خط منتجات
الرصف

تتميز ضواغط التربة االهتزازية من
® Catبالمتانة والموثوقية .وهي توفر
أدا ًء عاليًا للضغط ،وسرعة فائقة،
وإمكانية فريدة للعمل على التدرجات
من أجل زيادة اإلنتاجية في مجموعة
كبيرة من التطبيقات.

ضواغط التربة االهتزازية
الوزن التشغيلي

عرض الضغط

إجمالي القدرة

المحرك

شهادة االنبعاثات

CS34
األسطوانة الملساء

 4445كجم
( 9799رطل)

 1270مم
( 50بوصة)

 55,5كيلووات ()hp 74,4

C3.4B

B

CP34
Cat®

 4995كجم
( 11000رطل)

 1270مم
( 50بوصة)

 55,5كيلووات ()hp 74,4

C3.4B

B

CS44B
األسطوانة الملساء

 6943كجم
( 15307رطل)

 1676مم
( 66بوصة)

CP44B
Cat®

 7228كجم
( 15935رطل)

 1676مم
( 66بوصة)

CS10 GC
األسطوانة الملساء

 10449كجم
( 23036رطل)

 2134مم
( 84بوصة)

CS54B
األسطوانة الملساء

 10555كجم
( 23265رطل)

 2134مم
( 84بوصة)

CS11 GC
األسطوانة الملساء

 11182كجم
( 24652رطل)

 2134مم
( 84بوصة)

CP11 GC
Cat®

 11344كجم
( 25009رطل)

 2134مم
( 84بوصة)

CP54B
Cat®

 11135كجم
( 24539رطل)

 2134مم
( 84بوصة)

 = hpقدرة حصانية إمبريالية
بعض الموديالت ال تتوفر في جميع المناطق .لمعرفة نطاق توفر المنتج ،يرجى التواصل مع الوكيل المحلي لديك.
األوزان تقريبية وقد تختلف حسب السوق أو المعدات االختيارية.
بعض المواصفات قياسية في أسواق معينة واختيارية في أسواق أخرى.
.A
.B
.C
.D
.E
.F
.G

2

يفي بمعايير وكالة حماية البيئة ( )EPAاألمريكية من المستوى  4النهائي  /االتحاد األوروبي ( )EUمن المرحلة V
تفي بمعايير وكالة حماية البيئة ( )EPAاألمريكية من المستوى  4النهائي  /االتحاد األوروبي ( )EUمن المرحلة IV
يفي بمعايير وكالة حماية البيئة ( )EPAاألمريكية من المستوى  / Interim 4االتحاد األوروبي من المرحلة IIIB
يفي بالمعايير المكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة ( )EPAاألمريكية من المستوى  / 3االتحاد األوروبي من المرحلة IIIA
المعايير الصينية لمحركات الطرق الوعرة من المرحلة III
يفي بالمعايير المكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة ( )EPAاألمريكية من المستوى  / 2معايير االتحاد األوروبي من المرحلة II
البرازيل MAR-1

 75كيلووات ()hp 100,6

C3.4B

B

 74,5كيلووات ()hp 99,9

C4.4

D, G

 75كيلووات ()hp 100,6

C3.4B

B

 74,5كيلووات ()hp 99,9

C4.4

D, G

 90كيلووات ()hp 120,7

C3.6

A

 83كيلووات ()hp 111,3

C4.4

D

 97,9كيلووات ()hp 131,3

C4.4

B

 96,5كيلووات ()hp 129,4

C4.4

D, G

 90كيلووات ()hp 120,7

C3.6

A

 83كيلووات ()hp 111,3

C4.4

D

 90كيلووات ()hp 120,7

C3.6

A

 97,9كيلووات ()hp 131,3

C4.4

B

 96,5كيلووات ()hp 129,4

C4.4

D, G

ضواغط التربة االهتزازية
الوزن التشغيلي

عرض الضغط

إجمالي القدرة

المحرك

شهادة االنبعاثات

 11500كجم
( 25346رطل)

 2134مم
( 84بوصة)

 117كيلووات ()hp 156,9

C4.4

B

 116,1كيلووات ()hp 155,7

C7.1

D, G

CP56B
Cat®

 11665كجم
( 25,707رطل)

 2134مم
( 84بوصة)

 117كيلووات ()hp 156,9

C4.4

B

 116,1كيلووات ()hp 155,7

C7.1

D, G

CS64B
األسطوانة الملساء

 12055كجم
( 26,569رطل)

 2134مم
( 84بوصة)

CS12 GC
األسطوانة الملساء

 12609كجم
( 27798رطل)

 2134مم
( 84بوصة)

CS56B
األسطوانة الملساء

 97,9كيلووات ()hp 131,3

C4.4

B

 96,5كيلووات ()hp 129,4

C4.4

D, G

 90كيلووات ()hp 120,7

C3.6

A

 83كيلووات ()hp 111,3

C4.4

D

 12596كجم
( 27769رطل)

 2134مم
( 84بوصة)

 90كيلووات ()hp 120,7

C3.6

A

CS66B
األسطوانة الملساء

 12360كجم
( 27245رطل)

 2134مم
( 84بوصة)

 117كيلووات ()hp 156,9

C4.4

B

CS68B
األسطوانة الملساء

 14325كجم
( 31572رطل)

 2134مم
( 84بوصة)

CP68B
Cat®

 14685كجم
( 32370رطل)

 2134مم
( 84بوصة)

CS74B
األسطوانة الملساء

 16000كجم
( 35264رطل)

 2134مم
( 84بوصة)

CP74B
Cat®

 16355كجم
( 36048رطل)

 2134مم
( 84بوصة)

األسطوانة ذات األقدام البارزة
CP12 GC

 117كيلووات ()hp 156,9

C4.4

B

 116,1كيلووات ()hp 155,7

C7.1

D, G

 117كيلووات ()hp 156,9

C4.4

B

 116,1كيلووات ()hp 155,7

C7.1

D, G

 129,4كيلووات ()hp 173,5

C4.4

B

 129كيلووات ()hp 173

C7.1

D, G

 129,4كيلووات ()hp 173,5

C4.4

B

 129كيلووات ()hp 173

C7.1

D, G

CS76B
األسطوانة الملساء

 17445كجم
( 38450رطل)

 2134مم
( 84بوصة)

 129,4كيلووات ()hp 173,5

C4.4

B

CP76B
Cat®

 17087كجم
( 37670رطل)

 2134مم
( 84بوصة)

 129كيلووات ()hp 173

C7.1

D, G

CS78B
األسطوانة الملساء

 18700كجم
( 41214رطل)

 2134مم
( 84بوصة)

CS79B
األسطوانة الملساء

 20200كجم
( 44577رطل)

 2134مم
( 84بوصة)

 129,4كيلووات ()hp 173,5

C4.4

B

 129كيلووات ()hp 173

C7.1

D, G

 129كيلووات ()hp 173

C7.1

D, G

3

تتميز راصفات  Catبتقنيات سهلة
االستخدام موضوعة في أماكن مريحة
للمشغل ،وكذلك بأذرع تسوية سريعة
التسخين .وهذه المزايا التي يُضاف إليها
دعم الوكيل المحلي تجعل راصفات Cat
استثمارا رائعًا.
ً

راصفات األسفلت
وزن الجرار

الحد األقصى للسعة
اإلنتاجية

نطاق الرصف

إجمالي القدرة

المحرك

شهادة االنبعاثات

AP300F
Wheel

 6600كجم
( 14550رطل)

 406طن متري/ساعة
( 447طن في الساعة)

 700مم  4,0 -م
( 27,5بوصة  13 -قد ًما
وبوصة واحدة)

 55كيلووات ()hp 74,8

C3.3B

A, B, D, E, F, G

AP355F
™Mobil-Trac

 8730كجم
( 19246رطل)

 406طن متري/ساعة
( 447طن في الساعة)

 700مم  4,6 -م
( 27,5بوصة  15 -قد ًما
وبوصة واحدة)

 55كيلووات ()hp 74,8

C3.3B

A, B, D, E, F, G

AP500F
Wheel

 13161كجم
( 29020رطل)

 1168طن متري/ساعة
( 1288طن في الساعة)

2,55 6,5 -م
( 8أقدام و 4بوصات -
 21قد ًما و 4بوصات)

 106كيلووات ()hp 142

C4.4

B, E, G

AP555F
Mobil-Trac

 13800كجم
( 30430رطل)

 1168طن متري/ساعة
( 1288طن في الساعة)

2,55 7,5 -م
( 8أقدام و 4بوصات -
 24قد ًما و 5بوصات)

 106كيلووات ()hp 142

C4.4

B, E, G

AP600F
عجلة

 13845كجم
( 30522رطل)

 1300طن متري/ساعة
( 1433طن في الساعة)

2,55 8,0 -م
( 8أقدام و 4بوصات -
 26قد ًما و 4بوصات)

 129كيلووات ()hp 173

C4.4

B, G

 151كيلووات ()hp 202

C7.1

D, E, G

AP655F
Mobil-Trac

 15584كجم
( 34356رطل)

 1300طن متري/ساعة
( 1433طن في الساعة)

2,55 10,0 -م
( 8أقدام و 4بوصات -
 33قد ًما)

 129كيلووات ()hp 173

C4.4

B, G

 151كيلووات ()hp 202

C7.1

D, E, G

AP655F
الجنزير الفوالذي

 16043كجم
( 35368رطل)

 1300طن متري/ساعة
( 1433طن في الساعة)

2,55 10,0 -م
( 8أقدام و 4بوصات -
 33قد ًما)

 129كيلووات ()hp 173

C4.4

B

 151كيلووات ()hp 202

C7.1

D, E, G

AP655F L
الجنزير الفوالذي

 17440كجم
( 38449رطل)

 1300طن متري/ساعة
( 1433طن في الساعة)

2,55 10,0 -م
( 8أقدام و 4بوصات -
 33قد ًما)

 151كيلووات ()hp 202

C7.1

D, E

AP1000F
عجلة

 15794كجم
( 34820رطل)

 1602طن متري/ساعة
( 1766طن في الساعة)

3.0 7.65 -م
( 9أقدام و 10بوصات -
 25قد ًما)

 168كيلووات ()hp 225

C7.1

B

AP1055F
Mobil-Trac

 17031كجم
( 37553رطل)

 1602طن متري/ساعة
( 1766طن في الساعة)

3.0 10.0 -م
( 9أقدام و 10بوصات -
 33قد ًما)

 168كيلووات ()hp 225

C7.1

B, G

 186كيلووات ()hp 249

C7.1

D, E, G

 = hpقدرة حصانية إمبريالية
بعض الموديالت ال تتوفر في جميع المناطق .لمعرفة نطاق توفر المنتج ،يرجى التواصل مع الوكيل المحلي لديك.
يحدد اختيار ذراع التسوية الحد األدنى والحد األقصى لنطاقات عرض الرصف.
.A
.B
.C
.D
.E
.F
.G
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يفي بمعايير وكالة حماية البيئة ( )EPAاألمريكية من المستوى  4النهائي  /االتحاد األوروبي ( )EUمن المرحلة V
تفي بمعايير وكالة حماية البيئة ( )EPAاألمريكية من المستوى  4النهائي  /االتحاد األوروبي ( )EUمن المرحلة IV
يفي بمعايير وكالة حماية البيئة ( )EPAاألمريكية من المستوى  / Interim 4االتحاد األوروبي من المرحلة IIIB
يفي بالمعايير المكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة ( )EPAاألمريكية من المستوى  / 3االتحاد األوروبي من المرحلة IIIA
المعايير الصينية لمحركات الطرق الوعرة من المرحلة III
يفي بالمعايير المكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة ( )EPAاألمريكية من المستوى  / 2معايير االتحاد األوروبي من المرحلة II
البرازيل MAR-1

تتميز أذرع التسوية من  Catبالمتانة،
وسهولة الضبط ،وبساطة الصيانة.
وتسهم سهولة استبدال عناصر التسخين
وإطارات أذرع التسوية آلية التصنيع في
تبسيط الخدمة السريعة وتقليل تكاليف
التشغيل.

أذرع التسوية
الوزن

نطاق
الرصف القياسي

الحد األقصى لعرض
الرصف

الحد األدنى لعرض
الرصف

تسخين ذراع
التسوية

 SE34 Vاهتزازي

 1400كجم
( 3086رطل)

1,75 3,42 -م
( 5أقدام و 9بوصات -
 11قد ًما وبوصتان)

 4,6م
( 15قد ًما وبوصة واحدة)

 700مم
( 27,5بوصة)

كهربائي

 SE34 VTمدك

 1450كجم
( 3196رطل)

1,75 3,42 -م
( 5أقدام و 9بوصات -
 11قد ًما وبوصتان)

 4,6م
( 15قد ًما وبوصة واحدة)

 700مم
( 27,5بوصة)

كهربائي

 SE50 Vاهتزازي

 3284كجم
( 7239رطل)

2,55 5,0 -م
( 8أقدام و 4بوصات -
 16قد ًما و 4بوصات)

 6,5م
( 21قد ًما و 4بوصات)

 1,32م
( 4أقدام و 4بوصات)

كهربائي

 SE50 VTمدك

 3490كجم
( 7695رطل)

2,55 5,0 -م
( 8أقدام و 4بوصات -
 16قد ًما و 4بوصات)

 8,0م
( 26قد ًما و 4بوصات)

 1,32م
( 4أقدام و 4بوصات)

كهربائي

 SE60 Vاهتزازي

 3400كجم
( 7495رطل)

3,0 6,0 -م
( 9أقدام و 10بوصات -
 19قد ًما و 6بوصات)

 7,65م
( 25,0قد ًما)

 1,78م
( 5أقدام و 10بوصات)

كهربائي

 SE60 V XWاهتزازي عريض جدًا

 4070كجم
( 8973رطل)

3,0 6,0 -م
( 9أقدام و 10بوصات -
 19قد ًما و 6بوصات)

 10,0م
( 33,0قد ًما)

 1,78م
( 5أقدام و 10بوصات)

كهربائي

 SE60 VT XWمدك عريض جدًا

 4532كجم
( 9991رطل)

 3,0 6,0 -م
( 9أقدام و 10بوصات -
 19قد ًما و 6بوصات)

 10,0م
( 33,0قد ًما)

 1,78م
( 5أقدام و 10بوصات)

كهربائي

بعض الموديالت ال تتوفر في جميع المناطق .لمعرفة نطاق توفر المنتج ،يرجى التواصل مع الوكيل المحلي لديك.

جدول توافق الراصف وذراع التسوية
 SE34 Vاهتزازي
 SE34 VTمدك*

AP300F

AP355F

•
•

•
•

AP500F

•
•
•

•

•

ذراع تسوية اهتزازي عريض جدًا

•

•

•

مدك مع ذراع تسوية عريض جدًا

•

•

•

 SE50 Vاهتزازي
 SE50 VTمدك*

•
•

AP555F

•
•

AP600F

 SE60 Vاهتزازي
SE60 V XW

SE60 VT XW

•
•
•

AP655F

AP1000F

AP1055F

* يتم تزويد الراصفات الجاهزة لتركيب مدك بمكونات هيدروليكية إضافية ،بما في ذلك المضخة ،والصمام ،والخراطيم ،وذلك لدعم نظام قضيب المدك.
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تتميز ضواغط األسفلت الصغيرة من
 Catبسهولة تشغيلها وسهولة نقلها
وسرعة خدمتها.

بكرات صغيرة
الوزن التشغيلي

الوزن أثناء التشغيل
مع ثقل الموازنة

عرض الضغط

إجمالي القدرة

المحرك

شهادة االنبعاثات

CB1.7

 1605كجم ( 3538رطل)

–

 900مم ( 35بوصة)

 18,4كيلووات ()hp 24,7

C1.1

A, C, D

CB1.8

 1735كجم ( 3825رطل)

–

 1000مم ( 39بوصة)

 18,4كيلووات ()hp 24,7

C1.1

A, C, D

 2521كجم ( 5546رطل)

 3021كجم ( 6646رطل)

 1000مم ( 39بوصة)

 36كيلووات ()hp 48,2

C1.7T

A

 2250كجم ( 4960رطل)

–

 1000مم ( 39بوصة)

 22,9كيلووات ()hp 30,3

C1.5

C, D

CB2.5 GC

 2521كجم ( 5546رطل)

 3021كجم ( 6646رطل)

 1000مم ( 39بوصة)

 18,4كيلووات ()hp 24,6

C1.7T

A

CB22B

 2553كجم ( 5629رطل)

–

 1000مم ( 39بوصة)

 27كيلووات ()hp 36,2

C1.5

B

CB24B

 2723كجم ( 6003رطل)

–

 1200مم ( 47بوصة)

 27كيلووات ()hp 36,2

C1.5

B

CB24B XT

 3123كجم ( 6885رطل)

–

 1200مم ( 47بوصة)

 27كيلووات ()hp 36,2

C1.5

B

 2698كجم ( 5936رطل)

 3198كجم ( 7036رطل)

 1200مم ( 47بوصة)

 36كيلووات ()hp 48,2

C1.7T

A

 2510كجم ( 5533رطل)

 2910كجم ( 6415رطل)

 1300مم ( 51بوصة)

 22,9كيلووات ()hp 30,3

C1.5

C, D

 2698كجم ( 5936رطل)

 3198كجم ( 7036رطل)

 1200مم ( 47بوصة)

 18,4كيلووات ()hp 24,6

C1.7T

A

 2916كجم ( 6415رطل)

 3416كجم ( 7515رطل)

 1300مم ( 51بوصة)

 36كيلووات ()hp 48,2

C1.7T

A

 2700كجم ( 5952رطل)

 2980كجم ( 6570رطل)

 1300مم ( 51بوصة)

 22,9كيلووات ()hp 30,3

C1.5

C, D

CB32B

 2808كجم ( 6190رطل)

 3208كجم ( 7071رطل)

 1300مم ( 51بوصة)

 27كيلووات ()hp 36,2

C1.5

B

CB34B

 3699كجم ( 8155رطل)

 4099كجم ( 9036رطل)

 1300مم ( 51بوصة)

 36,4كيلووات ()hp 48,8

C2.2

B, G

CB36B

 3803كجم ( 8385رطل)

 4400كجم ( 9700رطل)

 1400مم ( 55بوصة)

 36,4كيلووات ()hp 48,8

C2.2

B, G

CB4.0

 3623كجم ( 7971رطل)

 4315كجم ( 9493رطل)

 1300مم ( 51بوصة)

 36كيلووات ()hp 48,2

C1.7T

A

CB4.4

 3801كجم ( 8362رطل)

 4493كجم ( 9885رطل)

 1400مم ( 55بوصة)

 36كيلووات ()hp 48,2

C1.7T

A

CC2.6 Combi

 2260كجم ( 4982رطل)

–

 1200مم ( 47بوصة)

 22,9كيلووات ()hp 30,3

C1.5

C, D

CC24B Combi

 2441كجم ( 5380رطل)

 2779كجم ( 6114رطل)

 1200مم ( 47بوصة)

 27كيلووات ()hp 36,2

C1.5

B

CC2.7 Combi

 2599كجم ( 5718رطل)

–

 1200مم ( 47بوصة)

 36كيلووات ()hp 48,2

C1.7T

A

CC2.7 GC Combi

 2599كجم ( 5718رطل)

 2779كجم ( 6114رطل)

 1200مم ( 47بوصة)

 18,4كيلووات ()hp 24,6

C1.7T

A

CC34B Combi

 3378كجم ( 7,446رطل)

–

 1300مم ( 51بوصة)

 36,4كيلووات ()hp 48,8

C2.2

B, G

CC4.0 Combi

 3586كجم ( 7889رطل)

 3936كجم ( 8659رطل)

 1300مم ( 51بوصة)

 36كيلووات ()hp 48,2

C1.7T

A

CB2.5

CB2.7
CB2.7 GC
CB2.9
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تتوفر البكرات االهتزازية الترادفية
من  Catفي مجموعة من األحجام
والمواصفات لتلبية متطلبات أي تطبيق.
وتتميز األسطوانات المزدوجة الكبيرة
ببساطة اإلعداد لتعزيز كفاءة الضغط
على أي نوع خليط.

البكرات االهتزازية الترادفية
الوزن التشغيلي

عرض الضغط القياسي

الحد األقصى لعرض
الضغط

إجمالي القدرة

 8625كجم ( 19015رطل)

 1500مم
( 59بوصة)

 1670مم
( 66بوصة)

 8720كجم
( 19224رطل)

 1700مم
( 67بوصة)

 1870مم
( 73بوصة)

 9815كجم ( 21638رطل)

 1700مم
( 67بوصة)

المحرك

شهادة االنبعاثات

 74,4كيلووات ()hp 100

C3.6

A

 82,1كيلووات ()hp 110

C4.4

D, E, G

 75كيلووات ()hp 100,6

C3.4B

C

 82,1كيلووات ()hp 110

C4.4

D, E

 1870مم
( 73بوصة)

 90كيلووات ()hp 120

C3.6

A

 97كيلووات ()hp 130

C4.4

D, E, G

CB13

 12500كجم
( 27557رطل)

 2000مم
( 79بوصة)

 2170مم
( 85بوصة)

 106كيلووات ()hp 142

C4.4

B, D, E

CB15

 13135كجم
( 28958رطل)

 2130مم
( 84بوصة)

 2300مم
( 90بوصة)

 106كيلووات ()hp 142

C4.4

B, D, E

CB16

 14488كجم
( 31941رطل)

 2130مم
( 84بوصة)

 2300مم
( 90بوصة)

 106كيلووات ()hp 142

C4.4

B, D, E

CD8

 7400كجم
( 16314رطل)

 1500مم
( 59بوصة)

 2820مم
 9أقدام و 3بوصات

 75كيلووات ()hp 100

C3.4B

C

CD10

 9030كجم
( 19908رطل)

 1700مم
( 67بوصة)

 3020مم
 9أقدام و 9بوصات

 75كيلووات ()hp 100

C3.4B

C

CCS9 Combi

 9000كجم
( 19842رطل)

 2130مم
( 84بوصة)

 2130مم
( 84بوصة)

 98كيلووات ()hp 129

C4.4

B

CB7
CB8
CB10

 8190كجم ( 18056رطل)

 9710كجم ( 21407رطل)

 = hpقدرة حصانية إمبريالية
بعض الموديالت ال تتوفر في جميع المناطق .لمعرفة نطاق توفر المنتج ،يرجى التواصل مع الوكيل المحلي لديك.
.A
.B
.C
.D
.E
.F
.G

يفي بمعايير وكالة حماية البيئة ( )EPAاألمريكية من المستوى  4النهائي  /االتحاد األوروبي ( )EUمن المرحلة V
تفي بمعايير وكالة حماية البيئة ( )EPAاألمريكية من المستوى  4النهائي  /االتحاد األوروبي ( )EUمن المرحلة IV
يفي بمعايير وكالة حماية البيئة ( )EPAاألمريكية من المستوى  / Interim 4االتحاد األوروبي من المرحلة IIIB
يفي بالمعايير المكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة ( )EPAاألمريكية من المستوى  / 3االتحاد األوروبي من المرحلة IIIA
المعايير الصينية لمحركات الطرق الوعرة من المرحلة III
يفي بالمعايير المكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة ( )EPAاألمريكية من المستوى  / 2معايير االتحاد األوروبي من المرحلة II
البرازيل MAR-1
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تتميز ضواغط  Catالهوائية بمجموعة
كبيرة من أوزان التشغيل التي تلبي
احتياجات بعض التطبيقات .حيث يوفر
الفوالذ والرمل والماء خيارات متنوعة
ألثقال الموازنة.

بكرات هوائية
الحد األقصى للوزن

عرض الضغط

الوزن لكل عجلة

إجمالي القدرة

المحرك

شهادة االنبعاثات

CW12
 7عجلة

 9200كجم
( 20282رطل)

 2090مم
( 82بوصة)

 1260كجم
( 2778رطل)

 75كيلووات ()hp 100,5

C4.4

D, E

CW16
 9عجلة

 15000كجم
( 33069رطل)

 1754مم
( 69بوصة)

 578كجم
( 1274رطل)

 75كيلووات ()hp 100,5

C3.4B

B

 75كيلووات ()hp 100,5

C4.4

D, E

CW16
 11عجلة

 14900كجم
( 32849رطل)

 2132مم
( 84بوصة)

 482كجم
( 1062رطل)

 75كيلووات ()hp 100,5

C3.4B

B

 75كيلووات ()hp 100,5

C4.4

D, E

CW34

 27000كجم
( 59525رطل)

 2090مم
( 82بوصة)

 3380كجم
( 7452رطل)

 98كيلووات ()hp 131

C4.4

B

 96,5كيلووات ()hp 129

C4.4

D, E, G

 = hpقدرة حصانية إمبريالية
بعض الموديالت ال تتوفر في جميع المناطق .لمعرفة نطاق توفر المنتج ،يرجى التواصل مع الوكيل المحلي لديك.
.A
.B
.C
.D
.E
.F
.G

يفي بمعايير وكالة حماية البيئة ( )EPAاألمريكية من المستوى  4النهائي  /االتحاد األوروبي ( )EUمن المرحلة V
تفي بمعايير وكالة حماية البيئة ( )EPAاألمريكية من المستوى  4النهائي/االتحاد األوروبي ( )EUمن المرحلة IV
يفي بمعايير وكالة حماية البيئة ( )EPAاألمريكية من المستوى  / Interim 4االتحاد األوروبي من المرحلة IIIB
يفي بالمعايير المكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة ( )EPAاألمريكية من المستوى /3االتحاد األوروبي من المرحلة IIIA
المعايير الصينية لمحركات الطرق الوعرة من المرحلة III
يفي بالمعايير المكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة ( )EPAاألمريكية من المستوى  / 2معايير االتحاد األوروبي من المرحلة II
البرازيل MAR-1
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تقوم ماكينات الكشط على البارد بإزالة
األسطح المرصوفة التالفة أو المشوهة
للحصول على درجة وانحدار معينين،
مع ترك سطح خشن يمكن فتحه في
الحال للمرور أو تغطيته بطبقة جديدة من
األسفلت .كما يمكنها أيضًا إزالة أسطح
الطرق بالكامل حتى عمق
 330مم ( 13بوصة).

 ،PM820و ،PM822وPM825
الوزن التشغيلي

عرض القطع

الدوار
التباعدات

PM310
الجنزير

 21780كجم
( 48016رطل)

 1000مم
( 39,4بوصة)

 15مم 18 ،مم 8 ،مم

PM310
Wheel

 21080كجم
( 46473رطل)

 1000مم
( 39,4بوصة)

 15مم 18 ،مم 8 ،مم

PM312
الجنزير

 21967كجم
( 48429رطل)

 1225مم
( 48,2بوصة)

 15مم 18 ،مم 8 ،مم

PM312
Wheel

 21267كجم
( 46886رطل)

 1225مم
( 48,2بوصة)

 15مم 18 ،مم 8 ،مم

PM313
الجنزير

 22071كجم
( 48658رطل)

 1300مم
( 51,2بوصة)

 15مم 18 ،مم 8 ،مم

PM313
Wheel

 21371كجم
( 47115رطل)

 1300مم
( 51,2بوصة)

 15مم 18 ،مم 8 ،مم

إجمالي القدرة

المحرك

شهادة االنبعاثات

 251كيلووات ()hp 336,6

C9.3

A

 246كيلووات ()hp 330

C9.3

D, G

 251كيلووات ()hp 336,6

C9.3

A

 246كيلووات ()hp 330

C9.3

D, G

 251كيلووات ()hp 336,6

C9.3

A

 246كيلووات ()hp 330

C9.3

D, G

 251كيلووات ()hp 336,6

C9.3

A

 246كيلووات ()hp 330

C9.3

D, G

 251كيلووات ()hp 336,6

C9.3

A

 246كيلووات ()hp 330

C9.3

D, G

 251كيلووات ()hp 336,6

C9.3

A

 246كيلووات ()hp 330

C9.3

D, G

PM620

 33330كجم
( 73480رطل)

 2010مم
( 79بوصة)

 15مم 25 ،مم 18 ،مم،
 8مم 6 ،مم 2×6 ،مم

 470كيلووات ()hp 630

C18

A, D, E, G

PM622

 33900كجم
( 74737رطل)

 2235مم
( 88بوصة)

 15مم 25 ،مم 18 ،مم،
 8مم 6 ،مم 2×6 ،مم

 470كيلووات ()hp 630

C18

A, D, E, G

PM820

 36130كجم
( 79653رطل)

 2010مم
( 79بوصة)

 15مم 25 ،مم 18 ،مم،
 8مم 6 ،مم 2×6 ،مم

 597كيلووات ()hp 800,6

C18
بشاحنين توربينيين

A

PM822

 36700كجم
( 80910رطل)

 2235مم
( 88بوصة)

 15مم 25 ،مم 18 ،مم،
 8مم 6 ،مم 2×6 ،مم

PM825

 37500كجم
( 82673رطل)

 2505مم
( 98,6بوصة)

 15مم 25 ،مم،
 18مم 8 ،مم 6 ،مم

 570,5كيلووات ()hp 765
 597كيلووات ()hp 800,6
 570,5كيلووات ()hp 765
 597كيلووات ()hp 800,6
 570,5كيلووات ()hp 765

C18
بشاحنين توربينيين
C18
بشاحنين توربينيين

F
A
F
A
F

 = hpقدرة حصانية إمبريالية
بعض الموديالت ال تتوفر في جميع المناطق .لمعرفة نطاق توفر المنتج ،يرجى التواصل مع الوكيل المحلي لديك.
أقصى عمق قطع  330مم ( 13بوصة).
.A
.B
.C
.D
.E
.F
.G

يفي بمعايير وكالة حماية البيئة ( )EPAاألمريكية من المستوى  4النهائي  /االتحاد األوروبي ( )EUمن المرحلة V
تفي بمعايير وكالة حماية البيئة ( )EPAاألمريكية من المستوى  4النهائي  /االتحاد األوروبي ( )EUمن المرحلة IV
يفي بمعايير وكالة حماية البيئة ( )EPAاألمريكية من المستوى  / Interim 4االتحاد األوروبي من المرحلة IIIB
يفي بالمعايير المكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة ( )EPAاألمريكية من المستوى  / 3االتحاد األوروبي من المرحلة IIIA
المعايير الصينية لمحركات الطرق الوعرة من المرحلة III
يفي بالمعايير المكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة ( )EPAاألمريكية من المستوى  / 2معايير االتحاد األوروبي من المرحلة II
البرازيل MAR-1
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تسحق ماكينات إصالح الطرق/أجهزة
تثبيت التربة من  Catطبقة األسفلت
وتخلطها مع القاعدة األساسية أو تخلط
اإلضافات والركام في التربة لتثبيت
الطرق أو التربة التالفة للحصول على
قاعدة قوية.

ماكينات إصالح الطرق  /ماكينات تثبيت
الطرق

RM400

RM500B

الحد األقصى
الوزن

وصلة
عرض القطع

إجمالي القدرة

المحرك

شهادة االنبعاثات

 26700كجم
( 58863رطل)

 2438مم
( 96بوصة)

 310كيلووات ()hp 416

C9.3B

A, D, G

 28400كجم
( 62611رطل)

 2438مم
( 96بوصة)

 407كيلووات ()hp 546

C15

A

 27970كجم
( 61663رطل)

 2438مم
( 96بوصة)

 403كيلووات ()hp 540

C15

D, G

 = hpقدرة حصانية إمبريالية
بعض الموديالت ال تتوفر في جميع المناطق .لمعرفة نطاق توفر المنتج ،يرجى التواصل مع الوكيل المحلي لديك.
.A
.B
.C
.D
.E
.F
.G

يفي بمعايير وكالة حماية البيئة ( )EPAاألمريكية من المستوى  4النهائي  /االتحاد األوروبي ( )EUمن المرحلة V
تفي بمعايير وكالة حماية البيئة ( )EPAاألمريكية من المستوى  4النهائي  /االتحاد األوروبي ( )EUمن المرحلة IV
يفي بمعايير وكالة حماية البيئة ( )EPAاألمريكية من المستوى  / Interim 4االتحاد األوروبي من المرحلة IIIB
يفي بالمعايير المكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة ( )EPAاألمريكية من المستوى  / 3االتحاد األوروبي من المرحلة IIIA
المعايير الصينية لمحركات الطرق الوعرة من المرحلة III
يفي بالمعايير المكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة ( )EPAاألمريكية من المستوى  / 2معايير االتحاد األوروبي من المرحلة II
البرازيل MAR-1

دليل اختيار الدوار
العام مقاس 16

العام مقاس 18

التربة

التركيبي

المجراف

،RM400RM500B

،*RM400RM500B

RM500B

،RM400RM500B

*RM400

اإلصالح

اإلصالح

التثبيت

التثبيت

التثبيت

عرض القطع

 2438مم ( 96بوصة)

 2438مم ( 96بوصة)

 2438مم ( 96بوصة)

 2438مم ( 96بوصة)

 2300مم ( 90,6بوصة)

قطر الدوار (فوق اللقم)

 1375مم ( 54بوصة)

 1525مم ( 60بوصة)

 1625مم ( 64بوصة)

 1625مم ( 64بوصة)

 1575مم ( 62بوصة)

الحد األقصى للعمق

 406مم ( 16بوصة)

 457مم ( 18بوصة)

 508مم ( 20بوصة)

 508مم ( 20بوصة)

 457مم ( 18بوصة)

 4080كجم ( 9000رطل)

 4355كجم ( 9600رطل)

 3855كجم ( 8500رطل)

 3085كجم ( 6800رطل)

 2313كجم ( 5100رطل)

200

200

238

114

58

المباعدة بين آثار اللقم

 15.9مم ( 0,625بوصة)

 15مم ( 0,6بوصة)

 11.5مم ( 0,45بوصة)

 32مم ( 1,25بوصة)

 171مم ( 6,75بوصة)

حامالت اللقم

االنفصال ال ُمثبَّت بمسامير

االنفصال ال ُمثبَّت بمسامير

ملحوم

االنفصال ال ُمثبَّت بمسامير

ملحوم

 20مم أو  22مم

 20مم أو  22مم

 20مم

 20مم أو  22مم

 22مم

ألعلى

ألعلى

ألعلى

ألعلى

ألعلى

التوافق مع الماكينات
التطبيق

الوزن
عدد اللقم

قطر ساق اللقمة
اتجاه القطع

* ال يتوفر الدوار في بعض المناطق لموديل هذه الماكينة .يُرجى استشارة الوكيل المحلي لديك بخصوص التوفر.
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منتجات الرصف من Caterpillar
مصممة كي تزود عمالءنا بخدمات
عالية الجودة للتدريب وتقديم
االستشارات للمشروعات .ودوراتنا
التدريبية يقدمها مدربون مؤهلون
يتمتعون بسنوات عديدة من الخبرة في
مجال الرصف.

التدريب والحلول
سِن من الكفاءة والجودة ،ويزيد أيضًا من أرباحك .ويتطلب
نحن نساعد كل عضو في طاقم العمل على فهم دوره وكيف يؤثر على عملية الرصف .وتوفير هذا النوع من الفهم يُح ّ
التدريب دفع رسوم .اتصل بوكيل  Catالمحلي لديك لمعرفة تفاصيل الرسوم وجدولة التدريب أو استشارة المشروعات من أجل طاقم عملك.

الميزات
صا رائعة للتدريب العملي
• فصول صغيرة توفر فر ً
• حلول استشارية لضمان النجاح في المهمة
• مئات السنين من المعرفة والخبرة الصناعية في جميع أنحاء العالم

التدريب الفني

توفر الدورات التدريبية التي تقدمها  Caterpillarتدريبًا نظريًا وعمليًا على
معدات الرصف الحالية بما في ذلك ماكينات الرصف ،وماكينات الكشط على
البارد ،وماكينات إصالح الطرق ،وضواغط األسفلت والتربة من .Cat
كل دورة مقسمة مناصفةً تقريبًا بين التدريب النظري والتدريب العملي .وتضمن
االختبارات التحريرية واالختبارات العملية بعد شرح كل نظام رئيسي تحقيق
األهداف المرجوة طوال الدورة التدريبية.

التدريب على عمليات الرصف

التدريب على عمليات الرصف عبارة عن دورة تدريبية منظمة مدتها أربعة أيام
ونصف حيث تركز على أساسيات الرصف وتشرح تقنيات رصف األسفلت
المتقدمة .وتسهم أحجام الفصول الصغيرة في توفير المزيد من الفرص العملية
وتعزز التفاعل المباشر للمدرب .ويتضمن المنهج اليومي ساعتين من الشرح
النظري وست ساعات من التدريب العملي لممارسة التقنيات التي تم شرحها في
الفصل التدريبي.
والهدف األساسي من التدريب على عمليات الرصف هو إعداد األفراد لتقديم
تدريب مماثل داخل مؤسساتهم .وتحصل كل شركة على حزمة تدريبية واحدة،
والتي تحتوي على جميع المواد التدريبية ،والمخططات ،واالختبارات ونماذج
التقييم المستخدمة في الدورة التدريبية.

تدريب الطاقم في موقع العمل على منتجات الرصف

ضعَت لدراسات السالسة والكثافة
يستخدم المدربون تقنيات التدريب نفسها التي ُو ِ
لدينا لتحقيق تحسينات في المهارات التشغيلية الفردية والجماعية وجودة الرصف
الشاملة  -في موقع العمل .ويتم التدريب في ظروف مشروعك على أرض الواقع
بدالً من بيئة التدريب المحكومة في منشأة تدريب .Caterpillar

دورات تدريبية مخصصة عند الطلب

صا في موقع العمل لتلبية االحتياجات الفريدة
تقدم  Caterpillarتدريبًا مخص ً
والمتطلبات اللوجستية لمؤسستك .ويمكن جدولة دورات تدريبية عن الخدمة
وعمليات التشغيل عند الطلب لماكينات الرصف ،وماكينات الكشط على البارد،
وماكينات إصالح الطرق ،وضواغط األسفلت والتربة من  ،Catأو ندوات عن
عمليات الرصف/الضغط.
ويتم التدريب عند الطلب في المكان الذي تختاره ،مثل مراكز التدريب التابعة
لشركة  ،Caterpillarأو مراكز التدريب التابعة للوكيل ،أو المواقع المكتبية/
الورش التابعة للعميل.
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ماكينات الرصف من ®CAT

جاهزة لمساندتك

كل يوم يجلب تحديات جديدة ومواعيد زمنية ضيقة .وأنت لست وحدك ،فستجدنا بجانبك دو ًما لمساعدتك على مجابهة تلك
التحديات .وباإلضافة إلى معدات الرصف والتشييد الرائدة في السوق والتي تساعدك على إنجاز جميع المهام في وقتها
وبالمواصفات المطلوبة ،سيتوفر لك مستوى ال مثيل له من دعم قطع الغيار ودعم الوكيل بما يحافظ على إدارتك ألعمالك
بكفاءة .وهناك أيضًا التدريبات الواقعية والعملية والموارد التي تساعد فريق عملك على إجادة أحدث األساليب والتقنيات.
وفي تلك الصناعة دائمة التغيّر ،هناك شيء واحد يبقى كما هو :إنه التزامنا الدائم بالجاهزية لمساندتك.
للحصول على مزيد من التفاصيل ،اتصل بوكيل  Catالمحلي لديك أو تفضل بزيارة الموقع .www.cat.com/paving

تواصل معنا عبر اإلنترنت على الموقع www.cat.com/paving
facebook.com/CatPaving
instagram.com/CatPaving
youtube.com/CatPaving

لمزيد من المعلومات الكاملة حول منتجات  ،Catوخدمات الوكالء ،وحلول الصناعة ،تفضل بزيارتنا على شبكة الويب على الموقع www.cat.com
حقوق النشر © لعام  2021لصالح شركة Caterpillar
جميع الحقوق محفوظة
تخضع المواد والمواصفات للتغيير من دون سابق إخطار .قد تتضمن الماكينات المعروضة في الصور معدات إضافية .راجع وكيل  Catلديك بخصوص الخيارات المتوفرة.
إن  ،CATو ،CATERPILLARو ،LET’S DO THE WORKوالشعارات الخاصة بها ،و" ،"Caterpillar Corporate Yellowو" "Power Edgeو" "Modern Hexلعالمة Cat
التجارية ،باإلضافة إلى عالمة تعريف الشركة والمنتج المستخدمة هنا ،كلها عالمات تجارية خاصة بشركة  Caterpillarوال يجوز استخدامها بدون تصريح.
وتمثل  VisionLinkعالمة تجارية لشركة  ،Trimble Navigation Limitedوهي مسجلة في الواليات المتحدة ودول أخرى.

)QADQ1055-20 (05-2021
يحل محل  HADG3489وQADQ1460

