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الحفار الهيدروليكي

قدرة المحرك
		
ISO 14396:2002
		
)ISO 14396:2002 (DIN
الوزن أثناء التشغيل

		

 195كيلووات ()hp 261
( hp 265متري)
 32600كجم ( 71800رطل)

يفي بمعايير االنبعاثات الصينية لمحركات البيئات الوعرة من المرحلة  ،IIIوالمعايير المكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة ( )EPAاألمريكية من المستوى  3ومعايير االتحاد األوروبي من المرحلة .IIIA

يعمل الحفار الهيدروليكي  Cat® 333على زيادة
إنتاجيتك بفضل قوة الحفر الكبيرة التي يتمتع بها ،بينما
تجعله هياكله المقواة أكثر متانة لالستخدامات الشاقة.

الماكينة الجديدة

CAT 333
®

متينة .جديرة بالثقة .مريحة.

الجيل التالي من الحفارات

تتوافق حفارات  Catمع احتياجات األداء لتوفر لك:
+األداء األمثل
+زيادة الراحة
+المتانة العالية

تعمل حفارات  ،Catبجاهزيتها لمساعدتك في تعزيز قوة عملك،على إنماء أعمالك ،وتوفر لك طرائق جديدة إلنجاز معظم العمل بأقل تكلفة ،ما يزيد
من أرباحك.
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ﻧﺣن ﻧدﻋﻣك.

أﻟم اﻟظﮭر ھو أﺣد أﻛﺛر

ﻋﺎ ﻹﺧﻔﺎق اﻟﻧﺎس ﻓﻲ أداء ﻋﻣﻠﮭم ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ*.
اﻷﺳﺑﺎب ﺷﯾو ً
اﻟﻛﺎﺑﯾﻧﺔ اﻟﺟدﯾدة:
ﻛل أدوات اﻟﺗﺣﻛم أﻣﺎم اﻟﻣﺷﻐل.
ھذا ﯾﻌﻧﻲ ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻋدم اﻻﺿطرار إﻟﻰ
ﻟف اﻟﺟﺳم.

تكلفة منخفضة لكل ساعة عمل
اعمل لفترة أطول دون الحاجة إلى التوقف مع الفترات الفاصلة الممتدة
بين الصيانة واألخرى .يطابق الوضع الذكي تلقائيًا سرعة المحرك
والقدرة الهيدروليكية لتحقيق أعلى كفاءة للوقود في أي استعمال.

إنتاجية أعلى
بنسبة تصل إلى حتى %7
1

تمنحك القوى المتزايدة في الجرافة والذراع والحجم األكبر للجرافة قوة
حفر أكبر ،ومن ثم زيادة اإلنتاجية.

صا ألجل
مصممة خصو ً
االستعماالت الشاقة
تساعدك الهياكل المقواة ،ومقياس الجنزير العريض لمزيد من الثبات،
والمتانة المتزايدة على إنجاز المهام الكبيرة بكفاءة.

* اﻟﻣﺻدرHTTPS://WWW.NINDS.NIH.GOV/DISORDERS/PATIENT-CAREGIVER-:
EDUCATION/FACT-SHEETS/LOW-BACK-PAIN-FACT-SHEET

 1مقارنةً بالموديل  330وستعتمد على اختيار الجزء األمامي.
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تقنية CAT EQUIPMENT MANAGEMENT

تجنبك أخطاء التخمين عند إدارة معداتك

توفر عليك تقنية اتصاالت عن بُع د  Cat Equipment Managementتعقيد إدارة مواقع العمل  -من خالل جمع البيانات الواردة من المعدة ،والمواد ،واألفراد
وعرضها لك بتنسيقات قابلة للتخصيص.

™PRODUCT LINK
يجمع نظام  ™Product Linkالبيانات تلقائيًا وبدقة من الماكينات – مهما كانت
أنواعها وعالماتها التجارية .يمكن عرض المعلومات المتعلقة بموقع الماكينة ،وعدد
ساعات التشغيل ،ومعدل استهالك الوقود ،واإلنتاجية ،ووقت التباطؤ ،والتنبيهات
الخاصة بالصيانة ،األكواد التشخيصية ،وحالة الماكينة عبر اإلنترنت من خالل
تطبيقات الويب والهاتف المحمول.

VISIONLINK®
يمكن الوصول إلى المعلومات في أي وقت ومن أي مكان باستخدام تطبيق
 – VisionLink®واستخدامها التخاذ قرارات مدروسة لتحسين اإلنتاجية ،وخفض
التكاليف ،وتسهيل عملية الصيانة ،وتحسين مستويات السالمة واألمان في مواقع
العمل .ومع خيارات مستوى االشتراك المختلفة ،يمكن لوكيل  Catلديك مساعدتك
في تهيئة ما تحتاج إليه بالضبط لتوصيل أسطولك وإدارة عملك ،دون دفع أي تكاليف
زائدة ال تريدها .وتتوفر اشتراكات مع االتصاالت المستندة إلى الشبكات الخلوية و/أو
األقمار الصناعية (أو كليهما).
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كابينة تعزلك عن

المواقع التي تعمل فيها الحفارات عادة ً قاسية
وصعبة .هذا سبب أهمية أن تحمي الكابينة
ال ُمشغل قدر اإلمكان من الكالل والضغوط
واألصوات ودرجات حرارة العمل.

صعوبات
العمل

توزيع مريح
ألدوات التحكم

الرؤية

توصيل ®BLUETOOTH

تم وضع أدوات التحكم لتقليل الكالل وحركات اإلجهاد
لمساعدتك في مواصلة عملك بكامل طاقتك.

توفر النوافذ وزوايا الرؤية من النواحي السفلية األمامية
واليمنى والخلفية للماكينة رؤية رائعة لمنطقة العمل دون
االضطرار إلى مواصلة االنحناء لألمام.

يسمح راديو Bluetooth®المدمج بالماكينة بتوصيل
الهاتف المحمول بسالسة لالستماع إلى الموسيقى
والبرامج اإلذاعية وبالتحدث عبر المكالمات الهاتفية من
دون إمساك الهاتف.

الحفار الهيدروليكي 333
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الموثوقية مع

المتانة العالية

باإلضافة إلى أذرع الرافعة واألذرع الطرفية المقواة ،فهناك فرق كبير في متانة
ماكينة  Catبشكل عام يتمثل في الهيكل السفلي .فهو حلقة الوصل بين األرض
صمم
والجزء العلوي من جسم الماكينة ،ويمتص الكثير من الضغوط بينهماُ .
الهيكل السفلي للموديل  333مزودًا بالعديد من التعزيزات للخدمة الشاقة:
+بكرات جنزير للخدمة الشاقة
+وصلة جنزير للخدمة الشاقة
+مجموعات اإلدارة النهائية للخدمة الشاقة
+وقاءات موتور السير للخدمة الشاقة
+يايات ارتداد للخدمة الشاقة
+الدوار للخدمة الشاقة ووقاء الدوار

أضف الجنزير األعرض لمزيد من الثبات الجانبي ،وإطار التأرجح المعزز،
ودعم ثقل الموازنة ،وستحصل على حفار ال يخذلك في المهام الصعبة.
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زر انضغاطي لبدء التشغيل بدون مفتاح
يمكنك تشغيل المحرك بزر انضغاطي؛ أو وظيفة معرف
المشغل الفريد.

إعدادات الماكينة
ضع دليل ال ُّمشغل في متناول يدك ،باإلضافة إلى
محدد وضع الطاقة للحفاظ على اإلنتاجية مع
استخدام وقود أقل.

جهاز مراقبة بشاشة لمسية
اضبط إعدادات التدفئة/التبريد لمزيد من الراحة أو
لعرض معلومات جهازك عن طريق شاشة اللمس
مقاس  203مم ( 8بوصات) الخاصة بجهاز المراقبة.

تفضيالت عصا التحكم
اجعل تحريك الحفار أسهل بكثير مع الخيار "توجيه الذراع
من  ."Catما عليك سوى الضغط على زر واستخدام إحدى
يديك للتحرك واالنعطاف بدالً من كلتا اليدين أو القدمين
على األذرع أو الدواسات .ويمكنك برمجة وضع الطاقة
معرف
المفضل لديك وتفضيالت عصا التحكم باستخدام ّ
ال ُّمشغل الخاص بك .وبمجرد إدخال معرف المشغل
الخاص بك ،يتذكر الحفار إعداداتك في كل مرة.

الحفار الهيدروليكي 333
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تذكيرات الصيانة
بكل سهولة

الوصول من
مستوى األرض

فالتر جديدة
وفواصل زمنية أطول للخدمة

عزز اإلنتاجية من خالل تذكيرات الخدمة
االستباقية .يقوم نظام إدارة حالة المركبة المدمج الجديد
بتنبيه المشغل من خالل إرشادات الخدمة المفصلة
خطوة بخطوة ،باإلضافة إلى قطع الغيار المطلوبة،
حتى ال يتوقف العمل بدون داعٍ.

وأكمل عمليات فحص الماكينة اليومية بالكامل من
األرض ،مما يقلل الحاجة إلى الوصول إلى المنصة
العلوية .وتشمل نقاط الفحص عصا قياس زيت
المحرك ،وفاصل المياه والوقود ،ومنافذ تصريف المياه
والرواسب من خزان الوقود ،وفحص مستوى سائل
التبريد في نظام التبريد.

وتسهم مواقع الفالتر المجمعة في تسريع الخدمة .تتمتع
الفالتر الهيدروليكية وخزانات الهواء والوقود بقدرات
كبيرة إلطالة العمر االفتراضي .تساعد مراوح التبريد
الكهربائية المزودة بإمكانية الدوران العكسي التلقائي
على حماية مكونات الماكينة في التطبيقات التي يكثر
فيها الحطام .يتعقب جهاز المراقبة داخل الكابينة عُمر
الفالتر والفواصل الزمنية بين صيانات الماكينة ،بحيث
تعرف دائ ًما الوقت المناسب لصيانة الماكينة بانتظام.
فترات خدمة الزيت الهيدروليكي وزيت المحرك وسائل
التبريد أطول مقارنة بالموديالت السابقة.

وفّر الوقت و

الصيانة
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زيادة اإلنتاجية وتعدد االستخدامات

مع ملحقات CAT
يمكنك بسهولة زيادة أداء ماكينتك من خالل استخدام أي مجموعة متنوعة من ملحقات  .Catوقد تم تصميم كل ملحق من ملحقات  Catبحيث
يالئم الوزن والقدرة الحصانية لماكينات مناولة المواد من حفارات  Catذات العجالت من أجل تحسين األداء والسالمة واستقرار الماكينة.

الجرافات

الكالّبات

المطارق الهيدروليكية

المقصات

ضواغط األلواح االهتزازية

المعالجات المتعددة

المساحق

الحفار الهيدروليكي 333
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المواصفات الفنية

راجع الموقع  cat.comللحصول على المواصفات الكاملة.
المحرك

موديل المحرك

األبعاد
Cat® C7.1

ذراع الرافعة

قدرة المحرك
 195كيلووات

ISO 14396

hp 261

( hp 265متري)

ISO 14396 (DIN)
صافي القدرة

 193.8كيلووات

ISO 9249

hp 260

( hp 263متري)

ISO 9249 (DIN)
التجويف

 105مم

 4بوصات

الشوط

 135مم

 5بوصات

اإلزاحة

لترا
ً 7,01

 428بوصة

3

•يتم اختبار القدرة المعلنة وفقًا للمعيار المحدد الساري وقت التصنيع.
مزودًا بمروحة،
•صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك َّ
ونظام سحب الهواء ،ونظام العادم ومولد تيار متردد.
•سرعة المحرك عند  2000دورة في الدقيقة.

النظام الهيدروليكي
النظام الرئيسي – الحد األقصى للتدفق – المعدة
أقصى ضغط – المعدات – عادي
الحد األقصى للضغط السير
الحد األقصى للضغط التأرجح

 148جالونًا/دقيقة
لترا/دقيقة
ً 560
 5075رطالً لكل
 35000كيلوباسكال
بوصة مربعة
 5075رطالً لكل
 35000كيلوباسكال
بوصة مربعة
 4321رطالً لكل
 29800كيلوباسكال
بوصة مربعة

آلية التأرجح

سرعة التأرجح

 11.5دورة في الدقيقة

الحد األقصى لعزم دوران التأرجح

 111كيلونيوتن
لكل متر

 81869رطالً من
القوة لكل قدم

 32600كجم

 71800رطل

أوزان الماكينة
الوزن أثناء التشغيل

•	الهيكل السفلي الطويل ،وذراع وصول رافعة للخدمة الشاقة ،وذراع طرفية للخدمة الشاقة R3.2
3
( 10أقدام و 6بوصات) ،وجرافة للخدمة الشاقة سعة  2,0متر
( 2,62ياردة ،)3ومداسات ثالثية الحواف مقاس  600مم ( 24بوصة) وثقل موازنة
 7700كجم ( 16980رطالً).
 32100كجم

الوزن أثناء التشغيل

 70800رطل

•	الهيكل السفلي الطويل ،وذراع رافعة للحفر واسع النطاق ،وذراع طرفية  8( M2.5أقدام و 2بوصة)،
3
وجرافة للخدمة الشاقة سعة  2,36متر
( 3,08ياردة )3ومداسات ثالثية الحواف مقاس  600مم ( 24بوصة) وثقل موازنة
 7700كجم ( 16980رطالً).

سعات إعادة التعبئة للخدمة
سعة خزان الوقود

 474لتر

 125,2جالونًا

نظام التبريد

 25لتر

 6,6جالونات

زيت المحرك (مع الفلتر)

 25لتر

 6,6جالونات

مجموعة إدارة التأرجح

 11,5لتر

 3,0جالونات

مجموعة اإلدارة النهائية (كل مجموعة)

 4,5لتر

 1,2جالون

النظام الهيدروليكي (متضمنًا الخزان)

 310لتر

 81,9جالونًا

الخزان الهيدروليكي

 147لتر

 38,8جالونًا
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الوصول للخدمة الشاقة بطول  6,15م
( 20أقدام و 2بوصة)

الذراع

الوصول للخدمة الشاقة بطول  3,2م
( 10أقدام و 6بوصات)

الجرافة

الخدمة الشاقة  2,0م( 3 2,62ياردة)3

ارتفاع الشحن

 3060مم

 10أقدام و 0بوصة

طول الماكينة

 450 10ملم

 34قد ًما و 3بوصات

نصف قطر تأرجح المؤخرة

 3130مم

 10أقدام و 3بوصات

خلوص ثقل الموازنة

 1120مم

 3أقدام و 8بوصات

الخلوص األرضي

 480مم

 1قدم و 7بوصات

طول الجنزير حتى مركز البكرات

 3990مم

 13قد ًما و 1بوصة

مقاس الجنزير

 2740مم

 9أقدام و 0بوصة

عرض الهيكل السفلي  -مداسات مقاس  600مم
( 24بوصة)

 3340مم

 10أقدام و 11بوصة

عرض الهيكل السفلي  -مداسات مقاس  700مم
( 28بوصة)

 3440مم

 11قد ًما و 3بوصات

عرض الهيكل السفلي  -مداسات مقاس  800مم
( 31بوصة)

 3540مم

 11قد ًما و 7بوصات

نطاقات العمل والقوى
ذراع الرافعة

الوصول للخدمة الشاقة بطول  6,15م
( 20قد ًما و 2بوصة)

الذراع

الوصول للخدمة الشاقة بطول  3,2م
( 10أقدام و 6بوصات)

الجرافة

للخدمة الشاقة سعة  2,0متر
( 2,62ياردة)3

3

عمق الحفر األقصى

 7370مم

 24قد ًما و 2بوصة

أقصى وصول من مستوى األرض

 10680مم

 35قد ًما و 0بوصة

أقصى ارتفاع للقطع

 9660مم

 31قد ًما و 8بوصات

أقصى ارتفاع للتحميل

 6510مم

 21قد ًما و 4بوصات

أدنى ارتفاع للتحميل

 2170مم

 7أقدام و 1بوصة

الحد األقصى لعمق القطع لقاع مست ٍو يبلغ
 2440مم ( 8أقدام و 0بوصة)

 7200مم

 23قد ًما و 7بوصات

عمق حفر الجدار الرأسي األقصى

 6240مم

 20قد ًما و 6بوصات
 44290رطالً
من القوة
 33050رطالً
من القوة

قوة حفر الجرافة ()ISO

 197كيلونيوتن

قوة حفر الذراع ()ISO

 147كيلونيوتن

المعدات القياسية واالختيارية

قد تختلف المعدات القياسية واالختيارية .يُرجى استشارة وكيل  Catالذي تتعامل معه لمعرفة التفاصيل.
أذرع الرفع واألذرع

القياسية

النظام الهيدروليكي

االختيارية

ذراع الوصول للخدمة الشاقة بطول  6،15م
( 20قد ًما و 2بوصة)



ذراع رافعة للحفر واسع النطاق مقاس  5,55م
( 18قد ًما و 2بوصة)



ذراع الرافعة للوصول فائق الطول مقاس  10,2م
( 33قد ًما و 6بوصات)



قياسي

دائرة استرجاع ذراع الرافعة والساق



صمام تحكم إلكتروني رئيسي



إحماء تلقائي للزيت الهيدروليكي



السير التلقائي بسرعتين



السالمة واألمان

قياسي

ذراع وصول للخدمة الشاقة  2,8م ( 9أقدام و 6بوصات)



منصة خدمة بلوحة مانعة لالنزالق ومسامير غائرة



ذراع الوصول الطرفي للخدمة الشاقة بطول  3,2م
( 10أقدام و 6بوصات)



كاميرا رؤية خلفية



ذراع طرفية للحفر واسع النطاق مقاس  2,5متر
( 8أقدامو 2بوصة)



ذراع الوصول فائق الطول مقاس  7,85م
( 25قد ًما و 9بوصات)



الكابينة

قياسي

هيكل الحماية من االنقالب ()ROPS



عالية الدقة مقاس  203مم ( 8بوصات)
جهاز مراقبة بشاشة لمسية LCD



مقعد بتعليق ميكانيكي



نظام ™Product Link



Cat® Stick Steer
النظام الكهربائي

البطاريات التي ال تتطلب الصيانة بقدرة  1000أمبير
للتدوير على البارد

قياسي

مفتاح الفصل الكهربائي المركزي



مصابيح عمل بمهلة تأخير زمني قابلة للبرمجة
مصابيح الشاسيه وذراع الرافعة والكابينة



قياسي

محرك ديزل  Cat C7.1أحادي التربو



وضع ( Powerالقدرة) و( Smartذكي)



تحكم تلقائي في سرعة المحرك
إمكانية العمل على ارتفاعات تصل إلى  4500م
( 14760قد ًما) مع خفض قدرة المحرك على ارتفاع
أعلى من  3000م ( 9840قد ًما)
إمكانية التبريد في ظل درجات الحرارة المحيطة العالية
حتى  50درجة مئوية ( 122درجة فهرنهايت)
إمكانية بدء التشغيل على البارد حتى  18-درجة مئوية
( 0درجة فهرنهايت)

اختياري

مرآة يمنى



كاميرا رؤية بالجانب األيمن



إنذار التأرجح



الخدمة والصيانة

تجميع فالتر زيت المحرك
والوقود في مكان واحد
منافذ أخذ عينات الزيت المجدولة ()S∙O∙SSM

قياسي

الهيكل السفلي والهياكل

وصلة جنزير يتم تزييته بالشحم

اختياري




نظام إدارة حالة المركبة المدمج



قياسي

اختياري





مداسات جنزير ثالثية الحواف مقاس  600مم ( 24بوصة)



اختياري

مداسات جنزير مزدوجة الحواف مقاس  600مم ( 24بوصة)



مداسات جنزير ثالثية الحواف مقاس  700مم ( 28بوصة)



مداسات جنزير ثالثية الحواف مقاس  750مم ( 30بوصة)



مداسات جنزير ثالثية الحواف مقاس  800مم ( 31بوصة)







المحرك

اختياري

اختياري

ثقل الموازنة بوزن  7700كجم ( 16980رطالً)



اختياري







إمكانية بدء التشغيل على البارد حتى  32-درجة مئوية
( 25-درجة فهرنهايت)



فلتر هواء بمصفاتين مع منظف أولي مدمج



مراوح تبريد كهربائية مع وظيفة الدوران
العكسي التلقائي



ليس بالضرورة أن تتوفر كل المزايا في جميع المناطق .يرجى االتصال بوكيل  Catالذي تتعامل معه لمعرفة مدى توفر العرض المحدد في منطقتك.
لمزيد من المعلومات والعروض اإلقليمية اإلضافية المتاحة ،راجع كتيبات المواصفات الفنية للموديل  333المتوفرة على الموقع  www.cat.comأو راجع وكيل  Catلديك.
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لمزيد من المعلومات الكاملة حول منتجات  ،Catوخدمات الوكالء ،وحلول الصناعة ،تفضل بزيارتنا على شبكة اإلنترنت على الموقع .www.cat.com
 VisionLinkهي عالمة تجارية لشركة ،Caterpillar Inc.المسجلة في الواليات المتحدة ودول أخرى.
تخضع المواد والمواصفات للتغيير من دون سابق إخطار .قد تتضمن الماكينات المعروضة في الصور معدات
إضافية .راجع وكيل  Catالذي تتعامل معه بخصوص الخيارات المتوفرة.
حقوق النشر © لعام  2022لصالح شركة  .Caterpillarجميع الحقوق محفوظة .إن  ،CATو ،CATERPILLARو ،LET’S DO THE WORKوالشعارات
الخاصة بها ،و ،Product Linkو ،S·O·Sوعالمة " ،"Caterpillar Corporate Yellowو" "Power Edgeوالشكل " "Modern Hexلعالمة  Catالتجارية،
باإلضافة إلى عالمة تعريف الشركة والمنتج المستخدمة هنا ،هي عالمات تجارية خاصة بشركة  Caterpillarوال يجوز استخدامها بدون تصريح.
www.cat.com www.caterpillar.com

AAXQ3406-02
يحل محل AAXQ3406-01
رقم التصنيع07E :
(Afr-ME, Eurasia, Indonesia,
Pacific Islands, S Am,
)SE Asia, Taiwan

