الجرار املجنزر

Cat® D6R2
سهولة التشغيل
•متنح الكابينة املحدَّثة املز َّودة بهيكل الحامية من االنقالب ( )ROPSاملتكامل املشغلني مستوى أفضل من الرؤية
يف جميع الجوانب لتعزيز السالمة واإلنتاجية.
•أصبحت أكرث هدو ًءا يف الداخل ،كام ساعد تحسني مستوى ضغطها يف عدم إدخال الغبار إليها ،مام وفر بيئة
تشغيل أكرث نظافة.
•ميكن قراءة لوحة العدادات ذات التصميم الجديد مبنتهى السهولة.
•تسهل أداة التحكم يف املحراث أحادي االلتواء الخاصة بتحديد االتجاه/الرتوس عملية التشغيل وتساعد املشغل
عىل أن يعمل مبزيد من الدقة يف املناطق الضيقة.
•تقلل أدوات التحكم الدليلية يف املعدات الهيدروليكية من شعور املشغل باإلجهاد ،كام تجعل عملية التشغيل
أكرث اتساقًا ،ودقة ،واستجابة.
•يتيح ناقل الحركة كوكبي الدوران إلكرتوين التحكم تنفيذ عمليات التبديل بشكل أكرث سالسة.
•مينحك وضع تغيري الرسعة التلقايئ االختياري رسعتني إضافيتني للرتوس وميكِّن املاكينة من الخفض التلقايئ
للرسعة إىل أفضل ترس استنادًا إىل الحمل .وهذا األمر يساعدك يف توفري الوقود وزيادة اإلنتاجية.
•يتيح التحكم ثنايئ االتجاه االختياري للمشغل إدارة القرص إىل الرتوس األمامية/الخلفية سابقة التحديد لتقليل
جهد املشغل وتحسني الكفاءة.

األداء
•يوفر لك املحرك Cat® C9 ACERT™القدرة الالزمة للقيام بالتجريف يف املواد الصلبة.
•يزيد التوجيه التفاضيل من رسعة أحد الجنازير يف حني يبطئ رسعة اآلخر ليمنحك قدرة استثنائية عىل الدوران،
حتى عند تحميل الشفرة متا ًما.
•من مميزات النظام الهيدرولييك ثنايئ املضخات الجديد أنه ميكنك االعتامد عىل استجابة الشفرة واألداء
خصوصا أثناء العمل يف األماكن الضيقة
التوجيهي املتزامنني .مام مينحك مزيدًا من الدقة والقدرة عىل املناورة؛
ً
أو يف تنظيف األرايض.
•تعمل املكونات الهيدروليكية املستشعرة للحمل ،إىل جانب املضخة ذات الكباس متغرية اإلزاحة عىل ضبط
القدرة الهيدروليكية بصفة مستمرة لزيادة الكفاءة إىل أقىص حد.
•أصبح نظام التربيد املصنوع من ألواح قضبان األلومنيوم املحدَّث ذو املروحة األكرب أكرث كفاءة عن املوديل
السابق ،مام مينحك قدرة أعىل عىل التربيد للتعامل مع ظروف درجات الحرارة املحيطة املرتفعة.
•متنحك الرتتيبات الخاصة بالغابات ،والنفايات والطقس البارد مزايا وحامية إضافية للتعامل مع البيئات شديدة
الصعوبة.

المتانة
•يؤدي تصميم العجلة املسننة املرتفعة من  Caterpillarإىل عزل مجموعات اإلدارة النهائية عن اآلثار الناجمة
عن الصدمات األرضية.
•اخرت املواصفات القياسية أو الطويلة للغاية ( )XLأو الخاصة بالضغط األريض املنخفض ( )LGPملالءمة ظروف
العمل والتطبيقات عىل أفضل وجه.
•إمكانية الختيار الهيكل السفيل املخصص للخدمة الشاقة أو SystemOne™لتحسني األداء من أجل تطبيقك.
•زادت فالتر الوقود عالية الكفاءة واملز َّودة مبستشعرات للمياه يف الوقود من قوة نظام الوقود.
خصوصا يف األجواء
•يف التصميم املحدَّث تم مراعاة وضع مولد التيار املرتدد يف مكان مرتفع ملزيد من الحامية،
ً
الرطبة والرملية.

التقنية
•تساعد املراقبة عن بُعد باستخدام ® Product Link™/VisionLinkاملالكني يف إدارة أسطول معداتهم بكفاءة
أعىل مع تحقيق مزيد من األرباح*.
•يساعد الخيار االختياري للتحكم يف املاكينة وتوجيهها Cat AccuGrade™املشغلني يف تحسني اإلنتاجية والدقة
بشكل يفوق الطرق التقليدية بنسبة تصل إىل .50%

إمكانية الخدمة
•تم وضع مكثف تكييف الهواء يف الخارج عىل ظهر الكابينة لتحسني أداء النظام ،عالوة عىل تحسني مستوى
تربيد املحرك وإمكانية الخدمة.
•تساعد مزايا كنقاط الخدمة امل ُج َّمعة ،ومقاييس الرؤية ،وإمكانية الوصول السهل إىل حجرة املحرك يف القيام
بأعامل الصيانة الدورية بشكل أرسع ومبنتهى السهولة.
•يساعد نظام تغيري الزيت عايل الرسعة االختياري يف تغيري زيت املحرك ومجموعة نقل الحركة بطريقة تتسم
بخلوها من امللوثات وتوفريها للوقت.
•تتوفر خيارات التجديد املعتمد* وإعادة التصنيع* ملساعدتك يف توفري تكاليف االمتالك والتشغيل مدى الحياة.
*ال تتوفر يف جميع املناطق .يرجى استشارة وكيل  Catالذي تتعامل معه.

الجرار املجنزر Cat® D6R2
املحرك ـ XL/LGP

املحرك ـ القيايس

Cat C9 ACERT
موديل املحرك
يفي مبعايري االنبعاثات املكافئة ملعايري وكالة حامية البيئة ( )EPAاألمريكية من املستوى /2االتحاد األورويب من املرحلة .II
معتمد لتوافقه مع معايري االنبعاثات الصينية من املرحلة  II(.)GB 20891-2007
قدرة املحرك (الحد األقىص)
hp 207
 154كيلووات
SAE J1995
hp 203
 151كيلووات
ISO 14396
 206قدرة حصانية
ISO 14396 (DIN)
صايف القدرة (الحد األقىص)
hp 189
 141كيلووات
ISO 9249/SAE J1349
 192قدرة حصانية
ISO 9249/SAE J1349 (DIN)
hp 189
 141كيلووات
80/1269/EEC
 القدرة املقدرة عند  2000دورة يف الدقيقة
صايف القدرة (املقدرة)
hp 179
 133كيلووات
ISO 9249/SAE J1349
 182قدرة حصانية
ISO 9249/SAE J1349 (DIN)
hp 179
 133كيلووات
80/1269/EEC

الشفرة
6S
SU 6
6A
6S LGP

الشفرات ()SAE J1265
السعة
 4,0م
3
 5,6م
3
 4,0م
3
 3,8م

العرض
 3360مم
 3260مم
 4166مم
 4063مم

3

األوزان
القياسية
XL
LGP

الوزن التشغييل
 19066كجم
 19914كجم
 21661كجم

مقياس الجزار
الخلوص من األرض
عرض الجرار من دون مرتكزات الدوران (عرض املداس القيايس)
ارتفاع املاكينة ،من طرف الحافة
مدخنة العادم
املظلة أو الكابينة
الكاسحات
طول الجنزير عىل األرض
ارتفاع قضيب الحافة

Cat C9 ACERT
موديل املحرك
يفي مبعايري االنبعاثات املكافئة ملعايري وكالة حامية البيئة ( )EPAاألمريكية من املستوى /2االتحاد األورويب من املرحلة .II
معتمد لتوافقه مع معايري االنبعاثات الصينية من املرحلة  II(.)GB 20891-2007
قدرة املحرك (الحد األقىص)
hp 227
 169كيلووات
SAE J1995
hp 223
 166كيلووات
ISO 14396
 226قدرة حصانية
ISO 14396 (DIN)
صايف القدرة (الحد األقىص)
hp 212
 158كيلووات
ISO 9249/SAE J1349
 215قدرة حصانية
ISO 9249/SAE J1349 (DIN)
hp 212
 158كيلووات
80/1269/EEC
 القدرة املقدرة عند  2000دورة يف الدقيقة
صايف القدرة (املقدرة)
hp 199
 148كيلووات
ISO 9249/SAE J1349
 202قدرة حصانية
ISO 9249/SAE J1349 (DIN)
hp 199
 148كيلووات
80/1269/EEC

موديل املحرك
التجويف
الشوط
اإلزاحة
سعة خزان الوقود

ناقل الحركة

وزن الشحن
 16209كجم
 16820كجم
 18720كجم

 3,8كم يف الساعة
 1,0أمامية
 4,8كم يف الساعة
 1,5أمامية*
 6,5كم يف الساعة
 2,0أمامية
 8,4كم يف الساعة
 2,5أمامية*
 11,5كم يف الساعة
 3,0أمامية
*مع تحديد وضع تغيري الرسعة التلقايئ االختياري

القياسيةXL/
 1880مم
 372مم
 2440مم

LGP
 2286مم
 422مم
 3201مم

 3115مم
 3216مم
 3296مم
 2664/2871مم
 65مم

 3165مم
 3266مم
 3346مم
 3275مم
 65مم

 1,0خلفية
 1,5خلفية*
 2,0خلفية
 2,5خلفية*
 3,0خلفية

األبعاد
طول الجرار األسايس
مع امللحقات التالية ،أضف:
الشفرة القياسية ()S
الشفرة شبه العامة ()SU
الشفرة مشطوفة الزوايا (( )Aاملستقيمة)
الشفرة مشطوفة الزوايا (( )Aاملشطوفة بزاوية  25درجة)
قضيب الجر الخلفي
الكسارة متعددة السيقان (الطرف عند مستوى األرض)
ارتفاع قضيب الجر (من طرف الحافة إىل مركز الشوكة املفصلية)

ملزيد من املعلومات الكاملة حول منتجات  ،Catوخدمات الوكالء ،وحلول الصناعة ،تفضل بزيارتنا عىل شبكة الويب عىل العنوان www.cat.com
حقوق النرش © لعام  2015لصالح رشكة Caterpillar
جميع الحقوق محفوظة
تخضع املواد واملواصفات للتغيري دون سابق إخطار .قد تتضمن املاكينات املعروضة يف الصور معدات إضافية .راجع وكيل  Catالذي تتعامل معه بخصوص الخيارات املتوفرة.
إن  ،CATو ،CATERPILLARو ،SAFETY.CAT.COMوالشعارات الخاصة بها ،وعالمة " "Caterpillar Yellowوكذلك عالمة " ،"Power Edgeباإلضافة إىل عالمة تعريف الرشكة واملنتج املستخدمة هنا ،كلها عالمات
تجارية خاصة برشكة  Caterpillarوال يجوز استخدامها بدون ترصيح.
ومتثل  VisionLinkعالمة تجارية لرشكة  ،Trimble Navigation Limitedوهي مسجلة يف الواليات املتحدة ودول أخرى.

املحرك ـ STD/XL/LGP

Cat C9 ACERT
 112مم
 149مم
 8,8لرت
 424لرتًا

 4,8كم يف الساعة
 6,2كم يف الساعة
 8,4كم يف الساعة
 8,4كم يف الساعة
 14,5كم يف الساعة

القياسيةXL/
 3860مم

LGP
 4247مم

 1043مم—/
 1235/1472مم
 1147/1349مم
 1983/2185مم
 366مم
 1403مم
 576مم

 1218مم
—
—
—
 251مم
 1298مم
 624مم

 AAXQ1503()06-2015
(أفريقيا والرشق األوسط/آسيا ومنطقة املحيط الهادئ/
اتحاد الدول املستقلة)

