D7
PALET TIPI TRAKTÖR

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

197 kW (265 bg)
268 mhp

Çalışma Ağırlığı (Standart SU/U)

29.776 kg (65.644 lb)

Cat® C9.3B Motor UN ECE R96 Stage IIIA emisyon standartlarını karşılar (ABD EPA Tier 3/EU Stage IIIA eşdeğeri).

Her geçen gün daha da büyüyen Yeni Nesil
Dozer serisine katılan yeni Cat D7, daha
fazla üretkenlik ve daha yüksek alt takım
değeri sağlıyor. Tam otomatik 4 vitesli
şanzıman, kullanımı kolay ve verimli hale
getiriyor. Sektördeki en geniş kapsamlı
teknoloji özellikleri, kusursuz bir biçimde
çalışarak, ekipman yatırımınızdan en
yüksek verimi almanıza yardımcı oluyor.

YENİ

CAT D7
®

ÜRETKENLİĞİNİZİ ARTIRIN

REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ ELDE EDİN
Benzersiz teknoloji seçenekleri işinizi kolaylaştırmaya yardımcı olur.
+

Grade teknolojileri, hedef Eğime daha hızlı ve doğru bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olur. Zamandan ve malzemeden tasarruf edin,
ayrıca çeşitli seviyelerdeki operatörlerin daha verimli çalışmalarına yardımcı olun.

+

Bağlantı teknolojileri, ekstra rahatlık sunmaktan ziyade, servis işlemlerinde zamandan ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olmak
için sizi makinelerinize bağlar.

+
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Operatör destek özellikleri, makine operasyonunu kolaylaştırmaya yardımcı olmak için arka planda çalışır.
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VİTES
DEĞİŞTİRMEYE
GEREK YOK
ZEMİN HIZINIZI AYARLAYIN VE DEVAM EDİN.

YÜKSEK
SÜRÜŞ
Yükseltilmiş zincir dişlisi tip alt takım performans ve katma değer
sunarken, daha ağır şasi ve yapılar daha düşük mülkiyet maliyeti için
ekstra dayanıklılık sağlar.

SAATTE %8'E KADAR
DAHA FAZLA MALZEME TAŞIYIN
Daha fazla ağırlık ve beygir gücü ve daha büyük bir bıçak ile üretkenliğinizi
artırın. Kolay vites geçişleri ile tam otomatik 4 vitesli powershift şanzıman
verimlilik ve kullanım kolaylığı sağlarken, Yeni Nesil kabin konfor ve
üretkenlikte yeni bir standart belirler.

+ Vites yükseltmeye/düşürmeye gerek yok
+ Kilitlenen kavramalı tork bölücülü tam otomatik
4 vitesli şanzıman
+ Daima iş için en üretken ve verimli vites ve motor
devrini seçer

CAT TEKNOLOJİSİ İLE
%50'YE KADAR DAHA
FAZLA ÜRETKENLİK
Geniş bir Grade teknoloji seçeneği ve operatör destek özelliği yelpazesi
üretkenliğin artırılmasına yardımcı olur. Böylece makinenizden en
iyi şekilde yararlanırsınız. Remote Flash ve Uzaktan Sorun Giderme,
zamandan tasarruf etmenizi sağlayarak şantiye verimliliğinin
iyileştirilmesine yardımcı olur.
Tüm karşılaştırmalar D7E dozere göre yapılmıştır.
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DAHA FAZLA TAŞIYIN
Saatte %8’e kadar daha fazla malzeme taşımak için %6 daha fazla ağırlık
ve %12 daha fazla beygir gücü ile donatıldı. %10 daha yüksek bıçak
kapasitesi ile, işlerinizi daha kısa sürede tamamlayın.

TAM OTOMATİK
Vites değiştirmek sizi endişelendirmesin. Kolay vites geçişleri ile,
kilitlenen kavramalı tam otomatik 4 vitesli powershift şanzıman,
maksimum üretkenlik ve yakıt verimliliği için yüke göre otomatik
olarak optimize eder.

Tüm karşılaştırmalar D7E dozere göre yapılmıştır.

OTOMATİK OLARAK VERİMLİ
DAHA AZ EFORLA DAHA FAZLA İŞ YAPIN
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YÜKSEK SÜRÜŞ, YÜKSEK PERFORMANS
Yükseltilmiş zincir dişlisi tip alt takım, daha iyi sürüş ve denge ile birlikte
maksimum tesviye performansı için artırılmış penetrasyon kuvveti sunar.

GÜVENİLİR GÜÇ
Cat C9.3B motorda, daha yüksek güvenilirlik ve daha doğru yakıt
dağıtımı sağlayan, yeniden tasarlanmış bir yakıt sistemi bulunur.

İÇERİ GİRİN VE

KONFORLA
TANIŞIN

Konfor, görüş ve kullanım kolaylığı
konusunda sektör standartlarını sil baştan
yeniden belirleyen geniş bir kabine adım
atın. Entegre Devrilme Koruma Yapısı
(ROPS), makinenin etrafında 360 derece
görüş için bolca cam alan bırakır. Kaput
boyunca uzanan daha net görüş hatları size
mükemmel bir bıçak görünürlüğü sunar.

İsteğe bağlı koltuk ve ekranlar gösterilmiştir.

OPERATÖR
DOSTU EKRAN

AYAKTA
KALMAYIN

ÇALIŞMA
ALANI

Standart 8 inç (203 mm) gösterge tablosu,
makine/servis işlevleri ve ayarlarına ilişkin
net ve anlaşılır bir görüntü sunar. Veya
kullanımı kolay operatör arayüzüne sahip
isteğe bağlı bir 10 inç (254 mm) dokunmatik
ekran ve ana ekranda net bir görüntü sunan
Yüksek Çözünürlüklü bir kamera seçeneği
de mevcuttur.

Daha geniş havalı süspansiyonlu koltuk
çok sayıda ayar seçeneği sunar. Böylece
kendinize en uygun pozisyonu bulabilirsiniz.
İsteğe bağlı Premium koltuk, koltuktan
bağımsız olarak ileri/geri ayarlanan kol
yeri ile, çok daha fazla konfor sağlar.

Konforunuzu artırmaya ve pencerelerin
buğulanmasını/buzlanmasını azaltmaya
yardımcı olmak için güncellenen ısıtma/
soğutma sistemi ile birlikte, daha fazla
saklama alanının keyfini çıkarın.
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REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ

ELDE EDİN

CAT TEKNOLOJİSİ, YARDIMCI GİBİ
®

KABİNDE ADETA BİR

Benzersiz teknoloji seçenekleri ekipman yatırımınızdan en iyi şekilde
faydalanmanıza yardımcı olur.

+

Grade teknolojileri, çeşitli seviyelerdeki operatörlerin hedef Eğime
daha hızlı ve doğru bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olur.

+

İsteğe bağlı operatör destek özellikleri, makine operasyonunu
kolaylaştırmaya yardımcı olmak için arka planda birlikte çalışır.

YAPABİLE
CEĞİNİZİN
EN İYİSİNİ
YAPIN

+

Premium kabin seçeneği, tercih ettiğiniz eğim kontrol sisteminin
kurulumunu kolaylaştıran ideal kabin içi montaj konumları sunar.

+

THW
PUANINIZI
ÖĞRENİN

İdeal verimlilik,
daha az
operatör girişi

Tüm Cat Grade sistemleri, Trimble, Topcon ve Leica telsiz ve baz
istasyonları ile uyumludur.

+

Bağlantı teknolojileri uzaktan hizmetler ve Cat Uygulaması gibi araçlar,
servis ve bakım işlemlerinden zamandan ve paradan tasarruf etmenize

Gerçek zamanlı
geri bildirim

yardımcı olmak için ekipmanınıza bağlanmanıza olanak sağlar.
+

Makine Güvenlik Sistemi, bir ekran parolası veya Bluetooth®
anahtar ile dozerinizin kilidini açma seçeneği sunar.

FAUL YOK
Tekrarlama, zaman ve
malzemeden tasarruf edin
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CAT GRADE TEKNOLOJİSİ

ÜRETKENLİĞİNİZİ ARTIRIN
İLK SEFERDE
TESVİYEYİ TAMAMLAYIN

GPS SİNYALİ Mİ YOK?
SORUN DEĞİL

Fabrikada entegre edilen Cat Grade 3D, siz tasarımı takip ederken,
hem kaldırma hem eğim olmak üzere, bıçak hareketlerini otomatik
olarak ayarlamak için bir GPS sinyali kullanır. İşin her aşamasında
zamandan, iş gücünden ve malzemeden tasarruf edin. Kullanımı kolay
10 inç (254 mm) dokunmatik grade ekran bir akıllı telefon gibi çalışarak,
operatörlerin hızlı bir şekilde anlamasını kolaylaştırır. Antenler, çok
daha yüksek koruma sağlamak için kabin çatısına entegre edilmiştir.

Cat Grade Slope Assist, operatörün önceden belirlenmiş bıçak
pozisyonunu GPS sinyaline gerek olmadan otomatik olarak korur.
Blok oluştururken, hareket halindeyken basit tasarım planları
oluştururken veya GPS sinyalinin olmadığı yerlerde çalışırken devreye
sokun. Slope Assist, 3D GPS sistemleri ile kusursuz bir biçimde çalışır.

SİZ HAZIR OLDUĞUNUZDA
O DA HAZIR
Dozeriniz fabrikadan, eğim kontrol sistemlerinin basit bir şekilde
kurulumu için Kullanıma Hazır Ataşman Seçeneği (ARO) ile birlikte gelir.
Ayrıca teknoloji sistemlerinizden faydalanmanızı kolaylaştırmak için
kabinde montaj yeri ve bağlantılar da bulacaksınız. Assist teknolojisine
sahip ARO, operatörlerin daha kısa sürede daha fazla iş yapmalarına
yardımcı olmak için, kullanıma hazır grade seçeneğini arka planda
çalışan özelliklerle bir araya getirir.
Halihazırda bir tesviye altyapısına mı sahipsiniz? Trimble, Topcon ve
Leica tesviye sistemlerini makinenize kurabilirsiniz.

D7 PALET TIPI TRAKTÖR
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YARDIMA HAZIR
OPERATÖR DESTEK ÖZELLİKLERİ

OPERATÖR KONFORU

İDEAL BIÇAK YÜKLERİ

Stable Blade, manuel olarak çalışırken daha hızlı bir şekilde daha düzgün
yüzeyler elde etmeyi çok daha kolaylaştırmak üzere geliştirilmiştir.
Bozuklukların en aza indirilmesine ve daha düzgün bir yüzey oluşturulmasına
yardımcı olmak için operatör bıçak girdileriyle kusursuz bir şekilde çalışır.

Bıçak Yük Monitörü, zemin koşullarına göre ideal bıçak yüküne
kıyasla mevcut yüke ilişkin gerçek zamanlı geri bildirim sunar. İdeal
itme kapasitesine ulaşmanıza yardımcı olmak için makine yükünü
ve palet kaymasını aktif olarak izler.

HER TURDA EN YÜKSEK VERİMİ ELDE EDİN

HER ŞARTTA İTMEYE DEVAM

AutoCarry, her turda daha tutarlı bıçak yükleri elde etmenize ve palet
kaymasını azaltmanıza yardımcı olmak için bıçak kaldırma sürecini
otomatik hale getirir. Grade 3D ile kusursuz bir şekilde çalışırken,
artık dozer otomatikte çalışmıyorken de kullanılabilmektedir.

Zamandan, iş gücünden, yakıttan ve palet aşınmasından tasarruf edin.
Yüksek seviyede palet aşınması tespit edilmesi durumunda, Çekiş
Kontrolü palet gücünü geçici olarak düşürür. Böylece operatör bıçak
yükünü azaltabilir ve palet kaymasını sınırlandırabilir.
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CAT LINK TEKNOLOJİSİ
EKİPMANINIZI KESİN BİR HASSASİYETLE YÖNETİN
Cat Link telematik teknolojisi, donanım, malzeme ve kişi verilerinizi toplayarak ve bunu size kişiselleştirilmiş bir biçimde sunarak, şantiye yönetimini
kolaylaştırmaya yardımcı olur.

CAT PRODUCT LINK™
Product Link, her türlü ve her marka varlıklarınıza ait verileri otomatik
olarak ve doğru bir biçimde toplar. Konum, kullanım süresi, yakıt tüketimi,
verimlilik, 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 HİZMETLER
Cat Uygulaması, tüm varlıklarınızı dilediğiniz zaman doğrudan akıllı
telefonunuzdan yönetebilmenizi sağlar. Filonuzun konumunu ve saatleri
görün, gerekli bakım işlemleri için önemli bildirimleri alın ve hatta size
en yakın Cat temsilcinizden servis talep edin.
+

Remote Flash – bir veya daha fazla makine için uzaktan yazılım
güncellemeleri alın. İhtiyacınız olan tek şey güncellemeyi başlatmak/
onaylamak için makinenin yakınında bulunan yetkili bir personel.

+

Remote Grade, Trimble Connect Services aracılığıyla şantiye
planlarını kablosuz olarak yönetmenizi sağlar.

+

Operatör kimliği, ana ekran ve Product Link'i kullanan ayrı bir
operatör kodu ile makine operasyonunu takip etmenizi sağlar.

D7 PALET TIPI TRAKTÖR
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DAYANIKLILIĞI TASARIMINDAN

DAHA BÜYÜK, DAHA GÜÇLÜ,
ÇALIŞMAYA HAZIR
D8 boyutunda bileşenler ve güncellenen makaralı şasi ile birlikte, daha ağır çerçeve ve yapılar, D7'yi çok daha dayanıklı hale getirir. 12 ft (3,5 m)
sevkiyat genişliği1, zorlu işlerin üstesinden gelebilecek kadar sağlam olduğu kadar, bıçak kurulu halde taşınması da kolay olan bir dozere sahip
olduğunuz anlamına gelir.

DAYANIKLILIK KONUSUNDA
SU GÖTÜRMEZ

HER ŞARTTA
İTMEYE DEVAM

Ağır Hizmet Tipi Uzun Ömürlü (HDXL) alt takım, geniş bir uygulama
yelpazesinde hizmet ömrünü uzatarak paradan tasarruf etmeniz için
tasarlanmıştır. Dozerinizi yaptığınız iş için donatmak üzere Standart veya
Düşük Zemin Basıncı2 (LGP) tip alt takım arasından tercihinizi yapın.

Yarı Evrensel (SU) ve Düz (S) bıçaklar, işlerinizi daha kısa sürede
tamamlamanıza yardımcı olmak için %10 daha büyüktür. Güçlü kuru
bölümü tasarımı, ağır bıçak tablası konstrüksiyonu, sertleştirilmiş
cıvatalı kesici kenarlar ve uçlar sağlamlık ve dayanıklılık katar.

KESİCİ KENAR
OPTİMİZE EDİLDİ
SU bıçaklar için isteğe bağlı Performans Tipi Kesici Kenarlar, özellikle
sert zeminlerde malzemeyi daha hızlı taşımanıza yardımcı olur.
+
+
+
+

+
+

Patentli tasarım her turda daha fazla malzeme taşınmasını sağlar –
bıçak yükünü %25'e kadar artırır3
Orta düzeyde kaya ihtiva eden, sert/donmuş zeminlerde daha kolay
bıçak penetrasyonu
Daha derin kazar – bıçak kontrolü, yük tutma ve çekişe yardımcı olur –
palet kaymasını azaltır, alt takım ömrünü iyileştirir
Eşit aşınma ömrü/servis ömrü çevrim maliyeti3 – yarı ömrü kenar
döndürme işlemi ve uç değiştirme işlemine gerek olmadığından,
bakım için hizmet dışı kalma süresinde düşüş
Dahili aşınma göstergeleri, daha güvenli kurulum için delikli ve vida
açılmış delikler, geleneksel kenarlar ile değiştirilebilme özelliği
Çok yönlülük – yüzey üzeri kesme sistemi nihai tesviye işlemine
olanak sağlar

Standart yapılandırma
Mevcutluk durumu konusunda Cat temsilcinize danışın
3
Standart kesici kenarlarla karşılaştırılmıştır
1
2
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ÇÖPLERİ KOLAYCA TOPLAMAK İÇİN

FABRİKADA DONATILDI

ÇÖP SAHASI İÇİN
GÜÇLÜ TASARIM

SOĞUTMA
VE TEMİZLEME

PERFORMANS İÇİN
OPTİMİZE EDİLDİ

Fabrikada takılan korumalar ve keçeler,
makineyi darbelere ve dolanan ve uçuşan
moloz atıklarına karşı korumaya yardımcı olur.
Yüksek döküntü tipi kabin seçeneğinde darbeye
dirençli polikarbon kapılar ve kapı tel örgü
ihtiyacını ortadan kaldırmak için çift bölmeli
pencereler bulunur.

Yüksek döküntü tipi soğutma sisteminde, kolay
temizleme işlemi için delikler ve ters otomatik
fan işlevi bulunur. Kirletici madde önleyici
radyatör tıkanmanın azaltılmasına yardımcı
olur. Motor üzerindeki lamine termal korumalar,
yüksek döküntülü uygulamalarda ekstra termal
koruma sağlar.

Özel çöp sahası bıçaklarında, daha hafif
malzeme ile çalışırken daha fazla kapasite
için bir çöp rafı bulunur. Ağır Hizmet Tipi Uzun
Ömürlü alt takımda, dolanmadan dolayı keçe
hasarına karşı korumaya yardımcı olmak için
Kevlar korumalı, sızdırmaz makaralar bulunur.
Orta delik paleti atıkların bertaraf edilmesine
yardımcı olur.

D7 PALET TIPI TRAKTÖR
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İŞ İÇİN DONATILDI
Ormancılık ve tesisat işleri gibi zorlu uygulamalarda ekstra koruma için, çeşitli fabrika seçenekleri arasından tercihinizi yapın.

SİZİN DOZERİNİZ,
SİZİN YOLUNUZ

UYUM İÇİN
TASARLANDI
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Süpürücüler, kapı/pencere tel örgüleri, moloz
atıklarına dayanıklı kabin, ağır hizmet tipi
koruma ve daha fazlası – operatörünüzü ve
ekipman yatırımınızı korumaya yardımcı olan
çeşitli seçeneklerden tercihinizi yapın. Açılı
bıçaklar için daha ağır C çerçeve dayanıklılık
sağlar ve Pozitif Pim Tutma Paletleri daha
yüksek darbeli koşullar için idealdir. Fabrika
bağlantıları, makineyi riper veya bayi montajlı
vinç ile donatmanızı kolaylaştırır. Yaptığınız iş
için doğru seçenekler hakkında daha fazla bilgi
için Cat temsilcinize danışın.

BİR
MAKİNEDEN
DAHA FAZLASI
HER İŞİN ÜSTESİNDEN GELMEK
İÇİN TASARLANDI

Bir Cat ekipmanı 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.

MÜŞTERI DEĞER ANLAŞMALARI (MDA)

ORİJİNAL CAT PARÇALARI

Müşteri Değer Anlaşmaları (MDA) daha az endişe ile daha fazla iş
yapmanıza yardımcı olur. MDA makine mülkiyeti ve bakımını kolaylaştırır,
uzman bayi desteği güvencesi sağlar ve efektif ekipman sağlığı
yönetiminin rahatlığını sunar.

Orijinal Cat Parçaları, en yüksek düzeyde güvenilirlik ve üretkenlik
sunar. Doğrudan Cat temsilcinizden veya parts.cat.com ya da
myparts.cat.com adresinden çevrimiçi olarak sipariş verebilirsiniz.

ONARIM SEÇENEKLERİ

MALİ HİZMETLER

Çok sayıda onarım seçeneği, ihtiyaçlarınıza, bütçenize ve zaman
çizelgenize uygun seçim olanakları sunar. Her onarım uzman Cat
teknisyenleri tarafından gerçekleştirilir. Akıllıcı onarım tavsiyesi,
zamanında doğru fiyat teklifi ve makinenizi hızlıca tekrar faal
duruma geçirecek servis hizmeti alırsınız.

İşletmenize en uygun finans ve genişletilmiş koruma çözümleri için Cat
Financial'a güvenin. 30 yılı aşkın bir süredir, müşterilerimizin mükemmel
bir mali hizmet çerçevesinde başarıya ulaşmalarına yardımcı oluyoruz.

ÇALIŞMAYA GERİ DÖNÜN
Zamandan ve paradan tasarruf etmenize ve işe geri dönmenize yardımcı olan servis hizmetleri.

CAT INSPECT
Ekipman verilerinize mobil cihazınızdan
erişin. Bu kullanımı kolay uygulama
kontrol verilerini almanızı sağlar ve
diğer Cat veri sistemleri ile bir araya
getirir. Böylece filonuzu yakından
takip edebilirsiniz.

HİDROLİK SİSTEMLER VE HORTUMLAR
İster yeni, Reman, değişim ürünü
isterse yenilenmiş hidrolik bileşenleri
tercih edin, uzman teşhis, test ve
kontaminasyon kontrolü elde edersiniz.
Cat Hortum Hizmeti, birçok marka ve
model için hortum ve ataşman sunar.

CERTIFIED REBUILD
Yenisini satın alma maliyetinden
çok daha düşük bir fiyata tamamen
yenilenmiş bir makineye sahip
olun. Yükseltilen özellikler, güvenlik
iyileştirmeleri ve en son teknolojiler ile,
eski makineniz ilk günkünden çok daha
iyi bir performans gösterecektir.
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Tüm özellikler için cat.com adresini ziyaret edin.
MOTOR

AĞIRLIK

Motor Modeli

Çalışma Ağırlığı

Cat C9.3B
UN ECE R96 Stage IIIA
emisyon standartları,
(ABD EPA Tier 3/
EU Stage IIIA eşdeğeri)

Emisyonlar

Yapı Numarası

Standart SU, Riper ile

29.776 kg

65.644 lb

72,1 kPa

10,5 psi

LGP S, Çeki demiri ile

28.677 kg

63.220 lb

43,4 kPa

6,3 psi

Atık Taşıyıcı

28.140 kg

62.035 lb

68,3 kPa

9,9 psi

Üç riper kolu ile SU riper ağırlığı = 2.993 kg (6.596 lb)
** ISO 16754 uyarınca standart pabuçlar ve çeki demiri ataşmanı ile

17A

Güç Aktarma Sistemi

Zemin Basıncı**

Tam Otomatik 4 Vitesli

BIÇAKLAR

Net Güç – 2.200 devir
ISO 9249:2007/SAE J1349:2011

197 kW

ISO 9249:2007/SAE J1349:2011 (DIN)

268 mhp

Silindir Hacmi

9,3 L

Yakıt Deposu

465,0 L

Kapasite

265 bg

Genişlik

Standart Yarı Evrensel (SU)

7,4 m3

9,7 yd3

3.500 mm

138,0 inç

567 inç

LGP Düz (S)

6,2 m3

8,1 yd3

4.150 mm

163,0 inç

122,8 gal

Standart Açılı (A)

4,2 m

3

5,4 yd

4.320 mm

170,0 inç

LGP Açılı (A)

4,7 m3

6,2 yd3

4.770 mm

188,0 inç

Standart Evrensel (U)

8,6 m

3

11,2 yd

3.788 mm

149,0 inç

Standart U Çöp Sahası

16,6 m3

21,7 yd3

3.788 mm

149,0 inç

3

•M
 otor, fan, hava filtresi ve alternatör ile donatıldığında, 2.200 devir motor hızında
mevcut olan, volanda ölçülen net güç.
•N
 et güç, ISO 9249:2007 ve SAE J1349:2011 standartlarına göre test edilmiştir.
• Bu
 makinedeki iklimlendirme sistemi, florlanmış sera gazı soğutucusu R134a
içermektedir (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistem, 1,946 metrik ton CO 2
'ye eşit 1,36 kg soğutucu içermektedir.
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BOYUTLAR*
Standart SU
Palet Ölçüsü

LGP S

Atık Taşıyıcı

1.981 mm

78,0 inç

2.235 mm

88,0 inç

1.981 mm

78,0 inç

610 mm

24,0 inç

915 mm

36,0 inç

610 mm

24,0 inç

Traktör Genişliği (muylular olmadan)

2.591 mm

102,0 inç

3.150 mm

124,0 inç

2.591 mm

102,0 inç

Makine Yüksekliği (ROPS'a kadar)

3.354 mm

132,0 inç

3.354 mm

132,0 inç

3.354 mm

132,0 inç

Makine Yüksekliği (ROPS'a kadar), palet tırnağı yüksekliği dahil

3.436 mm

135,3 inç

3.428 mm

135,0 inç

3.436 mm

435,3 inç

Zeminde Palet Uzunluğu

2.972 mm

117,0 inç

3.200 mm

126,0 inç

2.972 mm

117,0 inç

Baz Traktör Uzunluğu

4.659 mm

183,4 inç

4.659 mm

183,4 inç

4.659 mm

183,4 inç

1.125 mm

44,0 inç

1.125 mm

44,0 inç

840 mm

33,0 inç

Standart Pabuç Genişliği

Aşağıdaki ataşmanlar takıldığında, baz traktör uzunluğuna ekleyin
SU Bıçak
S Bıçak
U Bıçak

1.365 mm

54,0 inç

1.365 mm

54,0 inç

Çöp Sahası Bıçağı

1.125 mm

44,0 inç

840 mm

33,0 inç

1.125 mm

44,0 inç

260 mm

10,2 inç

270 mm

10,6 inç

260 mm

10,2 inç

Riper

1.555 mm

61,2 inç

1.565 mm

61,6 inç

1.555 mm

61,2 inç

Vinç

735 mm

28,9 inç

745 mm

29,3 inç

735 mm

28,9 inç

Çeki Demiri

*Ağız Hizmet Tipi Alt Takım

Bazı özellikler ve yapılandırmalar her bölgede mevcut olmayabilir. Mevcutluk durumu konusunda Cat temsilcinize danışın.
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STANDART VE İSTEĞE BAĞLI DONANIM
Standart ve isteğe bağlı donanım değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için Cat temsilcinize danışın.
GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

STANDART

Kilitlenen kavramalı tam otomatik
4 vitesli şanzıman



Cat C9.3B dizel motor



Çift redüksiyonlu, 3 planet dişli planet nihai tahriği



Elektrikli yakıt besleme pompası



OPERATÖR ORTAMI

STANDART

Entegre ROPS ve FOPS ile tamamen yeniden
tasarlanmış, ses yalıtımlı kabin



8 inç (203 mm) gösterge tablosu ekranı



İSTEĞE BAĞLI

CAT TEKNOLOJİSİ

STANDART

Slope Indicate

İSTEĞE BAĞLI

Renkli 10 inç (254 mm) likit kristal
dokunmatik ekran



Entegre arka görüş kamerası



Ayarlanabilir kol yerleri ile Premium kabin



Assist Özellikli ARO
- Slope Assist
- Çekiş Kontrolü
- Stable Blade
- Bıçak Yük Monitörü
- AutoCarry
- Üçüncü Parti Kullanıma Hazır Eğim
Kontrol Sistemi



Cat Grade 3D
- Renkli 10 inç (254 mm)
dokunmatik grade ekranю
- Grade alıcılar ve antenler
- Grade Yazılımlı Ataşman (SEA)
- Assist Özellikli ARO



Trimble, Topcon ve Leica telsiz ve baz
istasyonları ile uyumluluk



Kabine monte modüler HVAC sistemi



Daha fazla saklama alanı



Trimble, Topcon ve Leica 3D tesviye
sistemlerini kurabilme



Elektrohidrolik uygulama ve direksiyon
kontrol üniteleri



Product Link, Hücresel



Kumaş koltuk



Product Link – Çift Hücresel/Uydu

Isıtmalı/havalandırmalı lüks deri koltuk



Kullanıma hazır iletişim telsizi



Lambalar – 4 LED



Lambalar – 6 LED



Üst sınıf lambalar – 12 LED



Entegre ikaz lambaları



BIÇAKLAR

STANDART



Evrensel



Düz bıçak



Açılı bıçak



Atık/Çöp Sahası



ALT TAKIM

STANDART

Ağır Hizmet (HDXL DuraLink)

İSTEĞE BAĞLI



Orta Hizmet veya Ağır Hizmet palet pabuçları
HİDROLİKLER



STANDART

Bağımsız direksiyon ve uygulama pompaları



Yüke duyarlı hidrolikler



İSTEĞE BAĞLI



Remote Flash/Sorun Giderme



Grade Bağlantı Seçenekleri



Operatör Kimliği



Makine Güvenliği – Parola



Makine Güvenliği – Bluetooth®



Kullanıma Hazır Uzaktan Kumanda



Tesviye için Cat Command



İSTEĞE BAĞLI

Yarı Evrensel

İSTEĞE BAĞLI



SERVİS VE BAKIM

STANDART

İSTEĞE BAĞLI

Hızlı yakıt dolumu



Hidrolik ters fan



Dahili şovel tutuculu çamurluk erişim korkuluğu



Zemin seviyesi servis merkezi



30 dakikada kabin sökme



Hızlı erişim kabin zemini



Çevre drenajları



Hızlı yağ değişimi



Kaporta altı çalışma lambası



ATAŞMANLAR

STANDART

İSTEĞE BAĞLI

Sabit paralelogram riper/kavisli kollar



Ayarlanabilir paralelogram riper/kavisli kollar



Vinç



Çeki Demiri



Vurucu çubuğu kutusu



Yan ve/veya arka ekranlar



Süpürücüler



Her özellik tüm bölgelerde mevcut değildir. Bölgenize özel ürünler için lütfen size en yakın Cat temsilcinize başvurun.
Ek bilgi için, www.cat.com adresindeki D7 Teknik Özellikler broşürlerini inceleyin veya size en yakın Cat temsilcinize başvurun.
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Cat ürünleri, temsilci hizmetleri ve sektörel çözümler hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için www.cat.com adresini ziyaret edin.
VisionLink, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde tescil edilmiş Trimble Navigation Limited'in bir 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, “Caterpillar Corporate Yellow” ile
“Power Edge” ve Cat “Modern Hex” ticari sunumu ve burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markaları olup,
izinsiz kullanılamaz.
www.cat.com

www.caterpillar.com

ATXQ3245-00
Yapı Numarası: 17A
(Türkiye)

