12,1 ft
13,1 ft
14,2 ft

• Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het motorvliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper
en dynamo.
• Het geadverteerde vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van fabricage.
• Alle niet over de weg (niet voor weggebruik) Tier 4 Interim en Final, Fase IIIB, IV en V, en Korea Tier 4 Final dieselmotoren mogen alleen worden gebruikt
in combinatie met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel) die maximaal 15 ppm EPA/10 ppm EU (mg/kg) zwavel
bevat. Biodieselmengsels tot maximaal B20 (20% biodiesel op volume) zijn acceptabel als ze zijn gemengd met ULSD met maximaal 15 ppm (mg/kg) zwavel.
B20 moet voldoen aan de ASTM D7467-specificatie (een biodieselmengsel moet voldoen aan de Cat biodieselspecificatie ASTM D6751 of EN 14214). Cat
DEO-ULS™ of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen, zijn vereist. Raadpleeg de bediening- en onderhoudshandleiding
voor meer machine specifieke aanbevolen brandstoffen.
• Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die wordt gebruikt in Cat systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalytic Reduction) moet
voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO: International Organization for
Standardization).
• Het airconditioning systeem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect =
1430). Het systeem bevat 1,36 kg koelmiddel met een CO2 equivalent van 1,946 metrische ton.

CONFIGURATIE
Operationeel gewicht1
Bodemdruk
Machinehoogte
Machinelengte zonder blad
Bodemruimte
Spoorbreedte
Breedte over tappen
Breedte over de hoekmessen
Breedte over hoekmessen, schuin
Breedte van standaard rupsschoenen
Lengte van rupsen op de grond

CONFIGURATIE

D6

D6 LGP (30-IN)

D6 LGP (36-IN)

22.130 kg (48.788 lb)
54 kPa (7,9 psi)
3,17 m (124,9 in)
4,73 m (186,2 in)
361 mm (14,2 in)
1,93 m (76 in)
2,69 m (106 in)
3,30 m (10,83 ft)
—
610 mm (24 in)
2,96 m (116,7 in)

22.870 kg (50.420 lb)
45 kPa (6,5 psi)
3,17 m (124,9 in)
4,73 m (186,2 in)
361 mm (14,2 in)
2,08 m (82 in)
2,99 m (118 in)
3,61 m (11,84 ft)
—
760 mm (30 in)
2,96 m (116,7 in)

23.911 kg (52.715 lb)
36 kPa (5,2 psi)
3,22 m (126,9 in)
5,04 m (198,4 in)
395 mm (15,6 in)
2,29 m (90 in)
3,49 m (137,4 in)
4,06 m (13,32 ft)
—
915 mm (36 in)
3,25 m (127,8 in)

D6 VPAT

D6 LGP (30‑IN) VPAT

D6 LGP (36‑IN) VPAT

23.012 kg (50.733 lb)
40 kPa (5,9 psi)
3,22 m (126,9 in)
5,13 m (202,1 in)
395 mm (15,6 in)
2,29 m (90 in)
—
4,00 m (13,12 ft)
3,65 m (11,99 ft)
760 mm (30 in)
3,36 m (132,1 in)

23.547 kg (51.912 lb)
34 kPa (5,0 psi)
3,22 m (126,9 in)
5,13 m (202,1 in)
383 mm (15,1 in)
2,39 m (94 in)
—
4,34 m (14,24 ft)
3,97 m (13,02 ft)
915 mm (36 in)
3,36 m (132,1 in)

Operationeel gewicht1
22.275 kg (49.108 lb)
Bodemdruk
49 kPa (7,1 psi)
Machinehoogte
3,22 m (126,9 in)
Machinelengte zonder blad
5,13 m (202,1 in)
Bodemruimte
422 mm (16,6 in)
Spoorbreedte
2,08 m (82 in)
Breedte over tappen
—
Breedte over de hoekmessen
3,68 m (12.07 ft)
Breedte over hoekmessen, schuin
3,36 m (11,02 ft)
Breedte van standaard rupsschoenen
610 mm (24 in)
Lengte van rupsen op de grond
3,25 m (127,8 in)
1
Met Ripper met meerdere schachten (drie schachten) 1696 kg (3739 lb) extra.

Voor volledige specificaties en aanbiedingen verwijzen we naar het document met technische specificaties op www.cat.com of u kunt uw plaatselijke Cat dealer raadplegen.
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STANDAARD EN OPTIONELE UITRUSTING
Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat-dealer voor meer informatie.
AANDRIJFLIJN

STANDAARD

OPTIONEEL

Volledig automatische transmissie
met 4 versnellingen
Cat C9.3B dieselmotor
Dubbele reductie planetaire eindaandrijving
Hydraulische omkeerbare ventilator
WERKOMGEVING VAN MACHINIST

BLADEN

STANDAARD

OPTIONEEL

ONDERSTEL

SERVICE EN ONDERHOUD
Voorbereid op snel vullen

Luxe lederen verwarmde/geventileerde stoel

Snelvul pomp

Voorbereid op radiocommunicatie

Navulpomp (alleen EU)

Lampen – 6 LED

OPTIONEEL

STANDAARD

OPTIONEEL

Toegangsladder aan achterzijde

Premium lampen – 12 LED

Schophouder

Geïntegreerde waarschuwingslampen

Servicecentrum op de grond

Aangedreven voor reiniger
STANDAARD

OPTIONEEL

Cabine verwijderen in 30 minuten
Snelle olieverversing
Werklamp onder motorkap
HYDRAULISCHE INSTALLATIE
Onafhankelijke pompen voor stuurinrichting
en implementatie
Hydraulische installatie met lastdetectie
UITRUSTINGSSTUKKEN
Ripper-klare hydraulische installatie aan de
achterzijde
Ripper en lierklare hydrauliek achter
Ripper groot hefbereik met rechte
of gebogen schachten
Lier
Trekstang
Contragewichten

Product Link – Mobiel

Zijramen

Product Link – Dual mobiel/satelliet

Achterruit – scharnierend of vast

Remote Flash/Troubleshoot (software-updates
op afstand/problemen oplossen)

Beschermingsstangen

Bestuurders-ID

STANDAARD

10-Roller onderstel voor precisie afwerking

Stoffen stoel

U kunt nivelleer systemen van Trimble,
Topcon en Leica op de machine installeren

OPTIONEEL

Zwaar Werk (HDXL met DuraLink)
of Cat Abrasion

Extra opbergruimte

Alle basis-systemen zijn compatibel met
radio's en basisstations van Trimble,
Topcon en Leica

STANDAARD

Vouwbare VPAT – minder dan 3 m (9,9 ft)
transport breedte (niet beschikbaar in
alle regio's)
Afval/Vuilstort

Verstelbare besturingsinstrumenten/
armsteunen voor de bestuurder

Cat Grade met 3D
- Multikleurig 10-inch (254 mm) touchscreen
helling monitor
- Hellingontvangers en antennes
-G
 rade Software-ingeschakeld
hulpstuk (SEA)
- ARO met Assistentie-functies

OPTIONEEL

Hoekblad

Geïntegreerde achteruitrijcamera

ARO met Assist
- Slope Assist
- Traction Control
- Stable Blade
- Blade Load monitor
- AutoCarry
- Gereed voor hellingcontrole van derden

STANDAARD

Recht blad

Meerkleurig 10-inch (254 mm) vloeibaar
kristal touchscreen-scherm

Slope Indicatie

OPTIONEEL

VPAT

Volledig opnieuw ontworpen cabine,
geluiddempend, met integrale
kantelbeveiligingsstructuur (Integrated Roll
Over Protective Structure, IROPS)

CAT TECHNOLOGIE

STANDAARD

Semi-universeel

Speciale uitrustingen voor Bosbouw en Afval

Machinebeveiliging – wachtwoord
Machinebeveiliging – Bluetooth
Klaar voor afstandsbediening
Cat Commando om te dozeren

Niet alle functies zijn in alle regio's beschikbaar. Raadpleeg uw plaatselijke Cat-dealer voor de beschikbaarheid van specifieke configuraties in uw regio.

Raadpleeg voor meer informatie de brochure met technische specificaties op www.cat.com of bij uw Cat-dealer.
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Meer gedetailleerde informatie over onze Cat-producten, verkoopdiensten en industriële oplossingen kunt u vinden op onze
website www.cat.com.
VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en in andere landen.
Materialen en specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. De machines op de foto's zijn mogelijk
uitgerust met bijkomende met extra toebehoren. Raadpleeg uw Cat-dealer voor beschikbare opties.
©2021 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's,
Product Link, DEO-ULS, DuraLink, "Caterpillar Corporate Yellow", en de handelsopmaak van "Power Edge" en Cat
"Modern Hex", evenals de bedrijfs- en productidentiteit die hierin wordt gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en
mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.
www.cat.com www.caterpillar.com
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Versienummer: 20B
(Aus-NZ, Europa, N Am,
Zuid-Korea, Turkije)

