374
HİDROLİK EKSKAVATÖR

Motor Gücü (ISO 14396)		
Çalışma Ağırlığı			

359 kW (481 bg)
74.000 kg (163.100 lb)

Cat® C15, Brezilya MAR-1 emisyon standartlarını karşılamaktadır (ABD EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA eşdeğeri).

YENİ NESİL EKSKAVATÖRLER
Cat Yeni Nesil Ekskavatörler, işiniz için her zamankinden daha fazla seçenek sağlar.
+

DAHA FAZLA MODEL SEÇENEĞİ

+

DAHA FAZLA STANDART TEKNOLOJİ

+

DAHA FAZLA FİYAT SEÇENEĞİ

Cat Yeni Nesil Ekskavatörler, size en çok işi en düşük maliyetle yapmanın yeni yollarını sunar,
böylece paranız cebinizde kalır.

YENİ

CAT 374
®

STANDARTLARI YENİDEN BELİRLİYOR
2

374 HİDROLİK EKSKAVATÖR

Yüksek üretim. Daha fazla dayanıklılık.
Daha az bakım. Yeni Cat 374 ekskavatör
size bunları ve çok daha fazlasını sunuyor.
Ne kadar malzeme taşıdığınızı gösteren
standart Cat Payload, en zorlu işleri
kolaylaştıran iki kat daha fazla yapısal
dayanıklılık ve tasarruf etmenizi sağlayan
%20 daha düşük bakım maliyetleri
sayesinde işletmenizi daha kârlı hale
getiren 374 ekskavatör, sınıfının en iyisidir.

DAHA FAZLA
KAMYON YÜKLEYİN
DAHA HIZLI VE VERİMLİ BİR
BİÇİMDE YÜKLEYİN
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%100 şantiye verimliliği sayesinde, 374 ile saatte 33 kamyona kadar
yükleme yapabilirsiniz.* Caterpillar'ın standart donanım olarak
sunduğu özel Cat Payload sayesinde, üretiminizi gerçek zamanlı
olarak kontrol edebilirsiniz.
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HASSAS İKILI

KAMYON YÜKLE
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GİRİŞ
Model
Kova boyutu (m3)
Malzeme yoğunluğu (metrik ton/m3)
Doldurma faktörü
Kamyon yükü (metrik ton)
Döngü süresi/kova (sn)
Kamyon değişim süresi (sn)

374 NGH
5
1,6
%100
40
20
10

Caterpillar bünyesinde 374 ile yükleme yapmaya uygun çok sayıda
kamyon mevcut olup, en iyilerden biri de Cat 772'dir. Bu kamyon,
maden ve taş ocaklarında 40 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır.
Yukarıda gösterilen en yeni Cat G Serisi kamyon, çeşitli gövde
seçenekleri ve mevcut Kamyon Üretim Yönetim Sistemi sayesinde
her zamankinden daha verimli ve daha iyi çalışır.
* Ön kütle, 5,0 m3/6,5 yd3 kepçe, 1,6 m3 malzeme yoğunluğu, %100 dolum faktörü, %100 şantiye verimliliği.

40T

ÇIKTI
Kamyon başına geçiş sayısı
Değişimsiz 1 kamyon yükleme süresi (sn)
1 kamyonu takas ile yükleme süresi (sn)
Saatte kamyon sayısı
Vardiya başına kamyon sayısı (8 saat)

5
100
110
33
264
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HİDROSTATİK SALINIM:

REKABET
AVANTAJINIZ

CATERPILLAR'IN SUNDUĞU YENI ÖZEL HIDROSTATIK SALINIM DEVRESI IKI TEMEL AVANTAJA SAHIPTIR;
DAHA YÜKSEK ÜRETIM KAPASITESI VE DAHA DÜŞÜK IŞLETME MALIYETLERI.
Özel hidrostatik salınım devresinde çift yönlü pompa, salınım motorları, şarj pompası ve şarj akümülatörü mevcuttur. Salınım pompası salınım
motoruna yağ iletir, şarj pompası ve şarj akümülatörü de kavitasyonu (hava kabarcıkları) ve aşırı ısınmayı önler. Devre, kule dönüş freni
enerjisinin yeniden üretilmesini ve silindir yağ akışının bağımsız olarak yönetilmesini sağlar, bu da ekskavatörde birden fazla iş yaparken
daha yüksek verimliliğin yanı sıra, daha kusursuz ve öngörülebilir bir performans elde etmenize yardımcı olur.
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CAT TEKNOLOJİSİ İLE
DAHA HIZLI ÇALIŞIN

STANDART TEKNOLOJİLER:
CAT PAYLOAD
Cat Payload teknolojisi, fazla/az yüklemeyi önlemeye ve verimliliği en
üst düzeye çıkarmaya yardımcı olan 'hareket halindeyken ağırlık ölçme'
fonksiyonu ile hassas yük hedefleri sağlar. Otomatik izleme, üretimi
yönetmenize ve maliyeti düşürmenize yardımcı olur. Hatta payload
verilerinizi yanınızda taşıyabilirsiniz. Ekran üzerindeki USB yuvası
sayesinde, 30 güne varan çalışma verilerini tek seferde indirebilir ve
böylece, internet bağlantısı veya VisionLink® aboneliğine ihtiyaç
duymadan ilerleme durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

CAT GRADE 2D
Cat Grade 2D, operatörlerin tabakaya daha hızlı ulaşmasına yardım eder.
Operatörler, çok fazla kesmeden, belirtilen koşullara uygun biçimde kesip
doldururlar. Tesviye kontrolörüne ihtiyaç duyulmaz, bu da çalışma alanını
daha güvenli bir hale getirir.

MEVCUT İSTEĞE BAĞLI İYİLEŞTİRMELER
Cat Grade Advanced 2D ve Cat Grade 3D, verimliliği ve tesviye
kapasitesini artırır.
Grade Advanced 2D, ek bir 254 mm (10 inç) yüksek çözünürlüklü
dokunmatik ekran aracılığıyla alan içi tasarım kapasitesi sağlar.
Grade 3D, kesin doğruluk için GPS ve GLONASS konumlandırma sağlar.
Ayrıca, ekskavatörün entegre iletişim teknolojisi sayesinde Trimble
Connected Community veya Virtual Reference Station gibi 3D hizmetlere
bağlanmak her zamankinden daha kolay.
Tüm Cat Grade sistemleri, Trimble, Topcon ve Leica telsiz ve baz
istasyonları ile uyumludur. Halihazırda bir tesviye altyapısına
mı sahipsiniz? Trimble, Topcon ve Leica tesviye sistemlerini
makinenize kurabilirsiniz.

374 HİDROLİK EKSKAVATÖR
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DAHA FAZLA GÜÇ

DAHA UZUN SERVİS ÖMRÜ

İŞINIZ NE KADAR ZOR OLURSA OLSUN,
374 ZOR IŞLERI KOLAYLAŞTIRIR.
Bom, stik ve şasi önceki modele kıyasla iki kat daha güçlüdür,
bu da makinenizin kullanım ömrü boyunca güvenilir bir
performans demektir.

DAHA FAZLA GÜÇLENDIRME
İyileştirilmiş silindir kolları mevcut gücü artırır, ilave aşınma halkaları ise
yağ sızıntılarını azaltır. Araç gövdesinin daha kalın yönlendirme plakası,
servis ömrünü uzatır. Daha kalın palet bağlantısı, daha iyi cıvata tutulumu
sağlayan daha geniş cıvata bağlantılarına sahiptir. Palet silindirleri, daha
geniş şaft çapı sayesinde bükülmeyi ve yağ sızıntılarını azaltıp 374'ün yük
kapasitesini artırır, böylece daha güvenli bir üretim süreci elde edersiniz.

GÜÇLENDİRİLMİŞ BOM, STİK VE ŞASİ
+

ARTIRILMIŞ BOM ÜST VE ALT PLAKA KALINLIĞI

+

YENIDEN TASARLANMIŞ BOM BURUN BRAKETI VE
YÖNLENDIRME PLAKASI

+

ARTIRILMIŞ STIK YAN, ALT VE BRAKET PLAKA KALINLIĞI

+

ARTIRILMIŞ ALT ŞASI VE ARKA AĞIRLIK MONTAJ
PLAKASI KALINLIĞI
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BÖLME PLAKALARI NE İŞE YARAR
Bölme plakalarının ekskavatörün güç-ağırlık oranını artırdığını biliyor
muydunuz? Bu nedenle Caterpillar, plakaları bom, stik ve şasi gibi yüksek
gerilim alanlarına yerleştirmiştir. Ağırlığı çok artırmadan daha fazla güç
sağlaması sayesinde, daha uzun servis ömrünün yanı sıra, daha hızlı ve
daha verimli bir bom ve stik tepkisi elde edersiniz.

%20'YE KADAR DAHA DÜŞÜK BAKIM MALİYETLERİ

VE DAHA FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİ

YENİ NESİL 374

VARILLARI
6.5 YAĞ
F SERİSİ

11 YAĞ
VARILLARI

Ekskavatör, dahili montaj noktaları ile otomatik yağlamaya
hazır durumdadır; mevcut otomatik yağlama iyileştirme
kitinde, gres pompası ve hat koruyucu monte etmek
üzere ilave bir donanım bulunmaktadır, böylece yağlama
işlemini daha güvenli, daha temiz ve sorunsuz bir
biçimde gerçekleştirebilirsiniz.
TEMEL BAKIM MALİYETİ AZALTIMLARI:

YENİ NESİL 374

+

Üst platformdan ulaşılabilen yakıt ve motor
yağı filtreleri, 1.000 saatte değiştirilecek şekilde

104 FİLTRE

F SERİSİ

374'ün daha uzun ve senkronize servis aralıkları ve daha
düşük hidrolik yağı kapasitesi sayesinde, çalışmaya daha
fazla zaman ayırın ve bakım maliyetinde önceki modele
kıyasla %20'ye kadar tasarruf sağlayın.

senkronize edilir.
+

180 FİLTRE

Gelişmiş hava emiş filtresi, önceki hava emiş
filtresine kıyasla iki kat daha fazla toz tutma
kapasitesine sahiptir.

+

Yeni hidrolik yağı filtresi, gelişmiş bir filtrelemeye
sahip olup, 3.000 saatlik değişim aralığı ile önceki

20

BAKIMDA %
* OVER 12,000 SERVICE HOURS

filtre tasarımlarına kıyasla %50 daha uzun bir

TASARRUF
SAĞLAR

kullanım ömrüne sahiptir.
+

Yüksek verimliliğe sahip yeni hidrolik fan,
programlanabilir otomatik ters çevirme fonksiyonu
sayesinde çekirdekte kalıntı oluşmasını önler.

+

S•O•SSM portlar, bakım işlemini kolaylaştırır ve sıvı
numunelerinin hızlı biçimde alınabilmesini sağlar.

374 HİDROLİK EKSKAVATÖR
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CAT EKİPMAN YÖNETİMİ İLE
DAHA KOLAY EKİPMAN YÖNETİMİ
Cat Ekipman Yönetimi telematik teknolojisi, ekipman, malzeme ve kişi verilerinizi toplayarak ve bunu size kişiselleştirilmiş bir biçimde sunarak şantiye
yönetimini kolaylaştırmaya yardımcı olur.

PRODUCT LINK™
Product Link, her türlü ve her marka varlıklarınıza ait verileri otomatik olarak ve
doğru bir biçimde toplar. Konum, kullanım süresi, yakıt tüketimi, üretkenlik, boşta
kalma süresi, bakım uyarıları, teşhis kodları ve makine durumu gibi bilgiler, web
ve mobil uygulamalar üzerinden çevrimiçi olarak görüntülenebilir.

VISIONLINK
VisionLink ile tüm bilgilere istediğiniz zaman, istediğiniz yerden ulaşın ve bunları,
verimliliği artıran, maliyetleri azaltan, bakımı kolaylaştıran, şantiyede emniyeti ve
güvenliği iyileştiren bilgiye dayalı kararlar vermede kullanın. Farklı abonelik düzeyi
seçenekleri ile, Cat temsilciniz ekstra ücret ödemeden filonuzu bağlamak ve işinizi
yönetmek için neye ihtiyacınız olduğunu tam olarak belirlemenize yardımcı olabilir.
Abonelikler hücresel ve/veya uydusal raporlama olarak mevcuttur.

Uzaktan Hizmet, şantiye verimliliğinizi artıran bir
teknoloji paketidir.
Uzaktan Sorun Giderme, Cat temsilcinizin bağlı makinenizde
uzaktan arıza teşhis testi yapmasına ve makine çalışırken olası
sorunları saptamasına olanak tanır. Uzaktan Sorun Giderme,
teknisyenin doğru parçalar ve aletler ile gelerek, onarımın
tek bir ziyarette tamamlanmasını sağlayıp size zaman ve
para kazandırır.
Remote Flash, bir teknisyenin bulunmadığı durumlarda, yerleşik
yazılımda güncellemelere olanak tanıyarak güncelleme süresini
%50'ye kadar azaltır. Uygun hallerde güncellemeyi başlatarak

Cat Uygulaması, tüm varlıklarınızı dilediğiniz zaman doğrudan akıllı

genel işletme verimliliğinizi artırabilirsiniz.

telefonunuzdan yönetebilmenizi sağlar. Filonuzun konumunu, saatleri ve
diğer ihtiyaç duyduğunuz bilgileri görebilir, gerekli bakım işlemleri için bildirim
alabilir ve size en yakın Cat temsilcinizden servis dahi talep edebilirsiniz.
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TAMAMEN YENİ KABİN İLE

KONFORUNUZU
KORUYUN

Ekskavatörlerin çalıştığı yerler tipik
olarak engebeli ve zorlayıcıdır. Bu
nedenle, 374 kabininin, operatörü
işin yorgunluğundan, stresinden,
gürültüsünden ve sıcağından mümkün
olduğunca koruması çok önemlidir.

SES YALITIMLI
KABİN
Kabin, ses yalıtımına sahiptir. Tüm kontrol üniteleri operatörün
önündedir. Dokunmatik ekranlı monitör sayesinde önemli bilgilere
ve ayarlara kolayca ulaşabilirsiniz. İşleri daha da kolaylaştıran
kısayol tuşları arasında eğlence ve ısıtma – iklimlendirme tuşları da
bulunmaktadır. Uygulamaları ve fonksiyonları ayarlayabilmeniz için
de bir kısayol tuşu mevcuttur.

360 DERECE
GÖRÜNÜRLÜK
Pencereler, çalışma alanına olağanüstü bir görünürlük kazandırır.
Polikarbon tavan penceresi, üst görüşü iyileştirir. Tavan ve zemin
karşılama ışıkları, kapı açıldığında otomatik olarak yanar. Arka ve yan
görüş kameraları standart olarak mevcut olup, şantiye güvenliğini
iyileştiren ve birden fazla kameranın kullanıldığı 360° Görünürlük
özelliği de vardır.

YENİ KOLTUK
YORGUNLUĞU AZALTIR
Hareket rahatlığı ve verimliliği, operatörlerin verimli olmasını ve
tüm vardiya süresince uyanık kalmasını sağlar. Yeni standart koltuk
son derece geniş olup, hemen hemen her boyuttaki operatöre göre
ayarlanabilir. Deluxe kabin paketi, ısıtmalı ve havalı süspansiyonlu
bir koltuk içerir; Premium koltuk, ısıtmalı ve soğutmalıdır. Yukarıya
doğru açılan konsol, koltuğa oturup kalkmayı kolaylaştırır.

BAĞLANTI VE
SAKLAMA
Mevcut özellikler arasında, Bluetooth® entegreli radyo, şarj ve
telefon bağlantısı için USB yuvaları, 12V DC prizler ve AUX yuvası
bulunmaktadır. Bardak ve şişe koyma yerleri ile saklama alanları,
kabinin içerisine rahatça ulaşılacak şekilde yerleştirilmiştir.

374 HİDROLİK EKSKAVATÖR
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DOKUNMATİK MONİTÖR
Çoğu makine ayarları, yüksek çözünürlüklü
dokunmatik ekran aracılığıyla kontrol
edilebilir. 42 dil sunar ve koltuktan kolayca
erişim sağlanabilir – eğilmeye veya dönmeye
gerek yoktur.

YENİ AKILLI MOD
Üç güç modu ayarından biri olan Akıllı Mod,
motor ve hidrolik gücünü en yüksek yakıt
verimliliği açısından otomatik olarak ayarlar
– salınım gibi işler için daha az güç, kazma
gibi işler için ise daha fazla güç sağlar.
Operatörler, güç modu tercihlerini Operatör
Kimliği kullanarak ayarlayabilir ve kaydedebilir;
araç sahipleri, operatörlerinin yakıt tüketimini
yönetmeye yardımcı olmak için kullanmak
istedikleri modu sabitleyebilirler.

KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR
KUMANDA KOLLARI
Kumanda kolu işlevi, ekran aracılığıyla
kişiselleştirilebilir. Kumanda kolu modeli
ve tepkisi, operatör tercihine uygun olacak
şekilde ayarlanabilir.* Tüm tercihler operatör
kimliğiyle kaydedilir ve oturum açıldığında geri
yüklenir. Cat Stick Steer ile ekskavatörü hareket
ettirmeyi çok daha kolay hale getirir. Sadece bir
düğmeye basın ve kollar veya pedallar üzerinde
iki el veya ayak yerine tek elinizi kullanarak
ilerleyin ve dönüş yapın.
*Her bölgede mevcut değildir.
Lütfen Cat temsilcinize danışın.

ANAHTARSIZ DÜĞMELİ
ÇALIŞTIRMA
374, anahtarsız düğmeli motor çalıştırma
özelliğine sahiptir. Bu, makine erişimini
sınırlamak ve izlemek amacıyla operatör
kimliği kodlarını kullanarak makine
güvenliğini sağlar. Kodlar manüel olarak,
isteğe bağlı bir Bluetooth anahtarı
aracılığıyla girilebilir.
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KENDİNİZİN VE
DİĞERLERİNİN
GÜVENLİĞİNİ ARTIRIN
EKSKAVATÖRÜNÜZÜ GÜVENDE TUTUN
Düğmeli başlatma özelliğini etkinleştirmek için, ekran üzerindeki,
isteğe bağlı Bluetooth anahtarındaki PIN kodunuzu kullanın.

TAKILIP DÜŞMEYİ ÖNLEYİN
Tırtıklı basamaklar, kaymaz delikli plakalar ve korkuluklar, – iş yeri
yaralanmalarının temel sebeplerinden olan kaymayı ve düşmeyi önler.

DEVRİLMEYİ ÖNLEYİN
Standart Lift Assist, kaldırdığınız gerçek yükü hızlı bir şekilde hesaplar
ve ekskavatörün taşıyabileceği nominal yük ile karşılaştırır. Görsel
ve işitsel uyarılar, güvenli çalışma aralığında olup olmadığınızı
veya devrilmeyi önlemek için hemen harekete geçmeniz gerekip
gerekmediğini size söyleyecektir.

ŞANTİYEYİ AYDINLATIN
Premium 360° aydınlatma paketi sayesinde makinenizin her yönünü
görebilirsiniz. Şasi, kabin, bom üzerinde, yanlarda ve arkada bulunan
1.800 lümen lambalar sayesinde, operatörler ve yer personeli için
şantiyeyi kolayca aydınlatabilirsiniz.

374 HİDROLİK EKSKAVATÖR
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360 DERECE

KORUMA

E-WALL SWING

E-WALL FORWARD

E-WALL CAB PROTECTION

E-WALL CEILING

E-WALL FLOOR

STANDART 2D E-FENCE TEKNOLOJİSİ
İster kepçe ister kırıcı kullanın, standart 2D E-fence özelliği, ekskavatör hareketini, üst, alt, yan ve ön çalışma ortamı için ekranda belirlediğiniz sınırları
kullanarak otomatik olarak durdurur. E-fence, ekipmanı hasardan korur ve imar veya yeraltı kullanım hasarıyla ilişkili cezaları azaltır. Otomatik sınırlar,
aşırı salınım ve fazla kazma durumunu azaltarak, operatörün yorulmasını önlemeye dahi yardımcı olur.
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CAT ATAŞMANLARI İLE

VERİMLİLİĞİNİZİ VE KÂRINIZI ARTIRIN
Çeşitli Cat ataşmanlarından herhangi birini kullanarak makinenizin performansını kolayca artırabilirsiniz. Her bir Cat
ataşmanı, Cat ekskavatörlerinin ağırlığına ve beygir gücüne uygun olacak şekilde, gelişmiş performans, güvenlik ve
denge sağlamak üzere tasarlanmıştır.

KEPÇELER

HİDROLİK KIRICILAR

KIRICIDA AŞINMA VE
YIPRANMAYI ÖNLEYİN
Kırıcıyı fazla çalışmaya
karşı koruyun. Otomatik
kırıcı durdurma sistemi,
15 saniyelik kesintisiz
çalışmanın ardından uyarı
verip, ardından da 30.
saniyede otomatik olarak
kapanarak, ataşman
ve ekskavatör üzerinde
gereksiz aşınma ve
yıpranmayı önlemeye
yardımcı olur.

HIZLI ATAŞMANLAR

ÇOKLU İŞLEMCİLER

KOLAY
ATAŞMAN
TAKİBİ
Cat PL161 Ek Bulucu, ataşmanları
ve diğer teçhizatları hızlı ve
kolay bir şekilde bulabilmenizi
sağlayan bir Bluetooth aygıtıdır.
Ekskavatörün entegre Bluetooth
okuyucusu veya telefonunuzdaki
Cat uygulaması, aygıtı otomatik
olarak bulacaktır.

MAKASLAR

BIR MAKINEDEN DAHA FAZLASI
Bir Cat donanımı satın aldığınızda, bir makineden çok daha fazlasını
almış olursunuz. Aynı zamanda, esnek çözümler, teknolojiler, araçlar
ve çok daha fazlası ile desteklenen sınıfının en iyisi bayi ağı desteğine
de sahip olursunuz. Başarınıza başarı katan şey, işte bu destektir.

• Müşteri Değer
Anlaşmaları (CVA)
• Maliyet tasarrufu sağlayan
servis ve onarım seçenekleri

• Kaliteli parçalar ve
hassas bileşenler
• Finans çözümleri
• Kiralık ve kullanılmış ekipmanlar

Mevcut çalışma aleti tanıma
özelliği sayesinde zaman ve enerji
tasarrufu sağlayın. Takılı araç
hafifçe hareket ettirilerek kimliği
teyit edilir, aynı zamanda hızlı ve
verimli bir şekilde çalışabilmeniz
için tüm ataşman ayarlarının
doğru olmasını sağlar.
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Tüm özellikler için cat.com adresini ziyaret edin.
MOTOR

BOYUTLAR

Motor Modeli

Bom

Cat C15

Kütle 7,0 m (23'0")

Motor Gücü – ISO 9249

358 kW

480 bg

Stik

Kütle 2,57 m (8'5")

Motor Gücü – ISO 14396

359 kW

481 bg

Kepçe

XD 4,4 m3 (5,75 yd3)

İç Çap

137 mm

5,39 inç

Nakliye Yüksekliği (kabin üstü)

3.559 mm

11'8"

Strok

171 mm

6,73 inç

Korkuluk Yüksekliği

3.982 mm

13'0"

15,2 L

928 inç3

Nakliye Uzunluğu (bom, stik ve
kepçe kurulu halde)

12.978 mm

42'6"

Arka Kule Dönüşü Yarıçapı

4.171 mm

13'8"

Arka Ağırlık Açıklığı

1.494 mm

4'10"

782 mm

2'6"

Palet Uzunluğu

5.873 mm

19'3"

4.705 mm

15'5"

Silindir Hacmi

ISO 9249, motor, fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör ile donatıldığında,
1.800 devir motor hızında mevcut olan, volanda ölçülen net güçtür.

HIDROLIK SISTEM
Ana Sistem – Maksimum Akış – Uygulama

896 L/dk
(x 2 pompa)

237 gal/dk
(x 2 pompa)

Yerden Yükseklik

Maksimum Basınç – Ekipman – Uygulama

37.000 kPa

5.366 psi

Silindirlerin Ortasına Hat Uzunluğu

Maksimum Basınç – Ekipman – Kaldırma Modu

38.000 kPa

5.511 psi

Palet Ölçüsü – Açık Halde

3.410 mm

11'2"

5.076 psi

Palet Ölçüsü – Kapalı Halde

2.750 mm

9'0"

5.076 psi

Nakliye Genişliği – Açık Halde – 650 mm (26")
Palet Pabuçları – Basamaksız

4.060 mm

13'3"

Nakliye Genişliği – Kapalı Halde – 650 mm (26")
Palet Pabuçları – Basamaksız

3.400 mm

11'1"

Maksimum Basınç – Hareket

35.000 kPa

Maksimum Basınç – Salınım

35.000 kPa

SALINIM MEKANIZMASI
Salınım Hızı

6,5 devir

Maksimum Salınım Torku

298 kN∙m

220.000 lbf-ft

AĞIRLIKLAR
Çalışma Ağırlığı

74.000 kg

163.100 lb

• Kütle bomu, M2.57 (8'5") stik, XD 4,4 m3 (5,75 yd3) kepçe, 650 mm (26") çift tırnaklı
palet pabuçları, standart arka ağırlık.

SERVIS DOLUM KAPASITELERI

ÇALIŞMA ARALIKLARI VE KUVVETLERI
Bom

Kütle 7,0 m (23'0")

Stik

Kütle 2,57 m (8'5")

Kepçe

XD 4,4 m3 (5,75 yd3)

Maksimum Kazma Derinliği

7.240 mm

23'9"

Zemin Seviyesinden Maksimum Uzanma

11.470 mm

37'7"

Maksimum Kesme Yüksekliği

11.000 mm

36'1"

Yakıt Deposu

920 L

243 gal

Maksimum Yükleme Yüksekliği

7.050 mm

23'1"

Soğutma Sistemi

71 L

19 gal

Minimum Yükleme Yüksekliği

3.470 mm

11'4"

Motor Yağı (filtreli)

62 L

16 gal

Kule Dönüş Tahriği

20 L

5 gal

2.440 mm (8'0") Alt Seviye için
Maksimum Kesme Derinliği

7.080 mm

23'2"

Nihai Tahrik (her biri)

32 L

9 gal

Maksimum Dikey Duvar Kazma Derinliği

3.710 mm

12'2"

Hidrolik Sistem (depo dahil)

620 L

164 gal

Kepçe Kazma Kuvveti (ISO)

405 kN

91.090 lbf

86 gal

Stik Kazma Kuvveti (ISO)

352 kN

79.110 lbf

Hidrolik Deposu (emme borusu dahil)
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STANDART VE İSTEĞE BAĞLI DONANIM
Standart ve isteğe bağlı donanım değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için Cat temsilcinize danışın.
BOMLAR VE STİKLER

STANDART

ISTEĞE BAĞLI

HİDROLİK SİSTEM

STANDART

7,0 m (23'0") Kütle bomu



Bom ve stik yenileme devresi



7,8 m (25'7") Uzanma bomu



Elektronik ana kumanda valfi



2,57 m (8'5") Kütle stiki



Özel kapalı çevrim salınım devresi



2,84 m (9'4") Uzanma stiki



Ağır kaldırma modu



3,0 m (9'10") Kütle stiki



Otomatik hidrolik yağı ısıtma



3,6 m (11'10") Uzanma stiki



Otomatik kule dönmesini önleme freni



4,67 m (15'4") Uzanma stiki



Yüksek performanslı hidrolik dönüş filtresi



İki vitesli hareket



Biyo-hidrolik yağ kapasitesi



KABIN

Yüksek çözünürlüklü 203 mm (8")
LCD dokunmatik ekran

STANDART


Yüksek çözünürlüklü 254 mm (10")
LCD dokunmatik ekran
Havalı ayarlanabilir süspansiyonlu ısıtmalı
koltuk (yalnızca Deluxe)
Otomatik ayarlanabilir süspansiyonlu ısıtmalı
ve soğutmalı koltuk (yalnızca Premium)

İSTEĞE BAĞLI



Cat Stick Steer



Orta basınç yardımcı devresi



Hızlı ataşman değiştirici devresi



EMNIYET VE GÜVENLIK



CAT TEKNOLOJİLERİ

Gelişmiş araç kontrolü





STANDART

Cat Product Link



Cat Grade 2D



İSTEĞE BAĞLI

İSTEĞE BAĞLI

STANDART

Caterpillar One Key güvenlik sistemi



Kilitlenebilir harici alet/saklama kutusu



Kilitlenebilir kapı, yakıt ve hidrolik deposu



Kilitlenebilir yakıt drenaj bölmesi



Kaymaz plakalı servis platformları



Sağ korkuluk ve tutma yeri



Cat Grade Advanced 2D



Ayna paketi



Cat Grade 3D



Sinyal/uyarı kornası



İSTEĞE BAĞLI

Cat Payload



Zemin seviyesinde ikincil motor kapatma anahtarı



2D E-fence



Arka görüş ve sağ yan görüş kamerası



Lift Assist



360° görünürlük



Uzaktan Hizmet Olanağı



Bom indirme çek valfi



Stik indirme çek valfi



ELEKTRİK SİSTEMİ

STANDART

1.400 CCA bakım gerektirmeyen aküler (x2)



Merkezi elektrik ayırma anahtarı



Şasi lambası



LED bom ve kabin lambaları
MOTOR

İSTEĞE BAĞLI

SERVIS VE BAKIM



STANDART

Soğuk başlatmalı blok ısıtıcılar

İSTEĞE BAĞLI


STANDART

Otomatik yağlamaya hazır



Motor yağı ve yakıt filtreleri için gruplanmış konum



Programlı Yağ Numunesi Alma (S•O•S) noktaları



İSTEĞE BAĞLI

QuickEvac™ bakım hazır



Otomatik kapanan elektrikli yakıt ikmal pompası



Üç seçilebilir mod: Power, Smart, Eco



Otomatik motor devri kontrolü



Uzun değişken göstergeli alt takım



En fazla 4.500 m (14.760 ft) rakım kapasitesi



Alt şasi üzerinde çekme halatı bağlantı halkası



52°C (126°F) yüksek ortam soğutma kapasitesi



Standart arka ağırlık



–18°C (–0,4°F) soğuk başlatma kapasitesi



Sökme aygıtlı arka ağırlık



Hidrolik ters fan



650 mm (26") HD çift tırnaklı palet pabuçları



Entegre ön temizleyicili çift elemanlı hava filtresi



750 mm (30") HD çift tırnaklı palet pabuçları



Uzaktan engelleme



900 mm (35") HD çift tırnaklı palet pabuçları



B20'ye kadar biyodizel kapasitesi



ALT TAKIM VE YAPILAR

STANDART

İSTEĞE BAĞLI

Her özellik tüm bölgelerde mevcut değildir. Lütfen bulunduğunuz bölgede özel olarak satışa sunulması için size en yakın Cat bayinize danışın.
Ek bilgi için, www.cat.com adresindeki 374'ün Teknik Özellikler broşürlerini inceleyin veya size en yakın Cat temsilcinize başvurun.
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Cat ürünleri, bayi hizmetleri ve sektörel çözümler hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için www.cat.com adresini ziyaret edin.
VisionLink, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde tescilli Trimble Navigation Limited'in ticari markasıdır.
Malzemeler ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Fotoğraflarda yer alan makineler ek donanım
içerebilir. Mevcut seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.
©2021 Caterpillar. Her Hakkı Saklıdır. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, ilgili logoları, Product Link, S•O•S,
“Caterpıllar Corporate Yellow” ile “Power Edge” ve Cat “Modern Hex” ticari sunumu ve burada kullanılan kurumsal
kimlik ve ürün kimliği, Caterpıllar'ın ticari markaları olup, izinsiz kullanılamaz.
www.cat.com

www.caterpillar.com
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