بكرات المرافق CAT
®

اختر ما يناسب أعمالك
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احصل على أعلى قيمة!

دعم من شبكة وكالئنا العالمية

عملية تحديد أفضل قيمة ألموالك ال تنتهي بمجرد الشراء المبدئي .فالقيمة تعني بساطة التشغيل التي تتيح لكل من المشغلين المخضرمين والمشغلين
ضا قدرة أفراد الخدمة على تنفيذ اإلجراءات
الجدد تحسين أدائهم في عمليات الضغط والحصول على أفضل النتائج التي تتوقعها .كما أنها تعني أي ً
الروتينية بسهولة وفي الوقت المحدد والحصول على مستويات ال مثيل لها من قطع الغيار المتوفرة على مدار الساعة ،والخدمة ،ودعم التطبيقات
من خالل وكيل ® Catالمحلي لديك.
وفي النهاية ،فهي تعني أن متانة ضواغط المرافق من  Catسوف تحقق لك أعلى مردود من ماكينتك أو أسطول ماكيناتك عندما يحين وقت بيعها.
هذه قيمة !Cat
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البساطة .زيادة اإلنتاجية.
كفاءة استغالل وقتك

تنفيذ المهام المتعددة باستخدام ماكينة واحدة هي سبب جاذبية ضواغط
المرافق من .Cat

التطبيقات

أعمال األكتاف ،واألعمال التي تتم بالقرب من ممرات القيادة ،والوصالت الطويلة،
واإلصالح األساسي مجرد أمثلة قليلة للمهام التي تتيح لهذه الماكينات متنوعة االستخدام
إضافة المزيد من القيمة إلى كل موقع عمل .كما أن قدرتها على البدء بسرعة وسهولة
الوصول إلى أدوات التشغيل/إيقاف التشغيل باالشتراك مع عناصر التحكم البسيطة تتيح
للمشغلين استكمال المهمة بسرعة وبمنتهى السهولة.

األداء

األداء العالي ألعمال الضغط الذي تتمتع به هذه الماكينات يمكن تحسينه من خالل
خيارات أثقال الموازنة اإلضافية ،في حين تساهم الخصائص الممتازة لتعدد استخدامات
حواف األسطوانات ،وانحراف األسطوانات القياسية ،وأذرع الدفع المزدوجة االختيارية
في تمكين المشغلين من العمل بالقرب من العوائق إلنجاز األعمال التي تتطلب أي ماكينة.
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CB2.5

CB2.7

القدرة اإلجمالية – المحرك C1.5

 CB2.7مع ثقل الموازنة

CB2.9

 CB2.9مع ثقل الموازنة

CC2.6

 22,9كيلووات  30,7 /قدرة حصانية مترية

الوزن أثناء التشغيل (مع هيكل الحماية من االنقالب (/)ROPS
هيكل الحماية من األجسام المتساقطة ())FOPS

 2250كجم ( 4960رطل)

 2510كجم ( 5533رطل)

 2910كجم ( 6415رطل)

 2700كجم ( 5952رطل)

 3100كجم ( 6830رطل)

 2260كجم ( 4982رطل)

وزن الشحن (مع هيكل الحماية من االنقالب (/)ROPSهيكل
الحماية من األجسام المتساقطة ())FOPS

 2130كجم ( 4696رطل)

 2380كجم ( 5247رطل)

 2780كجم ( 6129رطل)

 2580كجم ( 5688رطل)

 2980كجم ( 6570رطل)

 2140كجم ( 4718رطل)

الحد األقصى للوزن التشغيلي

 2428كجم ( 5353رطل)

 2688كجم ( 5926رطل)

 3088كجم ( 6808رطل)

 2878كجم ( 6345رطل)

 3278كجم ( 7230رطل)

 2438كجم ( 5375رطل)

 1000مم ( 39بوصة)

 1200مم ( 47بوصة)

 1200مم ( 47بوصة)

 1300مم ( 51بوصة)

 1300مم ( 51بوصة)

 12005مم ( 47بوصة)

إزاحة األسطوانة

 40مم ( 1,5بوصة)

 40مم ( 1,5بوصة)

 40مم ( 1,5بوصة)

 40مم ( 1,5بوصة)

 40مم ( 1,5بوصة)

 40مم ( 1,5بوصة)

قطر األسطوانة

 720مم ( 28بوصة)

 720مم ( 28بوصة)

 720مم ( 28بوصة)

 720مم ( 28بوصة)

 720مم ( 28بوصة)

 720مم ( 28بوصة)

 11,7كجم/سم ( 65,5رطالً/بوصة)

 10,9كجم/سم ( 61,1رطالً/بوصة)

 12,6كجم/سم ( 70,6رطالً/بوصة)

 10,8كجم/سم ( 60,5رطالً/بوصة)

 12,4كجم/سم ( 69,5رطالً/بوصة)

 10,0كجم/سم ( 56رطالً/بوصة)

عرض الضغط

الحمل الخطي الثابت
السعة

 0,56مم ( 0022بوصة)

التردد

60 48/هرتز (3600 2880/اهتزاز في الدقيقة)

الحد األقصى للقوة المركزية الطاردة

 28,9كيلو نيوتن
( 6497رطل من القوة)

 30,0كيلو نيوتن
( 6744رطل من القوة)

 30,0كيلو نيوتن
( 6744رطل من القوة)

 34,9كيلو نيوتن
( 7846رطل من القوة)

 34,9كيلو نيوتن
( 7846رطل من القوة)

 30,0كيلو نيوتن
( 6744رطل من القوة)

الطول الكلي

 2575مم ( 101بوصة)

 2575مم ( 101بوصة)

 2575مم ( 101بوصة)

 2575مم ( 101بوصة)

 2575مم ( 101بوصة)

 2575مم ( 101بوصة)

العرض الكلي

 1112مم ( 44بوصة)

 1312مم ( 52بوصة)

 1312مم ( 52بوصة)

 1412مم ( 56بوصة)

 1412مم ( 56بوصة)

 1312مم ( 52بوصة)

االرتفاع مع المظلة

 2700مم ( 106بوصة)

 2700مم ( 106بوصة)

 2700مم ( 106بوصة)

 2700مم ( 106بوصة)

 2700مم ( 106بوصة)

 2700مم ( 106بوصة)

سعة خزان الوقود

لترا ( 15,9جالونًا)
ً 60

سعة خزان المياه

 200لتر ( 52,8جالونًا)
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صنعت من أجلك.
ُ
أفضل ثبات وأنسب حل

طالء مخصص

عنصرا مه ًما ال يجوز التغاضي عنه .فاألعمال الدقيقة والخدمات عالية الجودة التي
تمثيل عالمتك التجارية يمثل
ً
تقدمها لعمالئك تستحق إلقاء الضوء عليها ،وال توجد طريقة للترويج لهذا المجهود العظيم أفضل من خيارات
الطالء المخصص التي تمثل أعمالك.

موديالت إضافية

توفر  Caterpillarمجموعة متكاملة من ضواغط المرافق للمساعدة على تلبية متطلبات استخداماتك الخاصة مع
نطاقات أوزان من  1,4إلى  4,4أطنان مترية وقيم عرض لألسطوانات من  900إلى  1400مم ( 55 - 39بوصة).
اتصل بوكيل  Catالمحلي لديك لمزيد من المعلومات.
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سهولة النقل

كبيرا وهي أمر ال مفر
الماكينات المتحركة بين مواقع العمل يمكن أن تمثل تحديًا
ً
منه .وسواء كنت في ظروف أفضل للنقل مع الدفع في وضع التشغيل أو الدفع في
وضع إيقاف التشغيل أو تتاح لديك قدرات رفع ،فإن هذه الضواغط الجديدة للمرافق
تتميز بتنوع االستخدام .فالتصميم المتين لوصلة الجر وخيار الرفع أحادي النقطة
يساعدك على تحسين البدائل المتاحة لتوفير الماكينات في الوقت المحدد — في
األوقات واألماكن التي يكون هناك احتياج إليها.
ضعها أينما تريدها باستخدام خيار "الرفع أحادي النقطة".

خيارات أكثر

احرص على حماية استثمارك .خيار المصدم
األمامي والخلفي يساعدك على تجنب التالمس
غير المقصود مع األجسام ،في حين تساعد
كاشطات األسطوانات القابلة للطي على منع
التآكل أثناء التحرك في موقع العمل.

احصل على نتائج الضغط التي تنشدها مع
خيارات إضافية لثقل الموازنة.

من البديهي أن تتغير متطلبات المشروع باستمرار .وتتميز ضواغط
المرافق من  Catبخياراتها المتعددة التي تساعد على استيفاء
الشروط الفريدة التي تظهر في كل مشروع.

• ثقل الموازنة (الفوالذ)
• مفتاح فصل البطارية
• الزيت الهيدروليكي الحيوي
• المصادم
• المظلة (القابلة للطي)
• حوامل األكواب
• طالء مخصص

• أذرع الدفع المزدوجة
• مجهزة لقاطع الحد
• إضاءة بمصابيح LED
• هيكل الحماية من االنقالب ()ROPS
(قابل للطي)
• مقعد التعليق الفاخر
• مقعد انزالقي
• التحكم في الجر
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الخدمة والدعم
سواء أكان الهدف الذي تنشده هو صيانة معداتك أو تحسين مهارات المشغل لديك أو تحديث وتطوير األساليب التي يعمل
بها طاقم العمل لديك ،تجد كل من  Caterpillarووكيل  Catلدعم جهودك وتحسين أرباحك.

دعم يومي

اشتر من  Caterpillarولن تحصل على المعدة فقط .بل ستحصل
ضا على خدمة ودعم ال تستطيع أي شركة منافسة توفيرهما.
أي ً
يدرك كل وكيل من وكالء  Catأن غاية اهتمامك يتمثل في توفر
خيارا متا ًحا.
الماكينة للعمل عند الحاجة؛ فالتوقف عن العمل ليس
ً
ولهذا السبب ،نوفر لك أفضل شبكة وكالء على مستوى الصناعة
وأكثرها موثوقية ،األمر الذي يوفر لك األدوات ،والتقنيات،
والدراية الفنية الالزمة للحفاظ على إنتاجية ماكينتك وكفاءتها.
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CAT FINANCIAL

تم تصميم  Cat Financialلتلبية
نظرا ألننا على دراية بأعمال
احتياجاتكً .
الرصف ،يمكننا تقديم نسب اعتماد منح
قروض أفضل ،وشروط دفع ومدد زمنية
أكثر مرونة ،باإلضافة إلى حلول تناسبك
وتناسب أعمالك.

