CS10 GC | CS11 GC | CS12 GC
ضواغط التربة االهتزازية

قدرة المحرك
يفي بالمعايير المكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة ( )EPAاألمريكية
من المستوى  ،3االتحاد األوروبي من المرحلة IIIA
عرض الضغط
الوزن التشغيلي (مع الكابينة)
CS10 GC
CS11 GC
CS12 GC
راجع المواصفات الفنية لالطالع على معلومات انبعاثات المحرك التفصيلية.

 83.0كيلووات ()hp 111
 2134مم ( 84بوصة)
 10492كجم ( 23131رطالً)
 11235كجم ( 24769رطالً)
 12653كجم ( 27894رطالً)

ضواغط التربة االهتزازية

الفئة GC

تتميز ضواغط التربة االهتزازية من الفئة  GCبإنتاجيتها
االقتصادية التي يمكن االعتماد عليها بفضل أدائها الذي
يفوق التوقعات .تساعدك ضواغط التربة االهتزازية
GC ® Catإنماء أعمالك وتوفر لك طرائق جديدة إلنجاز
معظم العمل بأقل تكلفة—مما يزيد من أرباحك.

كل ما تريده.
ما تحتاجه بالضبط.

ضواغط التربة االهتزازية من الفئة GC

توفر ضواغط التربة االهتزازية من الفئة اإلنتاجية  GCمن  Catاإلنتاج الذي تحتاجه من فئة  10إلى  12طنًا متريًا
بينما ال تزال توفر الموثوقية ،وتعدد االستخدامات ،وإمكانية الخدمة المتوقعة من :Caterpillar
+أداء النظام االهتزازي األفضل في فئته
+راحة استثنائية ،مع سهولة االستخدام
+تقنية حصرية من CAT
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ضواغط التربة االهتزازية من الفئة GC

بساطة التشغيل

تكاليف تشغيل منخفضة

ضغط معزز

تتميز الفئة  GCبواجهة سهلة االستخدام للمشغل مع
رؤية ممتازة لألرض ،ووظيفة اهتزاز تلقائي توفر
ضغ ً
طا يمكن االعتماد عليه.

تمتع بوفورات تصل إلى  %18في استهالك الوقود مع
الوضع االقتصادي* واستفد من فترات الصيانة الممتدة.
استمتع بوصلة جر محكمة الغلق لمدى الحياة وال تحتاج
إلى الصيانة.

يمكنك تحسين الضغط مع زيادة السعة والحمل الخطي
الثابت ،والترقية باستخدام أطقم وزن  XTمرنة،
واالختيار من بين تقنيات الضغط القابلة للتوسيع.

* بالمقارنة مع استخدام سرعة التباطؤ العالي للمحرك .قد تختلف البيانات حسب الموديل المحدد.

ضواغط التربة االهتزازية من الفئة GC
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راحة المشغل

راحة وسهولة في االستخدام
تحكم بسيط
•مفتاح تحكم في االهتزاز ،زر واحد ،إعدادان
•تجميع أدوات التحكم في الدفع واألمان لسهولة الوصول على الجانب األيمن
للمشغل
•وظيفة االهتزاز التلقائي لبدء االهتزاز وإيقافه تلقائيًا حسب موضع ذراع الدفع
•قراءة رقمية بلمبات  LEDقابلة للتكوين
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ضواغط التربة االهتزازية من الفئة GC

رؤية ممتازة

•مرايا داخلية والخارجية لرؤية موقع العمل على نطاق واسع
•تتيح كاميرا الرؤية الخلفية االختيارية الرؤية خلف الماكينة على نطاق واسع
من أجل تحسين الرؤية
•إضاءة  LEDمطورة لإلضاءة الفائقة أثناء الليل

التشغيل بشكل مريح
يعمل عمود التوجيه القابل لإلمالة والمقعد القابل للضبط على تقليل
الكالء بينما تعمل محطة المشغل ال ُمثبتة بنظام  ISOوالحصائر
المطاطية لألرضية على تقليل الضوضاء واالهتزازات ،مما يوفر
الراحة أثناء التشغيل.

سهولة الدخول/الخروج
يوفر مدخل المحطة الكبير إمكانية وصول رائعة مع درجات ساللم
بزاوية ،ودرابزين مريح جهة اليمين واليسار ،وسطح مدخل مانع
لالنزالق.

الرؤية الفائقة
مرايا داخلية والخارجية لرؤية تتيح رؤية موقع العمل على
نطاق واسع .تعمل كاميرا الرؤية الخلفية االختيارية على
تحسين مستوى التشغيل واألمان.

األسطوانة الملساء
تتاح ضواغط التربة االهتزازية من الفئة  GCبأسطوانات ملساء.
تتوافر خيارات لطقم حاوية واقية ذات أقدام بارزة من جزأين
لزيادة تنوع االستخدام ألقصى حد ممكن.

ضواغط التربة االهتزازية من الفئة GC
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محرك
قوي

زيادة كفاءة التوفير
في الوقود

يفي بمعايير االنبعاثات

E

F

استخدام الوضع االقتصادي
يقلل استهالك الوقود
الميزة
استهالك حتى

18%

أقل من الوقود في السنة
مالحظة :مقارنةً بالتشغيل باستخدام سرعة التباطؤ العالية للمحرك .قد تختلف
البيانات بنا ًء على تطبيق ،وموديل ،وتكوين محدد.
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ضواغط التربة االهتزازية من الفئة GC

يفي المحرك  Cat C4.4بمعايير االنبعاثات المكافئة للمعايير الخاصة
بوكالة حماية البيئة ( )EPAاألمريكية من المستوى  3واالتحاد األوروبي من
المرحلة  .IIIAهذا المحرك موثوق فيه ،وهادئ ،ويتميز بقدرة دائمة لتطبيقات
ضواغط التربة االهتزازية.

%55

إمكانية صعود
المرتفعات نظريًا

CS10 GC | CS11 GC

%50

إمكانية صعود
المرتفعات نظريًا

تصميم بسيط

نتائج استثنائية

CS12 GC

الوصول ألعلى مع فئة GC
+مفاتيح أحادية األزرار بين نطاقات سرعات السير والعمل
+محور المجموعة التفاضلية محدودة االنزالق
+خيارات إطارات الجر
+قدرة صعود تتجاوز التوقعات

ضواغط التربة االهتزازية من الفئة GC
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النظام االهتزازي القائم

السعة والحمل الخطي الثابت

أطقم وزن مرنة

توفر األوزان غير المركزية القائمة من Caterpillar
أفضل فاصل زمني للصيانة على مدار  3سنوات
و 3000ساعة ،كما تجعلك تعمل لفترة أطول بين
أعمال الخدمة.

تساعد السعات العالية وزيادة األحمال الخطية الثابتة
على ضمان قدرة الفئة  GCعلى تلبية احتياجاتك فيما
يتعلق بالضغط.

تصميم قائم على المرونة .تعمل أطقم وزن XT
االختيارية على ترقية الموديلين CS10 GC
و CS11 GCإلى فئة أثقل ،مما يسمح لهما بالعمل في
سمك الرفع.
نطاق أوسع من مواقع العمل وقيم ُ

الفئة GC

ضغط معزز
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تقنية COMPACT ®CAT

تم تطويرها لتلبية احتياجاتك

إن نظام  Cat COMPACTعبارة عن مجموعة من التقنيات التي تساعد المشغلين على الضغط وفقًا للمواصفات بمزيد من االتساق ،والتجانس ،والكفاءة عما هو ممكن
باستخدام البديهة البشرية وحدها .تتسم تقنية  Cat COMPACTبسهولة االستخدام ،وتعددية االستخدامات ،وقابلية التطوير ،مما يتيح لك تخصيص الحل لتلبية احتياجاتك ،اآلن
وفي المستقبل.

MDP

قدرة تشغيل الماكينة ()MDP

تقيس الطاقة الالزمة للتغلب على مقاومة التدحرج لإلشارة إلى صالبة التربة .تعمل
تقنية قدرة تشغيل الماكينة ( )MDPفي حال تشغيل النظام االهتزازي أو إيقاف
تشغيله .يبلغ عمقها من  30إلى  60سم–تقريبًا من عمق الرفع النموذجي وتعمل
على كل أنواع التربة ،الحبيبية والمتماسكة.

التخطيط باستخدام نظام القمر الصناعي للمالحة العالمية
()GNSS
يربط بيانات الضغط بإحداثيات موقع القمر الصناعي ( )GPSلتوفير خرائط آنية
تساعد المشغل في تصور مراحل تقدم العمل .يمكن استثمار البيانات الستخراج
القدرات الخفية التي تساهم في تحقيق أرباح أكبر ،أو تُستخدم لتوثيق العمل من أجل
ضمان الجودة (/)QAمراقبة الجودة ( .)QCيتوافر نظام التعزيز القائم على األقمار
الصناعية ( )SBASأو نظام الحركة المجردة في الوقت الحقيقي ( )RTKاستنادًا إلى
مستوى الدقة المطلوب لتحديد الموقع.

CMV

قيمة مقياس الضغط ()CMV

تستخدم مقياس سرعة مثبت في األسطوانة لتوفير مؤشرات على صالبة التربة
للعديد من طبقات قاعدة الخليط والقاعدة التحتية له ،حتى عمق  1,2م .وقد يشير
ذلك إلى وجود مشاكل في بنية الطريق أو يساعد المشغل على تحديد حالة العمل.
لتطبيقات التربة الحبيبية فقط.

االتصال بين الماكينات
يساعد في المحافظة على مزامنة أنماط التدحرج عن طريق مشاركة البيانات المعينة
كبيانات قدرة تشغيل الماكينة ( ،)MDPوقيمة مقياس الضغط ( ،)CMVومساحة
التغطية ،وعدد الدفعات فيما بين شاشات العرض في عدة ماكينات.

ضواغط التربة االهتزازية من الفئة GC
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الوصول السهل

مع الصيانة

يساعد إجراء الفحوصات اليومية على استمرار عمل ماكينتك يو ًما بعد يوم .ولهذا السبب ركزنا على جعل هذه الفحوص سهلة قدر اإلمكان .ويتم تجميع نقاط الفحص اليومية،
بحيث يسهل الوصول إلى المكونات الرئيسية من مستوى األرض .يميل غطاء المحرك أحادي القطعة المتين لألمام بسرعة وسهولة لتمكين الوصول إلى المحرك ونظام التبريد
بطريقة رائعة .تم توفير منافذ  S·O·SSMلجعل عملية أخذ عينات الزيت بسيطة وسريعة .وبال شك فإن الخدمة األكثر راحة واألقل تكلفة هي تلك التي يمكن تجنبها .ولهذا السبب،
تتميز ضواغط التربة االهتزازية من الفئة  GCبفواصل زمنية طويلة للخدمة ومكونات ال تتطلب الصيانة مثل وصلة جر المفصلية والبطارية.
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الفواصل الزمنية الممتدة للصيانة

وصلة الجر التي ال تتطلب الصيانة

تجعلك فواصل الصيانة الرائدة في المجال تعمل لفترة أطول بين أعمال
الخدمات الدورية.
•تغيير سائل التبريد كل  12000ساعة
•تغيير الزيت الهيدروليكي كل  3000ساعة
•فحص زيت المحمل االهتزازي كل  3000ساعة
•زيت المحرك والفلتر كل  500ساعة

تما ًما كما هو الحال في ضواغط التربة االهتزازية األخرى من  Catالتي
عرفتها على مر السنين ،تتميز الفئة  GCبوصلة ال تحتاج إلى صيانة وال
تتطلب أي تشحيم.

ضواغط التربة االهتزازية من الفئة GC

تقنية CAT LINK

تجنبك أخطاء التخمين عند إدارة معداتك
تغنيك تقنيات االتصال عن بُعد في نظام  CAT LINKعن تعقيد إدارة المعدات ومواقع العمل وتبسطها من خالل جمع المعلومات التي ترد من الماكينات ،والمواد،
واألفراد – حيث توفرها لك بتنسيقات قابلة للتخصيص.

نظامCAT PRODUCT LINK™
يتعقب نظام  ProductLinkTMمكان الماكينة وعدد ساعات استخدامها .ويقوم النظام بتبسيط الجهود
التشخيصية وعملية جدولة الصيانة ،إلى جانب خفض التكاليف من خالل توفير تدفق المعلومات المتعلقة
بساعات تشغيل الماكينة ومكانها بين الوكيل والعميل.

نظام ®VISIONLINK
يمكنك الوصول إلى بيانات المنتج في أي وقت ومن أي مكان باستخدام نظام ® VisionLinkحيث
يمكنك استخدامه التخاذ قرارات مستنيرة مستندة إلى معلومات من شأنها أن تسهم في تعزيز اإلنتاجية،
وخفض التكاليف ،وتبسيط الصيانة ،وتحسين السالمة واألمان في موقع العمل .ومع خيارات مستوى
االشتراك المختلفة ،يمكن لوكيل  Catلديك مساعدتك في تهيئة ما تحتاجه بالضبط لتوصيل أسطولك
وإدارة عملك ،دون دفع أي تكاليف زائدة ال تريدها .وتتوفر اشتراكات لالتصاالت المستندة إلى
الشبكات الخلوية و/أو األقمار الصناعية.

بيانات الماكينة في متناول يدك
يوفر تطبيق  Cat Appبيانات الماكينة لهاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الخاص بك ،بحيث يمكنك
تسجيل الدخول إلى معداتك من الميدان ،أو المكتب ،أو في أي مكان آخر .وعندما يتم إقران تطبيق
 Cat Appبأدوات إدارة  Equipment Managementاألخرى من  ،Catفإنه يسهل عليك اتخاذ
قرارات ذكية والتحكم في أعمالك.

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

ضواغط التربة االهتزازية من الفئة GC
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تحسين األداء

مع خيارات لزيادة اإلنتاجية
تعمل خيارات األسطوانات ومحطة المشغل من  Catعلى تحسين األداء ،والسالمة ،واالستقرار المصممة لتناسب الوزن والقدرة الحصانية لضواغط التربة
االهتزازية من الفئة .GC

خيار طقم الحاوية الواقية
تصميم بطانات بيضاوية السطح يوفر نتائج ضغط فائقة سميكة الطبقة من خالل
االختراق العميق في الطبقة .ويوفر التصميم المستدق قوة ضغط أفقية ويمنع تراكم
المواد بين األقدام البارزة.
تصميم البطانات مربعة السطح يوفر نتائج ضغط جيدة رفيعة الطبقة ويحقق أفضل
النتائج إلحكام السطح.
تتميز أنصاف الحاويات الواقية ذات األقدام البارزة من  Catبأنها شاملة وتعمل في الفئة
 Bلألسطوانات من المقاس  2134مم ( 84بوصة) وماكينات الفئة .GC
مالحظة :يختلف تصميم المصدم والكاشطة بين الفئة  Bوالفئة  .GCيرجى استشارة وكيل  Caterpillarالذي
تتعامل معه لمزيد من المعلومات.

طقم أوزان  XTاختياري للتركيب في الميدان
تضيف األطقم المزيد من الوزن الذي يرتقي بالموديل  CS10 GCإلى ما يزيد على
 11طنًا متريًا والموديل  CS11 GCإلى ما يزيد على  12طنًا متريًا.
يجلب الوزن اإلضافي أيضًا أحماالً خطية ثابتة أعلى ،مما يسمح للماكينات بالعمل في
سمك الرفع .وتوفر هذه الخيارات أوزان ماكينات مرنة
نطاق أوسع من التطبيقات و ُ
للمناقصات الحكومية وأساطيل الماكينات التي يتم إيجارها.

خيارات محطة المشغل
مظلة شمسية مثبتة بنظام  ،ISOومظلة هيكل الحماية من االنقالب (/)ROPSهيكل الحماية من األجسام المتساقطة ( ،)FOPSوكابينة هيكل الحماية من االنقالب (/)ROPSهيكل
الحماية من األجسام المتساقطة ( )FOPSتلبي متطلبات العميل بشكل مريح .قم بترقية ماكينة المظلة الخاصة بك باستخدام طقم كابينة ما بعد البيع لزيادة راحة المشغل أو تلبية
المتطلبات المتغيرة.
مظلة الشمس
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المزودة بهيكل الحماية من االنقالب
المظلة
َّ
(/)ROPSهيكل الحماية من األجسام
المتساقطة ()FOPS

كابينة هيكل الحماية من االنقالب
(/)ROPSهيكل الحماية من األجسام
المتساقطة ()FOPS

المعدات القياسية واالختيارية

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

بيئة المشغل

قياسي

مجموعة نقل الحركة

اختياري

قياسي

مظلة شمس مع درابزين/حواجز واقية للمنصة ،وحصيرة أرضية

l

محرك الديزل C4.4  ،Catذو  4أسطوانات

l

مقعد قابل للضبط من الفينيل ،وحزام األمان

l

الوضع االقتصادي

l

عمود توجيه قابل لإلمالة وقابل للضبط

l

مضخة دفع أحادية

l

منفذ طاقة بجهد  12فولت

l

فلتر وقود ،وفاصل مياه ،ومضخة تحضير ،ومؤشر المياه

l

آلة تنبيه ،تنبيه الرجوع للخلف

l

مبرد الزيت الهيدروليكي/الرادياتير

l

مرايا الرؤية الخلفية الداخلية

l

نظام فرامل مزدوج

l

ناقل حركة هيدروستاتيكي ثنائي السرعة

l

®

حاجب شمسي داخل الكابينة يتدحرج ألسفل (الكابينة)



مزودة بهيكل الحماية من االنقالب (/)ROPSهيكل الحماية
كابينة َّ
من األجسام المتساقطة ( )FOPSبنظام تحكم في درجة الحرارة،
ومرايا رؤية خلفية خارجية



مقعد فاخر مرتفع الظهر بنظام تعليق هوائي (الكابينة)



الواقيات من الشمس/الحطام (المظلة)



خيارات مرايا إضافية



كاميرا رؤية خلفية مع شاشة ملونة تعمل باللمس



مجموعة خفض الصوت



وقاء ناقل الحركة


قياسي

الحلول التقنية

النظام االهتزازي

قياسي

اختياري

قياس  -قدرة دفع الماكينة و/أو CMV



الخريطة  -تخطيط SBAS GNSS



نظام  - Connectاتصال الماكينة والشبكة السحابية



المواصفات الكهربائية
اختياري

اختياري

قياسي

نظام كهربائي بجهد  12فولت

l

األسطوانة الملساء

l

مولد تيار متردد بقدرة  120أمبير

l

مزدوج السعات ،مزدوج الترددات

l

سعة البطارية  900أمبير للتدوير على البارد

l

مبايت األوزان غير المركزية القائمة

l

وظيفة االهتزاز التلقائي

l

كاشطة فوالذية خلفية قابلة للضبط

l

قياسي

أخرى
Product Link

اختياري

اختياري

l

TM

طقم الحاوية الواقية ذات األقدام البارزة (الوسادات البيضاوية
أو المربعة)



مقاييس رؤية لمستوى الزيت الهيدروليكي ومستوى سائل تبريد
الرادياتير

l

كواشط فوالذية مزدوجة قابلة للضبط



كواشط بولي يوريثين مزدوجة قابلة للضبط



صمامات أخذ عينات  :S·O·SSMزيت المحرك ،والزيت
الهيدروليكي ،وسائل التبريد

l

مجموعة مصابيح ُ LEDمحدَّثة



مصباح التحذير الدوار الكهرماني



إطارات بمداسات الطفو أو مداسات ذات نتوءات



طقم الوزن XT
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المواصفات الفنية
النظام االهتزازي

المحرك
موديل المحرك
االنبعاثات

Cat C4.4
يفي بالمعايير المكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة ()EPA
األمريكية من المستوى  ،3االتحاد األوروبي من المرحلة IIIA

إجمالي القدرة وفقًا للمعيار ISO 14396

 83,0كيلووات hp 111,3
 83,8كيلووات hp 112,4

إجمالي القدرة وفقًا لمعايير SAE J1995
صافي القدرة وفقًا للمعيار *ISO 9249

 79,4كيلووات hp 106,5

صافي القدرة وفقًا للمعيار *SAE J1349

 78,5كيلووات hp 105,3

اإلزاحة

 4,4لترات  268,5بوصة

3

 127مم  4,1بوصات

الشوط

 105مم  4,1بوصات

التجويف
أقصى سرعة سير
(في األمام والخلف)

 11,0كم/ساعة  6,84أميال/ساعة

إمكانية صعود المرتفعات نظريًا ،مع االهتزاز أو بدون اهتزاز**
CS10 GC

55%

CS11 GC

55%

CS12 GC

50%

مزودًا بمروحة تعمل بسرعتها القصوى،
* صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند حدافة المحرك عندما يكون َّ
ومنظف هواء ،ووحدة انبعاثات نظيفة ،ومولد تيار متردد.
** قد تختلف اإلمكانية الفعلية للصعود على المنحدرات استنادًا إلى ظروف الموقع ومواصفات الماكينة .راجع دليل
التشغيل والصيانة لمزيد من المعلومات.

وزن الماكينة
الوزن التشغيلي مع مظلة الشمس
CS10 GC

 10160كجم  22400رطل

CS11 GC

 10904كجم  24038رطل

CS12 GC

 12321كجم  27163رطالً

المزودة بهيكل الحماية من االنقالب
الوزن التشغيلي مع المظلة
َّ
(/)ROPSهيكل الحماية من األجسام المتساقطة ()FOPS
CS10 GC
CS11 GC
CS12 GC
المزودة بهيكل الحماية من االنقالب
الوزن التشغيلي مع الكابينة
َّ
(/)ROPSهيكل الحماية من األجسام المتساقطة ()FOPS
CS10 GC
CS11 GC
CS12 GC

 10492كجم  23131رطالً
 11235كجم  24769رطالً
 12653كجم  27894رطالً

CS10 GC
CS11 GC

 6058كجم  13354رطل

CS12 GC
المزودة بهيكل الحماية من
الكابينة
مع
األسطوانة
الوزن عند
َّ
االنقالب (/)ROPSهيكل الحماية من األجسام المتساقطة (FOPS)
CS10 GC
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 7646كجم  16857رطل

 5855كجم  12907رطل
 6127كجم  13507رطل
 7715كجم  17009رطل

 5897كجم  13001رطل

CS11 GC

 6170كجم  13602رطل

CS12 GC

 7758كجم  17104رطل

ضواغط التربة االهتزازية من الفئة GC

التردد عند التباطؤ العالي

 30,0هرتز vpm 1800

التردد عند الوضع االقتصادي

 28,6هرتز vpm 1716

السعة االسمية  -منخفضة

 1,0مم  0,039بوصة
 33هرتز vpm 1980

التردد عند التباطؤ العالي
التردد عند الوضع االقتصادي

 31,5هرتز vpm 1890

القوة المركزية الطاردة
الحد األقصى

 250كيلونيوتن  56200رطل

الحد األدنى

 149كيلونيوتن  33500رطل

الحمل الخطي الثابت مع مظلة الحماية من الشمس
CS10 GC

 27,1كجم/سم  151,8رطل/بوصة

CS11 GC

 28,4كجم/سم  159,0رطل/بوصة

CS12 GC
 35,8كجم/سم  200,6رطل/بوصة
الحمل الخطي الثابت مع هيكل الحماية من االنقالب (/)ROPSهيكل الحماية من األجسام
المتساقطة ()FOPS
CS10 GC
 27,4كجم/سم  153,6رطل/بوصة
CS11 GC

 28,7كجم/سم  160,8رطل/بوصة

CS12 GC

 36,2كجم/سم  202,5رطل/بوصة

المزودة بهيكل الحماية من االنقالب (/)ROPSهيكل الحماية من
الحمل الخطي الثابت مع الكابينة
َّ
األجسام المتساقطة ()FOPS
CS10 GC

 27.6كجم/سم  154.8رطل/بوصة

CS11 GC

 28.9رطل/بوصة  161.9رطل/بوصة

CS12 GC

 36.4كجم/سم  203.6رطل/بوصة

التصنيف الفرنسي ،البيانات/الفئة مع كابينة مزودة بهيكل الحماية نم االنقالب (/)ROPSهيكل
الحماية من األجسام المتساقطة ()FOPS
CS10 GC

VM2 39.1

CS11 GC

VM3 40.9

CS12 GC

VM3 51.4

 12499كجم  27555رطالً

 5785كجم  12754رطل

CS11 GC

السعة االسمية  -مرتفعة

 10338كجم  22791رطالً
 11081كجم  24430رطالً

الوزن على األسطوانة بمظلة الشمس

CS12 GC
المزودة بهيكل الحماية من
الوزن عند األسطوانة مع المظلة
َّ
االنقالب (/)ROPSهيكل الحماية من األجسام المتساقطة ()FOPS
CS10 GC

 2,0مم  0,079بوصة

سعات إعادة التعبئة للخدمة
خزان الوقود (إجمالي السعة)
نظام التبريد
زيت المحرك مع الفلتر

 248لتر  65,6جالونًا
لترا  4,9جالونات
ً 18,5
 9,5لترات  2,5جالون

مبايت األوزان غير المركزية (مشتركة)

لترا  6,9جالونات
ً 26

المحور ومجموعات اإلدارة النهائية

 10لترات  2,6جالون

الخزان الهيدروليكي (إعادة التعبئة للخدمة)

لترا  6,1جالونات
ً 23

أبعاد األسطوانة الملساء
 1الطول الكلي

 5,70م  18,71قد ًما

 2العرض الكلي

 2,30م  7,53أقدام

 3عرض األسطوانة
 4سُمك الحاوية الواقية لألسطوانة
 5قطر األسطوانة
 6االرتفاع الكلي
مع خيار طقم الحاوية الواقية ذات األقدام البارزة
 7قاعدة العجالت

 2134مم  84بوصة
 25مم  0,98بوصة

6

 1535مم  60,4بوصة
 3,0م  9,8أقدام
 3,03م  9,93أقدام

9

 3,0م  9,8أقدام

 8الخلوص من األرض

 518مم  20,4بوصة

 9الخلوص من الحاجز

 492مم  19,4بوصة

نصف قطر الدوران الداخلي

4

1

5

 3,86م  12,7قد ًما

زاوية التحرك المفصلي لوصلة الجر

 34درجة

زاوية تأرجح وصلة الجر

 15درجة

8

2

3

مواصفات طقم الحاوية الواقية ذات األقدام البارزة االختياري
عدد الوسادات
ارتفاع البطانات (البطانات البيضاوية)
منطقة سطح البطانة (البطانات البيضاوية)
ارتفاع البطانات (البطانات االختيارية المربعة)
منطقة سطح البطانات (البطانات االختيارية المربعة)
عدد األشكال على حرف V

120
 89.8مم  3.5بوصة
 63,5سم 9,8 2بوصة

2

7

 89.8مم  3.5بوصة
 105,7سم 16,4 2بوصة

2

16
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لمزيد من المعلومات الكاملة حول منتجات  ،Catوخدمات الوكالء ،وحلول الصناعة ،تفضل بزيارتنا على شبكة الويب على الموقع www.cat.com
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