Cat

®

CB34B, CB36B, CC34B

Universalvältar

Egenskaper:
Enkel användning
– Enkel åtkomst tack vare logiskt placerade handtag och lägre plattformshöjd
– Skjutbart säte och rymlig plattform ger komfort och kontroll
– Tillbehöret med två körspakar förbättrar förarkomforten
– Intuitiv, multifunktionell kontrollpanel med vandaliseringsskydd
ger bra prestanda
– En LCD-skärm som är lätt att läsa av och lysdioder på kontrollpanelen
förenklar arbetet vid drift både dag och natt
– ROPS-skydd och skyddstak som är lätta att fälla ihop, kan sänkas
utan verktyg

n

Effektiv kompakteringsprestanda
– Utmärkt sikt över valskanten tack vare längsmonterad motor och
smalt utformad ram. Det förbättrar kontrollen och ger bättre täckning
och kompakteringsresultat
– Hög amplitud och två frekvensval ger utmärkta kompakteringsresultat
och lägre bullernivåer
– Valsförskjutningsförmåga på 50 mm (2 tum) förbättrar styrningen vid
kantstenar och andra hinder samtidigt som täckningen blir bättre
– Ballastalternativ ökar flexibiliteten och kompakteringsprestandan
– Det utökade intervallet på 3 år/3 000 timmar för vibratorvalsunderhåll
minimerar driftskostnaderna under hela maskinens livslängd
– CC34B har luftfyllda däck med knådande funktion för att ge en tät beläggning
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Ett vattenspraysystem som är bäst i sin klass
– Vattentank på 308 l (81 gal) som räcker i upp till 10 timmar
utan påfyllning
* Obs! CC34B-vattentanksvolymen är 241 l (64 gal)
– Variabla spraylägen optimerar vattenanvändningen
– Tredubbel filtrering ger tillförlitliga prestanda och förenklar underhållet
– Självjusterande, fjädrande skrapor håller valsarna rena, fördelar
vatten och sänker vattenförbrukningen
– Frostskyddsalternativ ger skydd vid kall väderlek
– En avtappningsport förenklar servicen
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Optimerad effekt
– Kraftfull Cat® C2.2-motor
– Ekonomiläge och elektronisk motorstyrning minskar bränsleförbrukningen
– Dragkraftsreglering med direktinfästad konstruktion gör att
monteringen går snabbt
– En hög körhastighet på 13,5 km/h (8 mph) innebär god rörlighet
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n Konstruerad för uthyrning
– Enkel drift med intuitiva reglage
– Stort benutrymme för att passa många olika förare
– Tåliga komponenter ger maximal drifttid och lägre driftskostnader
under hela maskinens livslängd
– Bränsleeffektiv motor
– Låga ljudnivåer vid arbete nattetid
– Förberedda för Product Link™ för enkel fjärrövervakning

Intuitiv konsol med LCD-display
Smal ramkonstruktion ger bättre sikt
ECO-läge
Luftig förarmiljö
Dubbla körspakar (tillval)
Ballasttillägg (tillval)
Valsförskjutning på 50 mm (2 tum)
Tillförlitligt vattenspraysystem
Fällbar ROPS och skyddstak (tillval)
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CB34B, CB36B, CC34B Universalvältar
Specifikationer

		
CB34B
			

CB34B
CB36B
med ballast		

Cat C2.2-motor – kW (hp)
Arbetsvikt – kg (lb)		
Maximal vikt – kg (lb)		
Statiskt linjärt tryck – kg/cm (pli)		
Amplitud – mm (in)
Frekvens – Hz (vpm)
Centrifugalkraft – kN (lbF)
High
Låg

36,4 (48,8)* / 36,6 (49,1)**
4 099 (9 036)
3 803 (8 385)
4 313 (9 508)
4 017 (8 856)
14,6 (88)
13,6 (76)
0,50 (0,020)
55/48 (3 300/2 880)
33,9 (7 621)
35,9 (8 071)
25,9 (5 823)
27,4 (6 160)

3 700 (8 157)
3 913 (8 626)
13,2 (80)

33,9 (7 621)
25,9 (5 823)

CB36B
med ballast

CC34B

4 400 (9 700)
4 590 (10 119)
15,7 (95)

3 378 (7 446)
3 592 (7 918)
12,0 (73)

35,9 (8 071)
27,4 (6 160)

33,9 (7 621)
25,9 (5 823)

* Enligt U.S. EPA Tier 4 Final
** Uppfyller utsläppskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Interim- och EU steg IIIA-normerna. Obs! EU steg IIIB-utsläppsnormerna gäller inte för den här effektklassningen

TILLVALSUTRUSTNING
n	Ballast
n	Batterifrånskiljare
n	Cat Bio-hydraulolja
n	Dragkraftsreglering

(ej tillgängligt på CC34B)
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n	Dubbla körspakar
n	Ej fjädrande säte
n	Fjädrande säte
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med säkerhetsbrytare

n	Frostskyddsmedel

(vattenspray)

n	LED-belysning
n	Mugghållare
n	Product Link
n	ROPS, fast
n	ROPS, fällbar
n	Skjutbart säte
n	Skyddstak, fast
n	Skyddstak, fällbart

Mått
		
1 Total längd – mm (tum)
2 Total bredd – mm (tum)
3 Valsbredd – mm (tum)
Valsförskjutning – mm (tum)
Valshöljets tjocklek – mm (tum)
Valsdiameter – mm (tum)
4 Höjd vid ROPS-/FOPS-skydd utan skyddstak – mm (tum)
Höjd vid ROPS-/FOPS-skydd med skyddstak – mm (tum)
5 Transporthöjd (med fällbart ROPS-skydd) – mm (tum)
6 Hjulbas – mm (tum)
7 Avstånd till kantsten – mm (tum)
8 Markfrigång – mm (tum)

CB34B

CB36B

CC34B

2 859 (113)
1 400 (55)
1 300 (51)
50 (2)
16 (0,6 )
800 (32)
2 660 (105)
2 765 (109)
1 930 (76)
2 050 mm (81)
520 mm (20)
284 mm (11)

2 859 (113)
1 500 (59)
1400 (55)
50 (2)
16 (0,6 )
800 (32)
2 660 (105)
2 765 (109)
1 930 (76)
2 050 mm (81)
520 mm (20)
284 mm (11)

2 859 (113)
1 400 (55)
1 300 (51)
50 (2)
16 (0,6 )
800 (32)
2 660 (105)
2 765 (109)
1 930 (76)
2 050 mm (81)
520 mm (20)
284 mm (11)

Fullständig information om Cats produkter, återförsäljarservice och branschlösningar finns på vår webbplats www.cat.com
Material och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Maskinerna som visas på bilderna kan vara försedda
med extrautrustning.
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