الهيدروليكي

Cat 349
®

حفار

توفر حفارات  Cat ® 349األداء الممتاز مع مجموعة متنوعة من مرفقات  Catوالتقنيات سهلة االسخدام مثل  Cat GRADEمع  2Dو  Grade Assistو  – Payloadكلها
المشغل الخاص بك حتى  .%45تأتي هذه المزايا مجتمعة مع ميزات السالمة القياسية مثل  E-Fenceوكابينة  ROPSالجديدة
ّ
تجهيزات قياسية من المصنع لتعزيز قدرات
كليا وفترات الصيانة المتباعدة التي تعمل على خفض تكاليف الصيانة بنسبة تصل إلى  ،%15ونظام الطاقة الذي ُيحسن من كفاءة الوقود بما يصل إلى  %25ويكون لديك
ً
حفار منخفض التكلفة لكل وحدة إنتاج مثالي لتطبيقاتك.
ال تتوفر جميع المزايا في جميع المناطق .يرجى استشارة موزع  Catللتعرف على المواصفات والمزايا المتاحة في منطقتك.

عال مع استهالك وقود أقل
أداء ِ
ٌ

•زيادة كفاءة التشغيل بما يصل إلى  %45مع تكنولوجيا  Catالقياسية التي تحد من إرهاق
المشغل وتقلل تكاليف التشغيل ،ويشمل ذلك استهالك الوقود والصيانة اليومية.
•يمكنك التوفير في كفاءة استهالك الوقود بنسبة  – %25مزيد من العمل لكل وحدة
وقود – مقارنة بحفار .Cat 349D2
•يلبي محرك  C13معايير االنبعاث البرازيلي  ،MAR-1والمعايير الصينية القياسية لالنبعاثات
 Nonroad Stage IIIوهو ما يعادل المعيار األمريكي  EPA Tier 3ومعيار االتحاد األوروبي
.Stage IIIA
مستخدما أوضاع الطاقة الثالثة – الطاقة
•اضبط الحفار بما يتوافق مع المهمة
ً
تلقائيا بضبط المحرك والقوة الهيدروليكية بما
والذكي واالقتصادي .يقوم الوضع الذكي
ً
يتوافق مع ظروف الحفر لتوفير الطاقة القصوى عند الحاجة إليها وتخفيض الطاقة عند
عدم الحاجة إليها لتوفير استهالك الوقود.
•تعمل المروحة الهيدروليكية الجديدة عالية األداء على تبريد المحرك فقط عند الحاجة وذلك
للمساعدة على خفض استهالك الوقود ،كما تعمل ميزة الدوران في عكس االتجاه على
نظيفا.
ً
المحافظة على قلب المبرد
•تساعد حواف القادوس بميزة  AdvansysTMللشحذ الذاتي الجديدة على زيادة اإلنتاج
وتخفيض التكاليف.
•توفر الخيارات الهيدروليكية اإلضافية التنوع والتعددية الالزمة الستخدام مجموعة كبيرة
من ملحقات .Cat
•ال تقلق فلن توقفك درجة الحرارة عن العمل .يتمتع الحفاربقدرة على التأقلم
مع درجات الحرارة المحيطية العالية حتى  52ºم ( 125ºف) والقدرة على التشغيل
البارد  –18ºم ( 0ºف).

يعزز الكفاءة واإلنتاجية مع تقنيات  Catالمدمجة

•يعزز اإلنتاجية بما يصل إلى  %45مقارنة مع التسوية التقليدية مع Cat GRADE
القياسية المزود بنظام  – 2Dيشمل قدرة الليزر والمشار إليه فقط.
•تقنية  Grade Assistالقياسية :حافظ على مستوى التدرج – ببساطة وسالسة –
مع الحفر بذراع واحدة.
تلقائيا على
•قم بتعيين زاوية الجرافة المطلوبة وستحافظ الميزة Bucket Assist
ً
الزاوية في تطبيقات تدريج المنحدرات والتسوية والتسوية الدقيقة وحفر الخنادق.
•حافظ على الجنزير على األرض في مهام الرفع والحفر الشاق مع تقنية .Boom Assist
تلقائيا عند نقاط معينة من قبل
•تعمل ميزة  Swing Assistعلى إيقاف تأرجح الحفار
ً
المشغل في تطبيقات تحميل الشاحنات وحفر الخنادق ،مما يقلل من الجهد المبذول
ومن استهالك الوقود.
•نظام الوزن القياسي من تقنية  :Cat PAYLOADيمكن تحقيق األحمال المستهدفة
بدقة وزيادة كفاءة التحميل بفضل إمكانية الوزن أثناء الحركة والتقدير اآلني للحمولة
الصافية من دون الحاجة للتأرجح.
•يمكنك الجمع في االستخدام بين نظام  Payloadونظام ®  VisionLinkإلدارة اإلنتاج
المستهدف عن ُبعد.
•الترقية إلى  Cat GRADEاالختياري مع  :Advanced 2Dإنشاء وتعديل تصميمات التدرج
بسهولة عبر شاشة ثانية عالية الدقة  254ملم ( 10بوصة) تعمل باللمس.
•الترقية إلى  Cat GRADEاالختياري مع  :3Dيمكنك إنشاء تصاميم التسوية وتحريرها
بسهولة ورؤية مدى حركة الوصلة األمامية بالكامل من خالل شاشة عرض ثانية عالية
الدقة تعمل باللمس مقاس  254مم ( 10بوصة).
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•حدد موقع حفارك بدقة عبر نظام تحديد المواقع  GPSونظام المالحة باألقمار الصناعية
تلقائيا بتعويض ميل الحفار وتدحرجه بسبب انحدار األرض.
 .GLONASSتقوم الماكينة
ً
•تعمل خدمة استكشاف األعطال وإصالحها عن ُبعد على توصيلك بأحد وكالء خدمات الموزعين
للمساعدة في حل مشكلتك وسرعة تنفيذ العمل.
•تعمل خدمة اإلشارات الضوئية عن بعد بما يتناسب مع جدولك الزمني لضمان تحديث برنامج
اآللة الخاصة بك من أجل الحصول على أداء مثالي.
•يساعدك تطبيق  Catعلى إدارة موقع األسطول والساعات وجداول الصيانة؛ كما أنه ينبهك
عند أوقات الصيانة المطلوبة ويسمح لك بطلب الخدمة من وكيل  Catالمحلي الخاص بك.
•يوفر نظام ™ Product Linkالقياسي بيانات حول موقع الماكينة وعدد ساعات تشغيلها
ومعدل استهالكها للوقود وإنتاجيتها ووقت خمولها واألكواد التشخيصية وبيانات أخرى عن
الماكينة عند الطلب عبر واجهة المستخدم  VisionLinkالمتاحة عبر اإلنترنت ،إلعانتك
على تحسين الكفاءة في مواقع العمل من خالل تكاليف تشغيل منخفضة.
•يمكن لمحدد موقع مرفقات  Catأن يساعدك في العثور على األدوات وتتبع وقت العمل
والتخطيط ألعمال الصيانة واالستبدال – مباشرة من هاتفك الذكي المثبت عليه تطبيق .Cat

كليا
راحة العمل في الكابينة الجديدة ً

مزودة بنظام التحكم التلقائي
•يمكنك االختيار من بين الكابينة المريحة والفاخرة؛ كلتيهما َّ
في الجو.
المشغل؛
ّ
•استمتع بالجلوس على المقاعد الواسع القابلة للتعديل بما يتناسب مع حجم
واحتفظ بالدفء مع مقعد ديلوكس المزود بسخان.
مستخدما الرف األيسر القابل لإلمالة ألعلى
•ادخل الكابينة واخرج منها بسهولة أكبر
ً
(في الكابينة الديلوكس فقط).
•حوامل تثبيت لزجة متطورة تقلل اهتزاز الكابينة بما يصل إلى  %50مقارنة مع موديالت
الحفارات السابقة.
•تحكم في الحفار بشكل مريح مع عناصر تحكم سهلة الوصول تقع جميعها أمامك.
•يمكنك تخزين أمتعتك بفضل العديد من مساحات التخزين داخل الكابينة تحت المقعد
وخلفه ،وفي السقف ،وفي الوحدات.
•استخدم منافذ  USBالخاصة بالراديو وتقنية ®  Bluetoothلتوصيل األجهزة الشخصية
وإجراء المكالمات حرة اليدين.

بساطة التشغيل

•استخدم ميزة بدء تشغيل المحرك بزر الضغط؛ أو مفتاح فوب  ،Bluetoothأو تطبيق
معرف هوية المشغل المميزة.
الهاتف الذكي أو ميزة ّ
•يمكنك برمجة كل زر من أزرار عصا التحكم ،بما في ذلك وضع الطاقة واالستجابة والنمط،
باستخدام معرف المشغل؛ سوف تتذكر الماكينة ما قمت بتحديده في كل مرة تعمل فيها.
•تسخين تلقائي للزيت الهيدروليكي مما يجعلك تعمل بشكل أسرع في درجات الحرارة الباردة
ويساعدك على تمديد العمر االفتراضي للمكونات.
•استمتع بسرعة التنقل على الشاشة عالية الدقة التي تعمل باللمس أو بمساعدة التحكم
الدوار.
بالقرص ّ
•تتوفر شاشة ثانية  254ملم ( 10بوصة) لتقنية  Cat GRADEمع Advanced 2D
و  Cat GRADEمع .3D
متأكدا من طريقة عمل إحدى الوظائف أو من طريقة صيانة الحفار؟ يمكنك
•لست
ً
دوما عرض دليل المشغل على شاشة العرض التي تعمل باللمس.
ً
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الصيانة

•توقع انخفاض بنسبة  %15في تكلفة الصيانة مقارنة بالحفار  349D2بفضل فترات
الصيانة المتباعدة(ُ .يحتسب انخفاض التكاليف على أساس  12000ساعة عمل للمعدة).
•يمكنك فحص زيت النظام الهيدروليكي وتصريف مياه نظام الوقود ومياه خزان الوقود
من مستوى سطح األرض بسهولة.
•تتبع العمر االفتراضي لفالتر الحفار ومواعيد صيانته عبر شاشة جهاز المراقبة بالكابينة.
•يمكنك تغيير جميع فالتر الوقود في نفس الوقت عند  1000ساعة .يتم تجميع فالتر
معا ووضعها في موقع واحد في الجانب األيمن للمعدة لتسهيل الصيانة.
الوقود والزيت ً
•يتمتع فلتر الهواء الداخل الجديد بمنظف مسبق مما يضاعف من قدرته على منع دخول
الغبار مقارنة بفلتر الهواء السابق.
محسن ،مع صمامات مانعة للتصريف للمحافظة
•يقدم فلتر الزيت الهيدروليكي الجديد أداء فلترة
ّ
عمرا أطول مع فترة استبدال تدوم إلى ما
على نظافة الزيت أثناء استبدال الفلتر ،مما يعطي ً
يصل إلى  3000ساعة –  %50زيادة عن تصميمات الفلتر السابقة.
تلقائيا
•تحتوي المروحة الهيدروليكية الجديدة عالية األداء على ميزة اختيارية لعكس اتجاه الدوران
ً
خاليا من الرواسب ،مما يلغي الحاجة إلى أي تفاعل من المشغل.
للمحافظة على قلب المبرد ً
•تعمل منافذ  S·O·S SMعلى تبسيط عمليات الصيانة وتساعد على سرعة وسهولة استخراج عينات
السائل للتحليل.

السالمة

•ميزة  2D E-Fenceالقياسية المدمجة خارج المصنع تمنع الحفار من الحركة خارج النقاط
المشغل.
ّ
يعينها
ً
المحددة
مسبقا التي ّ
•يساعدك  Lift Assistعلى تجنب القلب وذلك من خالل مساعدتك على معرفة ما إذا
كان الحمل في إطار حدود عمل الحفار اآلمنة.
•كابينة بنظام الحماية من االنقالب  ROPSتلبي متطلبات .ISO 12117-2:2008
•يساعد مؤشر توجيه السير المشغلين على معرفة طريقة تفعيل مقبض السير.
•استمتع بالرؤية الواضحة داخل الخندق ،وجميع اتجاهات التأرجح ،ومن خلفك مع أعمدة
حجما والنوافذ الكبيرة وتصميم غطاء المحرك المسطح.
الكابينة األصغر ً
•يعمل مفتاح إيقاف التشغيل الذي يمكن الوصول إليه من مستوى سطح األرض على
إيقاف ضخ الوقود إلى المحرك في حالة تنشيطه ويقوم بإيقاف الماكينة.
•تتوفر كاميرا الرؤية الخلفية كميزة قياسية .يمكنك الترقية لميزة الرؤية بزاوية 360°
واالستمتاع بسهولة رؤية األشياء واألشخاص حول الحفار في نافذة واحدة.
•تساعدك خطوات الدرج المضلعة واأللواح المثقبة المانعة للتزحلق بمنصة الصيانة على
منع االنزالق.
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معدات قياسية واختيارية

قد تختلف المعدات القياسية واالختيارية .استشر موزع  Catخاصتك لمزيد من التفاصيل.

الكابينة

هيكل الحماية من االنقالب ( ،)ROPSكاتم الصوت
شاشة عرض عالية الدقة تعمل باللمس

مزود بنظام تعليق هوائي
مقعد فاخر بخاصية التدفئة َّ
قابل للضبط (الفاخر فقط)

مقعد تدفئة وتبريد مزود بنظام تعليق تلقائي قابل
للضبط (المميز فقط)

قياسي

اختياري

ذراع تطويل  6,9م ( 22قدم  8بوصات)



التحكم بالسرعة التلقائية للمحرك



ذراع التطويل  3,9م ( 12قدم  10بوصة)





ذراع التطويل  3,35م ( 11قدم  0بوصة)



ذراع التطويل  3,0م ( 9قدم  10بوصة)





ذراع التطويل  2,9م ( 9قدم  6بوصة)

المحرك

قدرة على العمل على ارتفاعات تصل إلى  4500متر
( 14760قدم)



ذراع الرافعة  6,55م ( 21قدم  6بوصات)



سخانات مجموعة التشغيل البارد

ثالثة أوضاع لالختيار من بينها :الطاقة ،الذكي ،االقتصادي

األذرع وأذرع التطويل

قياسي





قدرة تبريد محيطية عالية  52درجة مئوية
( 126درجة فهرنهايت)



قدرة بدء تشغيل باردة  –18درجة مئوية
( 0درجة فهرنهايت)



مروحة انعكاس هيدروليكية

كشافات LED

تقنية CAT


قدرة بدء تشغيل باردة  –32درجة مئوية
( –25درجة فهرنهايت)

Cat Product Link

 Cat GRADEمع 2D

 Cat GRADEمع Advanced 2D





النظام الكهربائي

مفتاح فصل كهربي مركزي





ذراع التطويل  2,5م ( 8قدم  2بوصة)

 ٤بطاريات ال تحتاج إلى صيانة  1000أمبير
للتدوير على البارد ()CCA








 Cat GRADEمع 3D



 Cat GRADEمع Assist





Cat PAYLOAD



قدرة التشغيل بالديزل الحيوي بما يصل إلى B20



E-Fence





Lift Assist



دوائر استرجاع ذراع الرافعة والذراع



الخدمة والصيانة

فلتر هواء مزدوج العنصر مع تنظيف أولي مدمج

التعطيل عن بعد

قدرة الخدمات المقدمة عن بعد

النظام الهيدروليكي

صمام تحكم رئيسي إلكتروني
وضع رفع األثقال

تلقائيا
تسخين الزيت الهيدروليكي
ً
مكابح الوقوف للتأرجح التلقائي

فلتر الراجع الهيدروليكي عالي األداء
السير بسرعتين مختلفتين

قدرة الزيت الهيدروليكي الحيوي

دائرة مجمعة مساعدة ثنائية االتجاه


*

ثقل موازنة  9,0متر طني ( 19842رطل)

مداس جنزير ثنائي  600ملم ( 24بوصة)،
مداس جنزير ثنائي  ،HDمداس جنزير ثالثي الحواف
مداس جنزير ثنائي  750ملم ( 30بوصة)،
مداس جنزير ثالثي الحواف

مداس جنزير ثالثي الحواف  900ملم ( 35بوصة)

*باستثناء تركيا.






السالمة واألمان



نظام تأمين المفتاح الواحد من Caterpillar



صندوق تخزين/أدوات خارجي قابل لإلغالق





دائرة القارنة السريعة



مضخة كهربائية إلعادة تعبئة الوقود مع إغالق تلقائي





الهيكل السفلي والهياكل
الهيكل السفلي الطويل

مهيأة لصيانة ™QuickEvac



دائرة إضافية متوسطة الضغط

فتحة الجر على إطار القاعدة

موقع مجمع لفالتر الوقود وزيت المحرك

منافذ أخذ عينات الزيت المجدولة ()S·O·S

اختياري

باب قابل لإلغالق وأقفال خزان الوقود والخزان الهيدروليكي
غرفة تصريف الوقود القابلة لإلغالق

منصة الصيانة مع لوحة مانعة لالنزالق وبراغي غاطسة

كاميرا الرؤية الخلفية

رؤية بزاوية  360درجة
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المواصفات الفنية
المحرك

طراز المحرك

األبعاد
C13
 302كيلو واط

صافي الطاقة – ISO 9249/SAE J1349

 303كيلو واط

الطاقة اإلجمالية – ISO 14396
عدد لفات المحرك في الدقيقة
التشغيل

 405حصان

 406حصان

 1650لفة في الدقيقة

 1800لفة في الدقيقة

السير

التجويف
الشوط

 130ملم

 5بوصة

 12,5لتر

 763بوصة مكعبة

 157ملم

اإلزاحة

النظام الهيدروليكي
النظام الرئيسي – الحد األقصى للتدفق – تنفيذ

 779لتر/دقيقة  206جالون/دقيقة
( 389 × 2مضخة) ( 103 × 2مضخة)

 38000كيلو
باسكال

المعدة – وضع الرفع
الحد األقصى للضغط –
ّ

 26000كيلو
باسكال

الحد األقصى للضغط – السير

 35000كيلو
باسكال

الحد األقصى للضغط – التأرجح

 5076رطل لكل
بوصة مربعة

 3771رطل لكل
بوصة مربعة

 5076رطل لكل
بوصة مربعة

 8,44لفة في الدقيقة

 187كيلو
نيوتن – دقيقة

 48100كجم

 106000رطل

سعة خزان الوقود

 715لتر

 188,9جالون

نظام التبريد

 52لتر

 13,7جالون

زيت المحرك (بالفلتر)

 40لتر

 10,6جالون

مجموعة إدارة التأرجح (كل منها)

 40لتر

 10,6جالون

األوزان

الوزن التشغيلي

الذراع
القادوس

 SD 2,41م 3,15( ³ياردة)³

ارتفاع الشحن (قمة الكابينة)

 3230ملم

ارتفاع الدرابزين

 3370ملم

طول الشحن (تم تركيب الذراع وذراع التطويل والقادوس)

 11920ملم

نصف قطر تأرجح المؤخرة

 3760ملم

خلوص ثقل الموازنة

 1280ملم
 475ملم

 5370ملم

طول الجنزير

الطول إلى مركز البكرات

مقياس الجنزير – الهيكل السفلي الطويل

نطاقات وقوى العمل
ذراع الرافعة
الذراع
الحد األقصى لعمق الحفر

• الهيكل السفلي الطويل ،ذراع تطويل ،ذراع  11) R3.35TBقدم  0بوصة) ،قادوس  SD 2,41م 3,15( ³ياردة،)³
مداس جنزير ثنائي  600ملم ( 24بوصة) ،ثقل موازنة  9طن متري ( 19842رطل).

ِسعات إعادة التعبئة للخدمة

مجموعة اإلدارة النهائية (كل منها)

 15لتر

 4,0جالون

النظام الهيدروليكي (متضمنً ا الخزان)

 550لتر

 145,3جالون

الخزان الهيدروليكي

 217لتر

 57,3جالون

قوة حفر الذراع ()ISO

لمزيد من المعلومات الكاملة حول منتجات  ،Catوخدمات الموزعين وحلول الصناعة ،يرجى التكرم بزيارتنا على الموقع اإللكتروني www.cat.com
© 2019 Caterpillar
جميع الحقوق محفوظة
تخضع المواد والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق .اآلالت التي تظهر في الصور يمكن أن تتضمن معدات إضافية .يرجى التكرم بمراجعة موزعي  Catللوقوف على الخيارات المتاحة.
 ،CATو ،CATERPILLARو  ،LET’S DO THE WORKوالشعارات الخاصة بها ،وعالمة " "Caterpillar Yellowوكذلك عالمة " "Power Edgeوعالمة "،"Modern Hex
باإلضافة إلى عالمة تعريف الشركة وهوية المنتج المستخدمة هنا ،كلها عالمات تجارية خاصة بشركة  Caterpillarوال يجوز استخدامها بدون تصريح.
تمثل  VisionLinkعالمة تجارية لشركة  ،Trimble Navigation Limitedمسجلة في الواليات المتحدة ودول أخرى.

 9,0قدم

 SD 2,41م 3,15( ³ياردة)³

 7700ملم

لقاع
مستو يبلغ  2440مم ( 8أقدام)
ٍ
الحد األقصى لعمق القطع ِ

قوة حفر الذراع ()SAE

 1,6قدم

 17,6قدم

ذراع التطويل  3,35متر
( 11قدم  0بوصة)

 6950ملم

قوة حفر القادوس ()ISO

 4,2قدم

ذراع تطويل  6,9م
( 22قدم  8بوصات)

الحد األقصى الرتفاع التحميل

قوة حفر القادوس ()SAE

 12,3قدم

 3340ملم

 7390ملم

الحد األقصى لعمق حفر الجدار الرأسي

 39,1قدم

 11,0قدم

الحد األقصى للوصول عند مستوى سطح األرض

الحد األدنى الرتفاع التحميل

 11,1قدم

 4360ملم

 11770ملم

الحد األقصى الرتفاع القطع

 10,6قدم

 14,3قدم

 2740ملم

عرض النقل – مداس  600ملم ( 24بوصة)

 5511رطل لكل
بوصة مربعة

 138000رطل
قوة-قدم

أقصى عزم للتأرجح

ذراع التطويل  3,35متر
( 11قدم  0بوصة)

القادوس

آلية التأرجح

سرعة التأرجح

ذراع الرافعة

الخلوص من األرض

 35000كيلو
باسكال

الحد األقصى للضغط – المعدات – التنفيذ

 6بوصة

ذراع تطويل  6,9م
( 22قدم  8بوصات)

 10730ملم
 2710ملم

 5440ملم

 25,3قدم
 38,6قدم
 35,2قدم
 24,2قدم
 8,9قدم

 22,8قدم
 17,8قدم

 229كيلو نيوتن

 51480رطل قوة

 193كيلو نيوتن

 43480رطل قوة

 271كيلو نيوتن

 202كيلو نيوتن

 60850رطل قوة

 45350رطل قوة

)AAXQ2521-1 (07-2019
يحل محل AAXQ2521
رقم اإلصدار07A :
(الشرق األوسط ،كومنولث الدول المستقلة،
الصين ،جنوب شرق آسيا ،أمريكا الجنوبية ،تركيا)

