Cat® D8R

الجرار املجنزر

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.
•تقلل أدوات التحكم الدليلية يف املعدات الهيدروليكية الجديدة من شعور املشغل باإلجهاد ،كام تجعل عملية
التشغيل أكرث اتساقًا ،ودقة ،واستجابة.
•أداة تحكم مبقبض واحد لجميع تحديدات االتجاهات والرتوس.
•تُ كِّن أداة التحكم يف قضيب املحراث املشغل من العمل مبنتهى الدقة يف املناطق الضيقة.
•ميكن قراءة لوحة العدادات ذات التصميم الجديد مبنتهى السهولة.
•يُطلع نظام املراقبة اإللكرتوين من ® Catاملشغل بصفة دامئة عىل ظروف تشغيل املاكينة.

األداء
•يتيح محرك  Cat 3406للامكينة  D8Rالقيام بالتجريف يف املواد الصلبة.
•يحافظ التوجيه التفاضيل عىل تزويد كال الجنزيرين بكامل القدرة ،مام يوفر أفضل قدرة عىل الدوران يف الفئة،
حتى عند تحميل الشفرة متا ًما.
•تعمل املكونات الهيدروليكية املستشعرة للحمل عىل ضبط القدرة الهيدروليكية باستمرار لزيادة الكفاءة إىل
أقىص حد؛ وتضمن مضخة املعدة املخصصة توفري القدرة الهيدروليكية املتاحة الكافية.
•يتميز نظام التربيد املعياري املتقدم بقدرة تربيد فائقة مع تدفق أعىل للهواء ،مام يتيح للامكينة العمل يف أكرث
البيئات صعوبة.
•توفر ترتيبات الصحراء وجهاز التعامل مع النفايات مزايا وحامية إضافية للتعامل مع البيئات شديدة الصعوبة.

املتانة
•يؤدي تصميم العجلة املسننة املرتفعة من  Caterpillarإىل عزل مجموعات اإلدارة النهائية عن األثار الناجمة
عن الصدمات األرضية.
•يوفر الهيكل السفيل امل ُعلق تجربة قيادة سلسلة ويحسن من عملية الجر يف األرايض غري املستوية.
•أكرث من  35عا ًما من الخربة يف تصميم العجلة املسننة املرتفعة/الهيكل السفيل امل ُعلق.

إمكانية الخدمة
•تساعد مزايا كنقاط الخدمة امل ُج َّمعة ،ومقاييس الرؤية ،والتعبئة الرسيعة للوقود ،والوصول السهل إىل حجرة
املحرك يف القيام بأعامل الصيانة الدورية بشكل أرسع ومبنتهى السهولة.
•يتميز املحرك امليكانييك الذي أثبت كفاءته يف امليدان بتصميم معياري لتسهيل عملية الخدمة.
•تسهل مكونات ناقل الحركة املعياري من عملية الوصول إلجراء الخدمة.
•ميكن استبدال قلوب الرادياتري الفردية برسعة لتسهيل عملية الخدمة.
•توصل أنظمة ® Product Link™/VisionLinkاملالكني مبعداتهم ،لتمكينهم من الوصول إىل املعلومات الخاصة
باملاكينة ،كموقعها ،وعدد ساعات تشغيلها ،وأكواد األحداث*.
•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 D8R
موديل املحرك

املحرك

خزان الوقود

Cat 3406C DITA

قدرة املحرك (الحد األقىص)

سعات إعادة التعبئة للخدمة

نظام التربيد

 625ل ًرتا
 92ل ًرتا

SAE J1995

 252كيلووات

علبة مرافق املحرك

 32,5لرت

ISO 14396

 247كيلووات

مجموعة نقل الحركة

 144ل ًرتا

 335قدرة حصانية

ISO 14396 (DIN)
صايف القدرة (املقدر*)

 226كيلووات

ISO 9249/SAE J1349
ISO 9249/SAE J1349 (DIN)

مجموعات اإلدارة النهائية (كل مجموعة)

 13,5لرت

عمود محور االرتكاز

 40لرتًا

الخزان الهيدرولييك

 307قدرة حصانية

صايف القدرة (الحد األقىص)
 239كيلووات

ISO 9249/SAE J1349
ISO 9249/SAE J1349 (DIN)

الوزن التشغييل ـ الشفرة شبه العامة ()SU

 325قدرة حصانية
 137مم

التجويف
الشوط

 165مم

اإلزاحة

 14,6لرت

*الرسعة املقدرة  2100دورة يف الدقيقة.

الشفرات

الشفرة

السعة

شبه العامة ( )SU8

 8,70م

3

العامة ( )U8

 11,70م

الشفرة مشطوفة الزوايا
( )A8

 4,70م

شبه العامة للضغط األريض املنخفض
( )SU LGP8

 8,50م

3

 72لرتًا

األوزان

 37557كجم

الوزن التشغييل ـ الشفرة العامة ()U

 38192كجم

الوزن التشغييل ـ الشفرة مشطوفة الزوايا ()A

 38374كجم

الوزن التشغييل ـ الشفرة شبه العامة للضغط األريض املنخفض ()LGP SU

 35562كجم

وزن الشحن ـ القيايس

 28213كجم

وزن الشحن ـ الضغط األريض املنخفض ()LGP

 29302كجم

العرض

 1,0أمامية

ناقل الحركة

 3,5كم/ساعة

 3937مم

 2,0أمامية

 6,2كم/ساعة

 4262مم

 3,0أمامية

 10,8كم/ساعة

 1,0خلفية

 4,7كم/ساعة

 2,0خلفية

 8,1كم/ساعة

 3,0خلفية

 13,9كم/ساعة

3

 4978مم

3

 4400مم

• تم قياس سعات الشفرات وفقًا ملعايري .SAE J1265

األبعاد

القياسية

غري معلق

الضغط األريض املنخفض ()LGP

عرض الجرار بدون مرتكزات الدوران (عرض املداس القيايس)

 2642مم

 2642مم

 3302مم

ارتفاع املاكينة إىل هيكل الحامية من االنقالب (( )ROPSالكابينة أو املظلة)

 3447مم

 3441مم

 3441مم

ارتفاع املاكينة إىل أعىل املصابيح املثبتة عىل األسطوانة

 3729مم

 3729مم

 3729مم

طول الجنزير عىل األرض

 3206مم

 3258مم

 3258مم

 4554مم

 4554مم

 4554مم

طول الجرار األسايس
مع امللحقات التالية ،أضف:

 1844مم

 1844مم

 1727مم

الشفرة العامة ()U

 2241مم

 2241مم

غري متاح

الشفرة شبه العامة ()SU
الشفرة مشطوفة الزوايا (( )Aاملستقيمة)

 2027مم

 2027مم

غري متاح

الشفرة مشطوفة الزوايا (( )Aاملشطوفة بزاوية  25درجة)

 3068مم

 3068مم

غري متاح

قضيب الجر الخلفي

 406مم

 406مم

 406مم

الكسارة أحادية الساق (الطرف عند مستوى األرض)

 1519مم

 1519مم

غري متاح

الكسارة متعددة السيقان (الطرف عند مستوى األرض)

 1613مم

 1613مم

غري متاح

الخلوص من األرض
الضغط األريض
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 606مم
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