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اللودر بعجل الصغير

المزايا:

سنة ذات القضيب الذي على شكل حرف  Zمن ® – Catتجمع وصلة
	وصلة اللودر ال ُمح َّ
اللودر ال ُمحسَّنة ذات القضيب الذي على شكل حرف  Zمن  Catبين كفاءة الحفر التي
يتميز بها القضيب الذي على شكل حرف  Zالتقليدي وإمكانيات حامل األدوات لضمان
تحقيق مستويات فائقة من األداء وتعدد االستخدامات .تتيح لك قوى الرفع المتوازي
واإلمالة العالية خالل نطاق العمل بأكمله مناولة األحمال بمنتهى السالمة ،والثقة ،والتحكم
الدقيق.
	أدوات العمل – يتميز الموديل  9 14Kبجرافات الفئة  Performanceالفريدة من ،Cat
إضافة إلى شوكات المنصات التي تتسم بوضوح رؤيتها وخيارات ملحقات أخرى .تزيد
هذه األدوات من اإلنتاجية ،كما أنها تتوفر مع قارنة توصيل حامل األدوات المتكامل (.)IT
	المكونات الهيدروليكية وأدوات التحكم – يوفر النظام الكهروهيدروليكي المتطور تحك ًما
دقيقًا بجهد أقل ،ويخفض مدة الدورات .تساعد عصا التحكم المتكاملة في التركيز على
العمل .يستطيع المشغل ضبط استجابة الماكينة بالضغط على زر واحد ،مما يتيح له إعداد
الماكينة بالطريقة التي يريدها تحديدًا حسب التطبيق.

	مجموعة نقل الحركة التي يتم ضبطها  -يتم التوفيق بين التبديل السلس والتسارع القوي
والفرملة الهيدروستاتيكية المعدلة في دواسة إبطاء السرعة/الفرملة ،األمر الذي يحقق
تناغ ًما في نقل المواد .ويستطيع المشغل تحقيق التناغم بين التبديل السلس أو القوي
بضغطة زر واحد.
	الكابينة – يتم تحسين إمكانية الرؤية الشاملة حول الماكينة بدرجة أكبر من خالل توفير
كاميرا للرؤية الخلفية .وتضمن الكابينة الفاخرة راحة المشغل بفضل مقعد مريح وأدوات
تحكم سهلة االستخدام في ظل الراحة التي يوفرها تكييف الهواء .كذلك ،تعمل المزايا
المتوفرة ،مثل :القوة الهيدروستاتيكية وقوة المعدة ،ومفاتيح تحرير الرفع واإلمالة ،على
تمكين المشغل من تخصيص الماكينة عبر لوحة مفاتيح تعمل باللمس.
	إمكانية الخدمة – إن الفواصل الزمنية الممتدة للخدمة والوصول الفائق إلجراء الخدمة
أمرا في منتهى السرعة والسهولة ،األمر الذي يتيح لك بدء
يجعالن من الفحوصات اليومية ً
العمل سريعًا.
	قوة وكفاءة بفضل ما تتميز به من أحمال قلب عند الدوران الكامل وقوى مقاومة لف
ورفع عالية وقدرة زائدة للمحرك ،توفر الفئة  Kحالً متوازنًا لجميع تطبيقات العمالء.
	مزايا توفير الوقود ،مثل الوضع االقتصادي  Ecoومروحة التبريد التي تعمل حسب
الطلب تزيد من قوة الموديل  914Kوتحسن من استهالكه للوقود.

المواصفات
المحرك

موديل المحرك
الحد األقصى إلجمالي القدرة:
الحد األقصى لسرعة المحرك
SAE J1995
ISO 14396
ISO 14396 (DIN)
صافي القدرة المقدر:
سرعة المحرك المقدرة
SAE J1349
ISO 9249
ISO 9249 (DIN)
اإلزاحة
التجويف
الشوط

Cat C4.4
 2350دورة في الدقيقة
102 hp
 76كيلووات
100 hp
 75كيلووات
102 hp
 75كيلووات
 2200دورة في الدقيقة
98 hp
 73كيلووات
99 hp
 74كيلووات
101 hp
 74كيلووات
 4,4لترات
 105مم
 127مم

المحرك (يُتبع)

الحد األقصى إلجمالي عزم الدوران:
SAE J1995
ISO 14396
الحد األقصى لصافي عزم الدوران:
SAE J1349
ISO 9249

 415نيوتن متر
 410نيوتن متر
 400نيوتن متر
 405نيوتن متر

•	يفي المحرك بمعايير االنبعاثات البرازيلية  ،MAR-1والمعايير المكافئة لمعايير وكالة
حماية البيئة ( )EPAاألمريكية من المستوى /3االتحاد األوروبي من المرحلة .IIIA
•	صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة باإلضافة إلى مضخة معدة التشغيل
مزودًا بمروحة ،ومنظف هواء ،وكاتم صوت ،ومولد تيار
األمامية عندما يكون المحرك َّ
متردد.

اللودر بعجل الصغير 914K
الجرافات

سعات الجرافات:
األغراض العامة
المواد الخفيفة

ثالثي السرعات

السرعات األمامية والخلفية:
النطاق المنخفض ،نطاق السرعة *1
النطاق المنخفض ،نطاق السرعة *2

 1,9-1,6م
 3,5-2,5م

3
3

 10كم في الساعة
 20كم في الساعة

*يتيح نظام التحكم في الزحاف إمكانية التحكم في السرعة من وضع التوقف الثابت حتى
سرعة  10كم/ساعة .ولن يعمل نظام التحكم في الزحاف سوى في النطاق .1

التوجيه

زاوية التحرك المفصلي للتوجيه
اإلطارات
 40درجة
(في كل اتجاه)
لترا/دقيقة
-25 L-3) ،17,5( 16 PR
الحجم القياسي
الحد األقصى للتدفق  -مضخة التوجيه ً 82
الحد األقصى لضغط العمل –
تشتمل االختيارات األخرى على(L-2) : 1 PC Rim ،17.5-25 12 PR
 22500كيلوباسكال
	مضخة التوجيه
)(L-3  ،17.5-25 12 PR1 PC Rim
		
مدة دورات التوجيه  -من القفل إلى القفل:
 ،17.5R-25قطري ( ،)L-3 1أو 3 PC Rim
		
 2,8ثانية
عند  2350دورة في الدقيقة
• قد تختلف خيارات اإلطارات حسب المنطقة .اتصل بوكيل  Catالمحلي لمعرفة التفاصيل.
عدد لفات عجلة القيادة –
• في بعض التطبيقات ،قد تتجاوز اإلمكانيات اإلنتاجية للودر إمكانيات الطن المتري لكل كم/
 3,75دورات
من القفل إلى القفل
الساعة الخاصة باإلطار.
مورد إطارات لتقييم جميع الظروف قبل تحديد موديل
• توصيك  Caterpillarباستشارة ّ
اإلطار.
النظام الهيدروليكي للودر

الحد األقصى للتدفق  -مضخة المعدة  148لتر/دقيقة
الوظيفة الثالثة ،الحد األقصى لتدفق
لترا/دقيقة
		 (التدفق القياسي)
ً 90
الحد األقصى لضغط العمل –
 28000كيلوباسكال
	مضخة المعدة
ضغط التصريف – أسطوانة اإلمالة  34000كيلوباسكال
	الحد األقصى لضغط عمل
 21000كيلوباسكال
الوظيفة الثالثة

أوقات الدورات الهيدروليكية (الحد األقصى لسرعة المحرك):
	الرفع (من مستوى األرض
إلى الحد األقصى للرفع)
ثوان
5,2
ٍ
	التفريغ (عند الحد األقصى
 1,4ثانية
للوصول)
التحميل
 2,2ثانية
	الطفو السفلي (من الحد األقصى
ثوان
للرفع إلى مستوى األرض)
3,7
ٍ
 12,5ثانية
إجمالي وقت الدورة

سعات إعادة التعبئة للخدمة

الكابينة

	ISO 3471:2008
هيكل الحماية من االنقالب ()ROPS
هيكل الحماية من األجسام المتساقطة ()FOPS
 ISO 3449:2005المستوى II
• تتوفر الكابينة وهياكل الحماية من االنقالب ( )ROPSبشكل قياسي.
• إن المستوى ال ُمعلن لضغط الصوت الديناميكي عند المشغل وفقًا للمعيار ISO
 ،*6396:2008عند التركيب ،والصيانة على نحو سليم ،يبلغ  77ديسيبل (.)A
• إن مستوى طاقة الصوت الموضح على الملصق للمواصفات الحاصلة على عالمة ،CE
عند قياسه طبقًا إلجراء وشروط االختبار المحددة في توجيهات ،2000/14/EC
يبلغ  103ديسيبل (.)A
*تم إجراء القياسات فيما كانت أبواب الكابينة ونوافذها مغلقة.

المحاور

ثابتة
األمامية
		الترس التفاضلي القفلي (القياسي)
متأرجحة بزاوية  11±درجة
الخلفية
		
الترس التفاضلي القفلي (القياسي)

 154,0لتر
لترا
ً 21,5
 9,0لترات

خزان الوقود
نظام التبريد
علبة مرافق المحرك
المحاور:
المجموعة التفاضلية
 7,5لترات
الوسطى األمامية
المجموعة التفاضلية
 7,5لترات
الوسطى الخلفية
ً
لترا
الخزان)
98,0
ا
ن
(متضم
الهيدروليكي
النظام
ً
لترا
55,0
الهيدروليكي
الخزان
ً
 3,4لترات
ثالثي السرعات
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األبعاد ومواصفات التشغيل

(جميع األبعاد تقريبية .وتختلف األبعاد بنا ًء على اختيار الجرافة واإلطار).
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*يختلف حسب الجرافة.

الرفع القياسي IT -

**يختلف حسب اإلطار.

الرفع القياسي PO -

** 1

االرتفاع :من األرض إلى الكابينة

 3050مم

 3050مم

** 2

االرتفاع :من األرض إلى مصباح التحذير

 3240مم

 3240مم

**  3االرتفاع :من األرض إلى مركز المحور

 597مم

 597مم

**  4االرتفاع :الخلوص من األرض

 362مم

 362مم

 6438مم

 6332مم

6

الطول :من المحور الخلفي إلى المصد

 1600مم

 1600مم

7

الطول :من وصلة الجر إلى المحور األمامي

 1300مم

 1300مم

8

الطول :قاعدة العجالت

 2600مم

 2600مم

 2706مم

 2777مم

 3272مم

 3272مم

 3403مم

 3404مم

 3658مم

 3658مم

 4638مم

 4578مم

*  14الوصول :الجرافة عند زاوية  45درجة

 860مم

 782مم

 15ارتفاع الحمل :االرتفاع حتى مسمار

*  5الطول :الكلي

*  9الخلوص :الجرافة عند زاوية  45درجة
**  10الخلوص :االرتفاع فوق الحمل
**  11الخلوص :جرافة التسوية
** 12

االرتفاع :االرتفاع حتى مسمار

** 13

االرتفاع :الكلي

**  16عمق الحفر
 17العرض :الجرافة
18

 132مم
 2401مم

 2401مم

 1800مم

 1800مم

 19نصف قطر الدوران :فوق الجرافة

 5234مم

 5202مم

 20العرض :فوق اإلطارات

 2410مم

 2410مم

 21نصف قطر الدوران :خارج اإلطارات

 4834مم

 4834مم

 22نصف قطر الدوران :داخل اإلطارات

 2584مم

 2484مم

23

العرض :مركز المداس

 283مم

 283مم
 132مم

زاوية التحميل عند الرفع الكامل

 57درجة

 57درجة

 24زاوية التفريغ عند الرفع الكامل

 48درجة

 48درجة

25

زاوية التحميل عند الحمل

 41درجة

 41درجة

26

زاوية المغادرة

 27زاوية التحرك المفصلي

 33درجة

 33درجة

 40درجة

 40درجة

*حمل القلب – المستقيم ()ISO 14397-1

 6391كجم

 6787كجم

*حمل القلب – كامل الدورة ()ISO 14397-1

 5406كجم

 5765كجم

*قوة مقاومة اللف والرفع

 7130كجم

 8022كجم

*الوزن التشغيلي

 8568كجم

 8364كجم

مزودة بجرافات األغراض العامة التي تثبت بمسامير وذات قارنة حامل األدوات المتكامل  1,6م (حيثما ذكر) ،وحدود القطع المثبتة بمسامير ،وأثقال الموازنة
األبعاد المدرجة هي لماكينة َّ
القياسية ،ومشغل وزنه  80كجم ،وإطارات  L-3) ،17.5-25( 16 PR
3
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اللودر بعجل الصغير 914K
المعدات القياسية
مجموعة نقل الحركة
	المحرك الميكانيكي Cat C4.4
	مضخة وقود كهربائية مع فلترة حتى أربعة ميكرونات
	منفذ أخذ عينات الزيت المجدولة ،S·O·SSMزيت ناقل
الحركة
	ناقل الحركة الهيدروستاتيكي 20 ،كم في الساعة
	وصالت عامة ُمشحمة بطريقة تكفيها طوال عمرها
االفتراضي
	مفتاح الوضع األمامي  -المحايد  -العكسي بعصا التحكم
	أقفال تفاضلية بنسبة  ،%100أثناء الحركة
	فرامل الخدمة
ومزودة بأقراص رطبة
	•هيدروليكية بالكامل ،ومطوقة،
َّ
	فرامل االنتظار (فرامل ثانوية أيضًا)
	الرادياتير ،بقلب قابل للخدمة ،وأحادي اللوحة
	منظف الهواء ،بسدادة نصف قطرية ،وفالتر مزدوجة
	مساعد بدء تشغيل مسخن مدخل الهواء
	مروحة التبريد ،هيدروليكية
	خزان توسعة الرادياتير
	اإلطارات L-3) ،17.5-25 ،( 16 PR
اللودر
	لودر ذو قضيب على شكل حرف  Zللرفع المتوازي
	نقاط تشحيم يمكن الوصول إليها من مستوى سطح
األرض
المكونات الهيدروليكية
	مفاتيح تحرير الرفع التلقائية
	التوجيه حسب األولوية
	المكونات الهيدروليكية ،صمامان ،وعصا تحكم واحدة
	سدادات الضغط الهيدروليكي التشخيصية
	منفذ أخذ عينات الزيت المجدولة ( ،)S·O·Sالزيت
الهيدروليكي
	مبرد الزيت الهيدروليكي  -أحادي اللوحة
	مروحة تبريد هيدروليكية التشغيل
	مضخة ،بكباس متغير اإلزاحة

المواصفات الكهربائية
أمبيرا
	مولد تيار متردد بقدرة 80
ً
	بطارية واحدة ال تحتاج إلى صيانة بقدرة  850أمبير
للتدوير على البارد ()CCA
	مصابيح إضاءة غامرة هالوجينية (أمامية وخلفية)
	إشارات اتجاهية (أمامية وخلفية)
	بدء تشغيل كهربائي مباشر بجهد  12فولتًا
	مفتاح تشغيل/إيقاف مفتاح اإلشعال
	مفتاح فصل البطارية
	أسالك تركيب نظام Product Link™
بيئة ال ُّمشغل
مزودة بهيكل الحماية من االنقالب (/)ROPSهيكل
	كابينة َّ
الحماية من األجسام المتساقطة (،)FOPS
مضغوطة ومعزولة عن الصوت
	آلية قفل ذراع التحكم الهيدروليكي
	المقاييس
	•درجة حرارة سائل تبريد المحرك
	•درجة حرارة الزيت الهيدروليكي
	•مستوى الوقود
	•عداد السرعة
	•مقياس الساعات الرقمي
	مؤشرات نظام تحذير المشغل:
	•انخفاض ضغط شحن الفرامل
	•تعطل المحرك
	•فرملة االنتظار معشقة
	•انخفاض جهد النظام الكهربائي
	•تجاوز فلتر الزيت الهيدروليكي
	•مؤشر العمل
	المصباح الداخلي
	الباب

	المقعد
	•قماشي فقط
	•ارتفاع قابل للضبط ،وبمسند للظهر ،وبمسند للذراع
	•حزام المقعد ،قابل للسحب  51مم
	المسخن/مزيل الضباب
	ماسحة/غاسلة أمامية (تشغيل متقطع)
	ماسحة/غاسلة خلفية
	زجاج أمامي ملون ،مصفح
	عمود التوجيه القابل للضبط
	مرايا الرؤية الخلفية ،خارجية (اثنتان)
	تحرير الباب من مستوى األرض
السوائل
	مانع تجمد سائل التبريد طويل العمر ،حماية
حتى – 36درجة مئوية
	Cat Advanced HYDO™ 10
الشاسيه
	المصدات ،أمامية
	حاوية المحرك  -قابلة للقفل
	وصلة جر
	الحماية من التخريب  -نقاط خدمة مقفلة
	ثقل الموازنة
المعايير اإلقليمية (حسب الحاجة)
	التنبيه ،تنبيه الرجوع للخلف
	حامل لوحة الترخيص
	الرقم المسلسل ،مدموغ على مجموعة المحرك

المعدات االختيارية
	حامل األدوات المتكامل ( ،)ITقارنة التوصيل القياسية
	المصابيح ،السير على الطريق ،عادية
	المصابيح ،الكابينة ،عمل (أربعة)
	مجموعة المزايا ،التحميل
	•الرجوع إلى الحفر ،وتحرير الرفع ،ووحدة تعديل
المعدات ،وقفل الخانق ،والتحكم في السحب،
والقوة الهيدروستاتيكية
	مجموعة المزايا ،الطريق
	•التحكم في القيادة ،ووحدة تعديل المعدات ،وقفل الخانق،
والتحكم في السحب ،والقوة الهيدروستاتيكية ،والتحكم
في الزحاف
	مجموعة المزايا ،التحميل والسير على الطريق
	•التحكم في القيادة ،والرجوع إلى الحفر ،وتحرير الرفع،
ووحدة تعديل المعدات ،وقفل الخانق ،والتحكم في
السحب ،والقوة الهيدروستاتيكية ،والتحكم في الزحاف

	حزام المقعد ،قابل للسحب  75مم
	المسخن ومكيف الهواء
	نظام األمان ،للماكينة
	لوحة سنة التصنيع
	مصباح التحذير ،دوار
	تنبيه ،الرجوع للخلف
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مالحظة :ال تتوفر كل المزايا في جميع المناطق .اتصل بوكيل  Catالذي تتعامل معه لمزيد من المعلومات.

لمزيد من المعلومات الكاملة حول منتجات  ،Catوخدمات الوكالء ،وحلول الصناعة ،تفضل بزيارتنا على شبكة الويب على الموقع
www.cat.com
حقوق النشر © لعام  2020لصالح شركة Caterpillar
جميع الحقوق محفوظة
تخضع المواد والمواصفات للتغيير من دون سابق إخطار .قد تتضمن الماكينات المعروضة في الصور معدات إضافية .راجع وكيل  Catالذي
تتعامل معه بخصوص الخيارات المتوفرة.
إن  ،CATو ،CATERPILLARو ،LET’S DO THE WORKوالشعارات الخاصة بها ،وعالمة " "Caterpillar Yellowوكذلك عالمة
" "Power Edgeو" "Modern Hexمن  ،Catباإلضافة إلى عالمة تعريف الشركة والمنتج المستخدمة هنا ،كلها عالمات تجارية خاصة
بشركة  Caterpillarوال يجوز استخدامها بدون تصريح.
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