GC 330
الحفار الهيدروليكي

قدرة المحرك
		
ISO 14396
)ISO 14396 (DIN

 159كيلووات ()hp 213
( hp 216متري)

		
الوزن أثناء التشغيل

 28000كجم ( 61700رطل)

يفي بمعايير االنبعاثات البرازيلية  MAR-1والصينية الخاصة بمحركات الطرق الوعرة من المرحلة  ،IIIومعايير االنبعاثات المكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة ( )EPAاألمريكية من المستوى  3ومعايير االتحاد األوروبي ( )EUمن المرحلة .IIIA

الجيل التالي من الحفارات

يوفر الجيل التالي من حفارات ® Catخيارات أكثر من أي وقت مضى لعملك.
+خيارات أكثر للموديالت
+تقنيات قياسية أكثر
+نقاط سعرية أكثر

تعمل حفارات  Catمن الجيل التالي ،بجاهزيتها لمساعدتك في تعزيز قوة عملك ،على إنماء أعمالك ،وتوفر لك طرائق مبتكرة إلنجاز معظم العمل
بأقل تكلفة ،ما يزيد من أرباحك.

CAT 330 GC
®

اعتمادي .مريح .يزيد اإلنتاجية.
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الحفار الهيدروليكي 330 GC

يوفر لك الحفار الهيدروليكي  Cat 330 GCالتوازن
المثالي بين األداء الذي يمكن االعتماد عليه ،وميزات
إنتاجية المشغل ،والتكاليف المنخفضة .يعد الحفار
خيارا ذكيًا للعمليات التي تكون فيها
Cat 330 GC
ً
الموثوقية العالية واألداء المنخفض التكلفة لكل ساعة
من األولويات.

تقليل استهالك الوقود
لما يصل إلى %10

زيادة وفورات الوقود.

يستهلك الجيل التالي من  Cat® 330 GCوقودًا أقل بنسبة تصل إلى  %10مقارنةً بالموديل .330D2

يوفر الجمع الدقيق بين المضخات الهيدروليكية الكبيرة وصمام التحكم الرئيسي
اإللكتروني ومراوح التبريد التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا أدا ًء فائقًا مع استهالك
وقود أقل.

يستهلك الجيل التالي من  CAT 330 GCوقودًا أقل بمقدار
 4000لتر ( 1055جالون) في السنة مقارنةً بالموديل .CAT 330D2
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توفير  4000لتر ( 1055جالون)
في السنة

الذكاء في العمل .يوفر األموال.
الموديل  Cat 330 GCمجهز بوضعين للمساعدة على إدارة استهالك الوقود
الستخداماتك المحددة  -وضع ( Powerالقدرة) والوضع ( Smartالذكي).

:CAT 330D2
 40000لتر ( 10565جالون) في السنة
الجيل التالي من :CAT 330 GC
 36000لتر ( 9510جالون) في السنة

يوفر وضع ( Powerالقدرة) أقصى إنتاجية في المهام الصعبة مثل تحميل
الشاحنات وحفر الخنادق.
يطابق وضع ( Smartالذكي) تلقائيًا سرعة المحرك والقدرة الهيدروليكية لتحقيق
أعلى كفاءة للوقود في أي استعمال.
السيناريو:

يمكن للمشغلين تحديد تفضيل وضع الطاقة الخاص بهم وتخزينه باستخدام معرف
المشغل .يمكن للمالكين تثبيت الوضع الذي يريدون أن يستخدمه المشغلون
للمساعدة على إدارة استهالك الوقود.

بنا ًء على  2000ساعة من المصنعية كل سنة.
( 330D2في المتوسط) 20 :لتر ( 5,3جالونات) كل ساعة ×  2000ساعة/سنة =  40000لتر ( 10565جالون) في السنة.
لترا ( 4,8جالونات) كل ساعة ×  2000ساعة/سنة =  36000لتر ( 9510جالون) كل سنة؛
الجيل التالي من ً 18 :CAT 330 GC
 40000لتر ( 9510جالون) كل سنة –  36600لتر ( 8350جالون) كل سنة =  4000لتر ( 1055جالون) كل سنة.

 1بالمقارنة مع .330D2

الحفار الهيدروليكي 330 GC
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بفضل الكابينة

لن تكون هناك صعوبة في العمل
المواقع التي تعمل فيها الحفارات عادة ً قاسية وصعبة .هذا سبب أهمية أن تحمي الكابينة  GC 330ال ُمشغل قدر اإلمكان من الكالل والضغوط
واألصوات ودرجات حرارة العمل.

تساعد الكابينة على إبقائك آمنًا
الكابينة ذات الهيكل الواقي من االنقالب ( )ROPSالمعتمد من  ISOمعزولة
عن الصوت ومحكمة اإلغالق .توفر النوافذ وزوايا الرؤية من النواحي السفلية
األمامية واليمنى والخلفية للماكينة رؤية رائعة لمنطقة العمل دون االضطرار إلى
مواصلة االنحناء لألمام.

رؤية شاملة
توفر النوافذ الكبيرة في األمام والجوانب والخلف رؤية ممتازة في جميع
االتجاهات من مقعد المشغل .يستخدم هيكل الحماية من االنقالب ( )ROPSأعمدة
الكابينة األمامية الضيقة للسماح بمجال رؤية أوسع لألمام .باإلضافة إلى ذلك ،فمن
خالل كاميرات الرؤية الخلفية القياسية وكاميرات الرؤية الجانبية اليمنى المتاحة،
يكون المشغلون دائ ًما على دراية بما يحيط بالحفار.

سهولة الوصول واالتصال والتخزين
هناك العديد من خصائص الراحة المضمنة تجعل العمل أكثر راحة للمشغلين:
+راديو مدمج بتقنية ®Bluetooth
+منافذ  USBللشحن وتوصيل الهاتف
+مخرج  24فولت من التيار المستمر
+التخزين في أماكن التخزين الخلفية والعلوية والوحدة
+حوامل لألكواب والزجاجات
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عصي تحكم قابلة للتخصيص

جهاز مراقبة بشاشة لمسية

يمكن تخصيص وظيفة عصي التحكم من جهاز المراقبة .ويمكن ضبط
نمط عصا التحكم باإلضافة إلى سرعة االستجابة لتتوافق مع تفضيل
المشغل .ويتم حفظ جميع التفضيالت مقترنة بمعرف المشغل وبيانات
تسجيل الدخول التي يتم استردادها.

يمكن التحكم في معظم إعدادات الماكينة من خالل جهاز مراقبة بشاشة
لمسية مقاس  203مم 8/بوصات .وهو يوفر  42لغة ويسهل الوصول
إليه من المقعد  -ال حاجة لاللتواء أو الدوران للوصول إلى المفاتيح.
كما تم وضع أداة التحكم القرصية اليدوية ومفاتيح االختصار بشكل
مريح على وحدة التحكم اليمنى.

المقعد والوحدة

زر انضغاطي لبدء التشغيل بدون مفتاح

أمرا بالغ األهمية للحفاظ على إنتاجية المشغلين
تعد كفاءة الحركة ً
وانتباههم طوال نوبة العمل .وقد تم تصميم مقعد  GC 330لضمان
سهولة التشغيل والراحة .يتميز المقعد القياسي بأنه عريض وقابل
للضبط بحيث يمكن ألي مشغل مهما كان حجمه العمل بشكل مريح.

زرا انضغاطيًا بدون مفتاح لبدء تشغيل
يستخدم الموديل ً GC 330
المحرك .وتضيف أكواد تعريف المشغلين أمانًا للماكينة حيث يمكن
استخدامها لتقييد الوصول إلى الماكينة وتعقب استخدامها .ويمكن
إدخال األكواد يدويًا أو عبر وحدة تحكم عن بُعد بتقنية Bluetooth
اختيارية.

الحفار الهيدروليكي 330 GC
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انخفاض تكاليف الصيانة

حتى %25

مع إطالة الفواصل الزمنية للصيانة وجعلها متزامنة معًا ،يمكنك أداء المزيد من
المهام بتكلفة أقل مقارنةً بالموديل  .330D2وتسهم مواقع الفالتر المجمعة في
تسريع الخدمة .تتميز الفالتر الهيدروليكية وفالتر الهواء والوقود بقدرة أكبر وعمر
أطول .يمكن الوصول إلى دليل التشغيل والصيانة بسهولة من خالل شاشة المراقبة
داخل الكابينة.

تشمل تخفيضات تكاليف الصيانة الرئيسية ما يلي:

مخاطرة أقل .وإنتاجية أكبر.
تقليل فرص التسرب والضرر مع

وصالت وخراطيم أقل.

الجيل التالي من حفار  CAT 330 GCبه خراطيم هيدروليكية أقل بمقدار
 74م ( 243قدم) مقارنةً بالموديل CAT 330D2

+فلتر هيدروليكي ُمحسّن مع قدرة أعلى على احتجاز األوساخ.
+فالتر زيت ووقود مع فترات صيانة ممتدة.
+فلتر هواء متقدم من  Catمع قدرة مضاعفة على احتجاز الغبار مقارنةً
بالفلتر السابق.
+تعمل مراوح التبريد الكهربائية عالية الكفاءة عند الحاجة فقط ويتم عكس
دورانها لطرد الحطام عن القلوب .يمكنك االختيار من بين إعدادات المروحة
العكسية اليدوية والتلقائية.

تسهيل تذكيرات الصيانة
تعزيز اإلنتاجية مع تذكيرات خدمة استباقية .ينبه نظام إدارة حالة المركبة المتكامل
الجديد المشغل من خالل إرشادات الخدمة خطوة بخطوة ،إلى جانب القطع المطلوبة،
حتى ال يتوقف العمل دون داعٍ.
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أقل في الوصالت الهيدروليكية بمقدار 116
مقارنةً بالموديل CAT 330D2

مزايا السالمة

اعتن بأفرادك ومعداتك  
ِ

الوصول إلى المنصة العلوية
يمكنك الوصول إلى المنصة العلوية من نقطة الدخول
الموجودة على الجانب األيمن من الماكينة .توفر الساللم
والدرابزينات دع ًما إضافيًا.

أعمال الصيانة اليومية من
مستوى األرض
يمكن إجراء كل فحوصات الصيانة اليومية من
مستوى األرض ،مما يجعل الصيانة أسرع وأسهل
وأكثر أمانًا .وتشمل نقاط الفحص عصا قياس زيت
المحرك ،وفاصل المياه والوقود ،ومنافذ تصريف المياه
والرواسب من خزان الوقود ،وفحص مستوى سائل
التبريد في نظام التبريد.

حافظ على سالمة أفرادك ومعداتك من خالل
الوصول إلى المنصة العلوية ،ومقياس زيت
المحرك من مستوى األرض ،ونظام بدء
التشغيل اآلمن على حفار . Cat 330 GC

إضاءة الفحص

تسهيل أعمال الخدمة وجعلها أكثر أمانًا مع إضاءة
الفحص االختيارية .بضغطة مفتاح ،تضيء المصابيح
المحرك ،وحجرات المضخة والبطارية والرادياتير
لتحسين الرؤية.

الحفار الهيدروليكي 330 GC
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تقنية CAT EQUIPMENT MANAGEMENT

تجنبك أخطاء التخمين عند إدارة معداتك

توفر عليك تقنية اتصاالت عن بُع د  Cat Equipment Managementتعقيد إدارة مواقع العمل  -من خالل جمع البيانات الواردة من المعدة ،والمواد ،واألفراد وعرضها لك
بتنسيقات قابلة للتخصيص.

™PRODUCT LINK
يجمع نظام ™ Product Linkالبيانات تلقائيًا وبدقة من الماكينات – مهما كانت
أنواعها وعالماتها التجارية .يمكن عرض المعلومات المتعلقة بموقع الماكينة ،وعدد
ساعات التشغيل ،ومعدل استهالك الوقود ،واإلنتاجية ،ووقت التباطؤ ،والتنبيهات
الخاصة بالصيانة ،األكواد التشخيصية ،وحالة الماكينة عبر اإلنترنت من خالل
تطبيقات الويب والهاتف المحمول.

VISIONLINK®
يمكن الوصول إلى المعلومات في أي وقت ومن أي مكان باستخدام تطبيق
® VisionLinkواستخدامها التخاذ قرارات مدروسة لتحسين اإلنتاجية ،وخفض
التكاليف ،وتسهيل عملية الصيانة ،وتحسين مستويات السالمة واألمان في مواقع
العمل .ومع خيارات مستوى االشتراك المختلفة ،يمكن لوكيل  Catلديك مساعدتك في
تهيئة ما تحتاجه بالضبط لربط ماكينات أسطولك وإدارة عملك ،دون دفع أي تكاليف
زائدة ال تريدها وتتوفر اشتراكات مع االتصاالت المستندة إلى الشبكات الخلوية و/أو
األقمار الصناعية (أو كليهما).

تُصدر  Caterpillarمنتجات ،وخدمات وتقنيات في كل منطقة على فترات
زمنية مختلفة .يُرجى مراجعة وكيل  Catالمحلي لديك لمعرفة مدى توفر التقنية
والمواصفات.
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زيادة اإلنتاجية واألرباح

مع ملحقات CAT
يمكنك بسهولة زيادة أداء ماكينتك من خالل استخدام أي مجموعة متنوعة من ملحقات  .Catوقد تم تصميم كل ملحق من ملحقات  Catبحيث
يالئم الوزن والقدرة الحصانية لماكينات مناولة المواد من حفارات  Catمن أجل تحسين األداء والسالمة واستقرار الماكينة.

الجرافات

تمنع تآكل المطارق

المطارق الهيدروليكية

حماية أداة المطرقة الخاصة بك من السخونة الزائدة والتآكل السريع .تحذرك خاصية
اإليقاف األوتوماتيكي للمطرقة بعد  15ثانية من اإلطالق المستمر ثم توقفها أوتوماتيكيًا
بعد  30ثانية – وكل ذلك إلطالة عمر الخدمة.

المعالجات المتعددة

المقصات

قارنات التوصيل السريعة

الكسارات

ضواغط األلواح االهتزازية

الحفار الهيدروليكي 330 GC
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المواصفات الفنية

راجع الموقع  cat.comللحصول على المواصفات الكاملة.
األبعاد

المحرك
موديل المحرك

Cat® C7.1

الوصول  6,15م ( 20قد ًما وبوصتان)

ذراع الرافعة
الذراع

قدرة المحرك
 159كيلووات hp 213

ISO 14396

( hp 216متري)

ISO 14396 (DIN)
صافي القدرة

 157.8كيلووات hp 212

ISO 9249

( hp 215متري)

ISO 9249 (DIN)

 105مم  4بوصات

التجويف

 135مم  5بوصات

الشوط

 7,01لترات  428بوصة

اإلزاحة

3

•يتم اختبار القدرة المعلنة وفقًا للمعيار المحدد الساري وقت التصنيع.
مزودًا بمروحة،
•صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك َّ
ونظام سحب الهواء ،ونظام العادم ومولد تيار متردد.
•سرعة المحرك عند  2200دورة في الدقيقة.

النظام الهيدروليكي
 560لتر/دقيقة  148جالون/دقيقة

النظام الرئيسي – الحد األقصى للتدفق (المعدة)
أقصى ضغط  -المعدة

 35000كيلوباسكال

 5075رطل
بوصة مربعة

الحد األقصى للضغط ـ السير

 35000كيلوباسكال

 5075رطل
بوصة مربعة

 28400كيلوباسكال  4120رطل لكل
بوصة مربعة

الحد األقصى للضغط ـ التأرجح

آلية التأرجح
سرعة التأرجح

 105كيلونيوتن متر  77370رطل من
القوة لكل قدم

األوزان
 28000كجم

الوزن أثناء التشغيل

للخدمة الشاقة مقاس  1,60م 2,09( 3ياردة)3

الجرافة
ارتفاع الشحن (الجزء العلوي من الكابينة)

 3050مم "0'10

ارتفاع الدرابزين

 3050مم "0'10
 420 10مم "2'34

طول الشحن

 3130مم "3'10

نصف قطر تأرجح المؤخرة

 1110مم "8'3

خلوص ثقل الموازنة

 490مم "7'1

الخلوص األرضي
الهيكل السفلي القياسي
طول الجنزير

 4350مم "4'14

الطول إلى مركز البكرات

 3490مم "5'11

مقاس الجنزير

 2390مم "10'7

عرض النقل – مداسات مقاس  600مم
( 24بوصة)

 2990مم "10'9

عرض النقل – مداسات  700مم
( 28بوصة)

 3090مم "2'10

عرض النقل – مداسات مقاس  800مم
( 31بوصة)

 3190مم "6'10

الهيكل السفلي الطويل
 4850مم "11'15

طول الجنزير

 3990مم "1'13

الطول إلى مركز البكرات
 11.5دورة في الدقيقة

الحد األقصى لعزم دوران التأرجح

الوصول بطول  3,2م ( 10أقدام
و 6بوصات)

( 61700رطل)

الهيكل السفلي القياسي ،ذراع رافعة للوصول ،وذراع طرفية  R3.2م (بطول  10أقدام و 6بوصات)،
وجرافة للخدمة الشاقة مقاس  1,60م 2,09( 3ياردة ،)3ومداسات ثالثية الحواف مقاس  600مم
( 24بوصة) وثقل موازنة  5800كجم ( 12790رطل).
 29800كجم  65700رطل

الوزن أثناء التشغيل

الهيكل السفلي الطويل ،ذراع رافعة للوصول ،وذراع طرفية  R3.2م (بطول  10أقدام و 6بوصات)،
وجرافة للخدمة العامة مقاس  1,76م 2,30( 3ياردة ،)3ومداسات ثالثية الحواف مقاس  600مم
( 24بوصة) وثقل موازنة  6700كجم ( 14770رطل).

 2590مم "6'8

مقاس الجنزير
عرض النقل – مداسات مقاس  600مم
( 24بوصة)

 3290مم "10'10

عرض النقل – مداسات  700مم
( 28بوصة)
عرض النقل – مداسات مقاس  800مم
( 31بوصة)

 3390مم "1'11

نطاقات العمل والقوى
ذراع الرافعة

الوصول  6,15م ( 20قد ًما وبوصتان)

الذراع

الوصول بطول  3,2م ( 10أقدام و 6بوصات)

الجرافة

للخدمة الشاقة مقاس  1,60م 2,09( 3ياردة)3

الهيكل السفلي القياسي
عمق الحفر األقصى

سعات إعادة التعبئة للخدمة

 3190مم "6'10

 7260مم "10'23
 690 10مم

"1'35

أقصى ارتفاع للقطع

 9980مم

"9'32

أقصى ارتفاع للتحميل

 6930مم

"9'22

 10لترات

 2,6جالون

أدنى ارتفاع للتحميل

 2280مم

"6'7

 5,5جالونات

 1,5جالون

النظام الهيدروليكي (متضمنًا الخزان)

 310لتر

 81,9جالون

الحد األقصى لعمق القطع لمستوى قاع
 2440مم ( 8بوصات)

 7100مم

"4'23

الخزان الهيدروليكي

 147لتر

 38,8جالون

خزان الوقود

 474لتر  125.2جالون

نظام التبريد

لترا
ً 25

 6,6جالون

زيت المحرك

لترا
ً 25

 6,6جالون

مجموعة إدارة التأرجح
مجموعة اإلدارة النهائية (كل مجموعة)

 10الحفار الهيدروليكي 330 GC

أقصى وصول من مستوى األرض

عمق حفر الجدار الرأسي األقصى

 5800مم

"0'19

قوة حفر الجرافة ()ISO

 179كيلونيوتن  40200رطل من القوة

قوة حفر الذراع ()ISO

 126كيلونيوتن  28300رطل من القوة

المعدات القياسية واالختيارية

قد تختلف المعدات القياسية واالختيارية .يُرجى استشارة وكيل  Catالذي تتعامل معه لمعرفة التفاصيل.
الكابينة

القياسية

االختيارية

ذراع الرافعة واألذرع

هيكل الحماية من االنقالب ()ROPS

ذراع رافعة للوصول  6,15م ( 20قد ًما و 2بوصة)

مقعد قابل للضبط ميكانيكيًا

ذراع رافعة للحفر واسع النطاق بطول  5,55م
( 18قد ًما و 2بوصة)

شاشة عرض  LCDعالية الدقة تعمل باللمس مقاس
 203مم ( 8بوصات)
تقنية CAT

القياسية

االختيارية

1

ذراع وصول  3,2م ( 10أقدام و 6بوصات)
القياسية

االختيارية

™Cat® Product Link

ذراع طرفية للوصول بطول  2,65م
( 8أقدام و 8بوصات)
ذراع كتلة  2,5م ( 8أقدام و 2بوصة)

مصد تلقائي للمطرقة
المحرك

القياسية

االختيارية

محرك ديزل  Cat C7.1أحادي التربو

القياسية

الهيكل السفلي والهياكل األخرى

الهيكل السفلي القياسي

االختيارية

1

الهيكل السفلي الطويل

وضعان للقدرة يمكن تحديد أي منهما

  

2

المداسات ثالثية الحواف مقاس  600مم ( 24بوصة)

تحكم تلقائي في سرعة المحرك
نظام اإليقاف التلقائي لتباطؤ المحرك
إمكانية التبريد في ظل درجات الحرارة المحيطة العالية
حتى  52درجة مئوية ( 125درجة فهرنهايت)

مداسات ثالثية الحواف مقاس  600مم ( 24بوصة)
للخدمة الشاقة

  

3

المداسات ثالثية الحواف مقاس  700مم ( 28بوصة)

  

4

مداسات ثالثية الحواف مقاس  700مم ( 28بوصة)
للخدمة الشاقة

إمكانية بدء التشغيل على البارد حتى  18-درجة مئوية
( 0درجة فهرنهايت)

5

المداسات ثالثية الحواف مقاس  800مم ( 31بوصة)

إمكانية بدء التشغيل على البارد حتى  32-درجة مئوية
( 25-درجة فهرنهايت)

  

1

نقاط ربط في اإلطار األساسي
ثقل الموازنة بوزن  5800كجم ( 12790رطل)

فلتر هواء مزدوج العناصر بمنظف أولي مدمج

  

1

ثقل الموازنة بوزن  6700كجم ( 14770رطل)

مراوح تبريد كهربائية قابلة لعكس دورانها

النظام الكهربائي

إمكانية استخدام وقود الديزل الحيوي حتى B20
النظام الهيدروليكي

1

القياسية

دوائر استرجاع ذراع الرافعة والساق
التسخين التلقائي

االختيارية

بطاريتان ال تتطلبان الصيانة بقدرة  1000أمبير للتدوير
على البارد ()CCA
مصابيح عمل  LEDبمهلة تأخير زمني قابلة للبرمجة

السير بسرعتين تلقائيتين

مصباح  LEDللشاسيه ،ومصباح الجانب األيسر
لذراع الرافعة

صمام تقليل انحراف ذراع الرافعة والساق

مصابيح الكابينة  -مصباح ذراع الرافعة اليمنى

صمامات فحص خفض ذراع الرافعة والذراع
دائرة فلتر العودة للمطرقة
نظام التحكم في األدوات (مضختان ،تدفق أحادي/ثنائي
االتجاه عالي الضغط)
نظام التحكم في األدوات األساسي (مضخة واحدة ،تدفق
أحادي االتجاه عالي الضغط)
دائرة قارنة التوصيل السريع

القياسية

االختيارية

القياسية

الخدمة والصيانة

االختيارية

منافذ أخذ عينات الزيت المجدولة ()S·O·SSM
عصوات لقياس مستوى زيت المحرك من مستوى سطح
األرض ومن فوق المنصة
مضخة التزود بالوقود الكهربائية مع ميزة إغالق تلقائي
نظام إدارة حالة المركبة المدمج
القياسية

السالمة واألمان

االختيارية

كاميرا رؤية خلفية
1
2

3
4
5
6

7

كل المناطق باستثناء أستراليا ونيوزيلندا.
يتاح في كل المناطق باستثناء أمريكا الجنوبية والدول المطلة على المحيط الهادئ؛
قياسي في أستراليا ونيوزيلندا.
إندونيسيا ،وهونج كونج ،وتايوان فقط.
دول آسيا المطلة على المحيط الهادئ ،ومنطقة أوراسيا ،وأمريكا الجنوبية فقط.
أستراليا ونيوزيلندا فقط.
قياسي في أستراليا ونيوزيلندا؛ إلزامي في المملكة
العربية السعودية؛ اختياري في المناطق األخرى.
إلزامية للمملكة العربية السعودية؛ غير متوفرة في مناطق أخرى.

كاميرا رؤية بالجانب األيمن

  

6

مفتاح إيقاف تشغيل محرك من مستوى األرض
درابزين بالجانب األيمن ومقبض يدوي
بوق تحذير/إشارات
إنذار التأرجح
إضاءة الفحص
جهاز قفل لمفتاح الفصل

  

7

ليس بالضرورة أن تتوفر كل المزايا في جميع المناطق .يرجى االتصال بوكيل  Catالذي تتعامل معه لمعرفة مدى توفر العرض المحدد في منطقتك.

لمزيد من المعلومات والعروض اإلقليمية اإلضافية المتاحة ،راجع كتيب المواصفات الفنية المتوفر على الموقع  www.cat.comأو راجع وكيل  Catلديك.
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لمزيد من المعلومات الكاملة حول منتجات  ،Catوخدمات الوكالء ،وحلول الصناعة ،تفضل بزيارتنا على شبكة اإلنترنت على الموقع
.www.cat.com
حقوق النشر © لعام  2022لصالح شركة  .Caterpillarجميع الحقوق محفوظة.

AAXQ2459-04
يحل محل AAXQ2459-03
رقم التصنيع07E :
(Afr-ME, Asia Pacific [excluding Japan, Korea],
)Aus-NZ, Eurasia, S Am

تخضع المواد والمواصفات للتغيير من دون سابق إخطار .قد تتضمن الماكينات المعروضة في الصور معدات إضافية .راجع وكيل  Catالذي
تتعامل معه بخصوص الخيارات المتوفرة.
إن  ،CATو ،CATERPILLARو ،LET’S DO THE WORKوالشعارات الخاصة بها ،و ،Product Linkو ،S•O•Sو"،"Caterpillar Corporate Yellow
و" "Power Edgeوشكل العالمة التجارية " "Modern Hexلشركة  Catباإلضافة إلى عالمة تعريف الشركة والمنتج المستخدمة هنا ،هي كلها عالمات تجارية
مملوكة لشركة  Caterpillarوال يجوز استخدامها بدون تصريح VisionLink .هي عالمة تجارية لشركة  ،Caterpillar Inc.المسجلة في الواليات المتحدة
ودول أخرى.
www.cat.com www.caterpillar.com

