MH3024
ماكينة مناولة المواد

قدرة المحرك ()ISO 14396
الحد األقصى للوزن التشغيلي

 129كيلووات ()hp 174
 26500كجم ( 58420رطالً)

تفي بالمعايير البرازيلية  ،Brazil MAR-1ومعايير وكالة حماية البيئة ( )EPAاألمريكية من المستوى  ،3ومعايير االتحاد األوروبي ( )EUمن المرحلة  IIIAبشأن االنبعاثات.

الماكينة الجديدة

CAT MH3024
®

تعزز أداءك إلى أقصى الحدود

عندما يتعلق األمر بمعدات مناولة المواد ،فإننا ندرك
أن نجاحك يعتمد على اإلنتاجية العالية وتكاليف التشغيل
المنخفضة .وتتميز ماكينة مناولة المواد Cat® MH3024
بتقنيات سهلة االستخدام ،وكابينة بتصميم جديد ،وبخيارات
أكثر تالئم عملك .اجمع بين هذه الميزات مع تكاليف تشغيل
أقل بنسبة تصل إلى  10بالمائة وعزم دوران أكبر بنسبة تصل
إلى  20بالمائة ،وستحصل على منتج آمن وعالي الجودة
وموثوق به لمساعدتك في مواجهة التحديات التي تواجهها
كل يوم.

الجيل التالي من ماكينات مناولة المواد

توفر السلسلة الجديدة من ماكينات مناولة المواد من  Catخيارات أكثر من أي وقت مضى لعملك.
+تكاليف تشغيل وصيانة أقل
+تحسين رؤية المشغل وتعزيز كفاءته
+تحسين راحة المشغل داخل الكابينة

بجاهزيتها لمساعدتك في تعزيز قوة عملك ،يمنحك الجيل التالي من ماكينات مناولة المواد من  Catطرقًا جديدة إلنجاز معظم العمل بأقل تكلفة
تالئم عملك.
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أداء
فائق
تتميز الماكينة  MH3024ب ُمدد دورات أسرع وعزم دوران تأرجح
أكبر وبهذا توفر المستوى المثالي لألداء والثبات لعملياتك كل يوم.

تكاليف تشغيل أقل بنسبة
تصل إلى %10
تسهم الفترات الفاصلة الممتدة والمتزامنة بين الخدمة واألخرى
والمزودة بوظيفة عكس اتجاه الدوران
والمروحة التي تعمل بالكهرباء
ّ
التلقائي في خفض تكاليف الصيانة .يوازن النظام الكهروهيدروليكي
المتقدم الطاقة والكفاءة ،مما يقلل من استهالك الوقود.

تحسين الراحة
في الكابينة
اعمل بأريحية بفضل تصميم أدوات التحكم المريح وخيارات الكابينة
المتعددة .واحصل على رؤية أفضل مع كاميرات الرؤية الخلفية
والرؤية الجانبية ونظام رؤية الماكينة بزاوية  360درجة االختياري.
ماكينة مناولة المواد MH3024
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قوة .يزيد اإلنتاجية .فعالة.

تصميم يدوم لفترة طويلة

أداء موفر
للوقود

يمكن االعتماد عليها
في أي بيئة

تستهلك وقودًا أقل بنسبة تصل إلى  10بالمائة من الموديالت السابقة .تتميز الماكينة
 MH3024بمروحة تبريد عالية الكفاءة تعمل بالكهرباء وهي تعمل فقط عند الحاجة
إليها .يوفر النظام الهيدروليكي المتقدم التوازن األمثل للقوة والكفاءة مع توفير التحكم
الذي تحتاج إليه.

تتميز الماكينة  MH3024بقدرة قياسية للعمل في درجات الحرارة المحيطة العالية
حتى  52درجة مئوية ( 125درجة فهرنهايت) ،وقدرة لبدء التشغيل على البارد
عند  18-درجة مئوية ( 0درجة فهرنهايت) .يمكن أن تعمل ماكينة مناولة المواد
على ارتفاع يصل إلى  3000م ( 9840قد ًما) فوق مستوى سطح البحر دون أن
المزودة بوظيفة عكس اتجاه الدوران
تنخفض قدراتها .وتسمح لك المروحة القياسية
ّ
التلقائي بالعمل في البيئات الداخلية المتربة.

القوة حيثما
احتجت إليها
اعتمد على ماكينتك التي يمكنها تحمل عوامل ال ِبلَى على مر السنين .إن الذراع
الرئيسية واألذرع الطرفية ،وغيرها من المناطق المعرضة لضغوط عالية ،قد تمت
تقويتها بأجزاء متعددة األلواح سميكة لضمان الجودة والموثوقية .ويستخدم اإلطار
صا لدعم كابينة الخدمة الشاقة وتمت تقوية اإلطار
العلوي حوامل مصممة خصو ً
السفلي لتعزيز متانة المكونات.
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تكاليف تشغيل أقل

حتى %10

أنجز المزيد.
ادفع أقل.

المعلومات في
متناول يدك

فالتر جديدة تدوم
لفترة أطول

بفضل فترات الصيانة الطويلة والمتزامنة بشكل أكبر،
يمكنك أداء المزيد من المهام بتكلفة أقل .وتسهم مواقع
الفالتر المجمعة في تسريع الخدمة.

يمكن رؤية معلومات التشغيل مثل مستويات الوقود
وتنبيهات الخدمة المهمة على الشاشة اللمسية لجهاز
المراقبة في الكابينة .كما يمكنك تتبع العمر االفتراضي
لفالتر الماكينة ومواعيد صيانتها عبر شاشة جهاز
المراقبة بالكابينة.

أدى استخدام فلتر الزيت الهيدروليكي الجديد إلى تحسين
مستوى الفلترة ،وتحافظ الصمامات المانعة للتصريف
على نظافة الزيت أثناء استبدال الفلتر ،وهو يدوم لفترة
أطول بنسبة  50بالمائة من تصاميم الفالتر السابقة.

ماكينة مناولة المواد MH3024
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تصميم كابينة
جديد

يجعل العمل الشاق أسهل

تساعدك الراحة وكفاءة الحركة في الحفاظ على إنتاجيتك ويقظتك طوال فترة
العمل .تسمح لك وحدة الكنسول التي يمكن إمالتها ألعلى الدخول إلى الكابينة
والخروج منها بسهولة ،ويتسم المقعد باالتساع وإمكانية ضبطه للمشغلين من أي
حجم تقريبًا.

خيارات تالئم احتياجاتك

زر انضغاطي لبدء التشغيل بدون مفتاح

الماكينة  MH3024مزودة بكابينة فاخرة .وتتميز الكابينة الفاخرة بجهاز مراقبة
بشاشة لمسية  LEDمقاس  254مم ( 10بوصات) ومقعد تعليق هوائي بنظام تدفئة.

زرا انضغاطيًا بدون مفتاح لبدء تشغيل المحرك .وتضيف
تستخدم الماكينة ً MH3024
أكواد تعريف المشغلين أمانًا للماكينة حيث يمكن استخدامها لتقييد الوصول إلى الماكينة
وتعقب استخدامها .ويمكن إدخال األكواد يدويًا أو عبر وحدة تحكم عن بُعد (الريموت)
بتقنية Bluetooth®اختيارية أو تطبيق هاتف محمول.

عصي تحكم قابلة للتخصيص

جهاز مراقبة بشاشة لمسية

يمكن تخصيص وظائف عصي التحكم من جهاز المراقبة .ويمكن ضبط نمط عصا
التحكم باإلضافة إلى استجابة التحكم بحسب تفضيل المشغل .ويتم حفظ جميع
التفضيالت مقترنة بمعرف المشغل.

يمكن التحكم في معظم إعدادات الماكينة من خالل جهاز مراقبة بشاشة لمسية
مقاس  254مم ( 10بوصات) .وهو يعمل بـ  42لغة وتسهل قراءته من المقعد.

الحد من إجهاد المشغل

6

تصميم مريح

تقليل اهتزازات الكابينة

اتصال BLUETOOTH

تتميز عناصر التحكم بسهولة الوصول إليها ،مما
يتيح لك العمل بأريحية وبأقل حركات انحناء أو
دوران .ويتوفر التوجيه بعصا التحكم كميزة قياسية،
مما يسمح لك بتحريك الماكينة بأقل مجهود.

اعمل بأريحية أكبر بفضل ميزة تقليل اهتزازات
الكابينة من الحوامل اللزجة المتقدمة.

راديو مدمج مع اتصال  Bluetoothيسمح
بتوصيل الهاتف المحمول بسالسة لالستماع
إلى الموسيقى والبرامج اإلذاعية وبالتحدث عبر
المكالمات الهاتفية دون إمساك الهاتف.

ماكينة مناولة المواد MH3024

أنجز المزيد

تعدد االستخدامات يجعلك أكثر
إنتاجية وربحية

صنعت من أجل الصناعات كثيرة
صممت ماكينات مناولة المواد من  Catو ُ
لقد ُ
المتطلبات .وتوفر هذه الماكينات القوية أدا ًء سريعًا ومتحر ًكا وفعاالً.

القوة عندما تحتاج إليها

تصميم قابل للتخصيص

ج ّهز ماكينتك بمولد بقدرة  15كيلووات اختياري لتشغيل المغناطيس .وعناصر
التحكم في المولد مدمجة بالكامل في جهاز المراقبة بالماكينة.

جهز ماكينتك بما يلزم للمهمة .وتوفر الماكينة  MH3024أربعة تكوينات من األذرع
الرئيسية واألذرع الطرفية .وتتيح لك خيارات الذراع الرئيسية والذراع الطرفية إلى
جانب تكوينين للهيكل السفلي تخصيص ماكينتك بحيث تفي بمتطلبات استخداماتك.

 – GSHالكالّبات على شكل
قشرة البرتقالة

 – GSVالكالّبات على شكل
قشرة البرتقالة

كالّبات الهدم والفرز

الكالّبات ذات الفكين

المعالجات المتعددة

تزيد ملحقات  CATمن اإلنتاجية واألرباح
يمكنك توسيع أداء ماكينتك بسهولة باستخدام ملحقات  .Catوقد تم تصميم كل ملحق من ملحقات  Catبحيث يالئم الوزن والقدرة الحصانية لماكينات مناولة المواد من  Catمن
أجل تحسين األداء والسالمة واستقرار الماكينة .ويمكن العثور على أدلة الملحقات الكاملة في مستندات المواصفات الفنية.

ماكينة مناولة المواد MH3024
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مزايا
السالمة

اعتن بأفرادك ومعداتك
ِ

ميزة تجنب
الماكينة

سور إلكتروني
ثنائي األبعاد قياسي

مثل الحاجز غير المرئي حول الكابينة المعتمدة بهيكل الحماية من االنقالب الجانبي
( ،)TOPSتساعد ميزة تجنب الكابينة القياسية في منع اصطدام الملحق بالكابينة.

يعمل السور اإللكتروني الثنائي األبعاد القياسي على إيقاف حركة الماكينة تلقائيًا
باستخدام الحدود التي تعينها من خالل جهاز المراقبة لغالف العمل بالكامل -
باألعلى ،واألسفل ،ومن الجانب ،واألمام .يحمي السور اإللكتروني الماكينة من
التلف .تساعد الحدود التلقائية أيضًا في منع إجهاد المشغل من خالل الحد من
التأرجح الزائد.

الوصول إلى المنصة
العلوية

بدء تشغيل
آمن

يوفر تصميم منصة الخدمة وصوالً سهالً وآمنًا وسريعًا إلى المنصة العلوية.
وتستخدم الساللم لوحات محززة مانعة لالنزالق لمنع االنزالق .وتتميز الكابينة
بمثبتات ربط العمل على ارتفاع لزيادة األمان.

استخدم كود  PINفي جهاز المراقبة أو وحدة التحكم عن بُعد (الريموت) بتقنية
 Bluetoothاالختيارية لتمكين ميزة بدء التشغيل بزر انضغاطي.

أبصر موقع العمل حولك

تعمل النوافذ الكبيرة والتصميم ال ُمحسَّن للماكينة على زيادة مجال الرؤية من مقعد الكابينة .تعمل كاميرات الرؤية الخلفية القياسية وكاميرات الرؤية
الجانبية اليمنى دائ ًما على إبقاء المشغلين على دراية بمحيطهم .كما تتوفر ميزة اختيارية للرؤية بزاوية  360درجة .وتستهلك مصابيح  LEDالقوية التي
تدوم طويالً أقل قدر من الطاقة ،حيث تحافظ على سالمتك أثناء العمل في الظالم .ويحميك الزجاج األمامي الثابت المكون من قطعة واحدة والمصفح
من نوع  P5Aمن الحطام المتساقط باتجاه الكابينة .وتفي الكابينة القياسية المزودة بهيكل الحماية من االنقالب الجانبي ( )TOPSبمتطلبات المعيار
 ISO 12117-2:2008وتساعد في حجب الضوضاء الخارجية.
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تقنية CAT EQUIPMENT MANAGEMENT

تجنبك أخطاء التخمين عند إدارة معداتك

توفر عليك تقنية  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®
يمكنك الوصول إلى المعلومات في أي وقت ،ومن أي مكان باستخدام نظام
 .VisionLink®استعمله 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).

REMOTE SERVICES
 Remote Servicesهي مجموعة تقنيات تحسّن من كفاءة موقع عملك.
+تسمح تقنية  Remote Troubleshootلوكيل  Catبتنفيذ االختبارات التشخيصية على
ماكيناتك المتصلة عن بُعد ،وتحديد المشاكل المحتملة أثناء تشغيل الماكينة .وتساعد
تقنية  Remote Troubleshootفي ضمان وصول الفني ومعه قطع الغيار واألدوات
الصحيحة والمناسبة من أول مرة ،مما يوفر الحاجة إلى أي رحالت إضافية وبالتالي يوفر
الوقت والمال.
+تُستخدَم ميزة  Remote Flashلتحديث البرنامج المضمن دون الحاجة إلى حضور
الفني ،مما يقلل الوقت المستغرق للتحديث بمقدار النصف تقريبًا.
+يساعدك تطبيق  Catفي إدارة أصولك  -في أي وقت  -من هاتفك الذكي .ويمكنك رؤية
موقع أسطولك وساعات عمله وغيرها من المعلومات .وستحصل على تنبيهات مهمة
للصيانة المطلوبة ،ويمكنك أيضًا طلب الخدمة من وكيل  Catالمحلي لديك.

ماكينة مناولة المواد MH3024
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المواصفات الفنية

راجع الموقع  cat.comللحصول على المواصفات الكاملة.
المحرك
موديل المحرك
ً
قدرة المحرك (وفقا للمعيار
)ISO 14396:2002

األبعاد
Cat® C4.4

صافي القدرة ()ISO 9249:2007

ذراع الرافعة

 129كيلووات

hp 174

 128كيلووات

hp 171

التجويف

الساق

 105مم

 4بوصة

الشوط

 135مم

 5بوصة

اإلزاحة

 4.4لترات

 268.5بوصة

3

مزودًا بمولد تيار متردد،
• صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك َّ
ومنظف هواء ،ومعالجة الحقة ،ومروحة تعمل بأدنى سرعة.
• تفي الماكينة  MH3024بالمعايير البرازيلية  ،Brazil MAR-1ومعايير وكالة حماية البيئة ()EPA
األمريكية من المستوى  ،3ومعايير االتحاد األوروبي ( )EUمن المرحلة  IIIAبشأن االنبعاثات.

ثالثي السرعات
الحد األقصى للسرعة مع عجلة القيادة)

 20كم في الساعة

الحد األقصى لسرعة السير (مع عصي التحكم)

 15كم في الساعة  9.3ميل في الساعة
 127كيلونيوتن  28550رطالً من القوة

قوة سحب قضيب الجر
الحد األقصى إلمكانية صعود المنحدرات
(عند  23500كجم 51800/رطل)

 12.4ميل في الساعة

%65

النظام الهيدروليكي
لترا/دقيقة
ً 306

 81جالونًا/دقيقة

الحد األقصى للضغط – اآلالت

 37000كيلوباسكال

 5366رطل لكل
بوصة مربعة

الحد األقصى للضغط – السير

 35000كيلوباسكال

الحد األقصى للضغط – التأرجح

 39000كيلوباسكال

النظام الرئيسي – الحد األقصى للتدفق – اآلالت

ارتفاع الشحن مع هيكل الوقاية من األجسام المتساقطة
()FOGS
طول الشحن

الذراع الرئيسية لمناولة المواد
 7,45أمتار ( 24قد ًما و 5بوصات)

مزودة بفوهة هبوط  5,0أمتار
َّ
( 16قد ًما و 5بوصات)
 3350مم
 10670مم

طول الشحن (مع شفرة دفع)

 11130مم

طول الماكينة

 5290مم

طول الماكينة (مع شفرة دفع)

 5740مم

نصف قطر تأرجح المؤخرة

 2600مم

خلوص ثقل الموازنة

 1300مم

ارتفاع الكابينة – منخفضة

 3350مم

ارتفاع الكابينة – منخفضة مع هيكل الوقاية من األجسام
المتساقطة ()FOGS

 3350مم

ارتفاع الكابينة – مرفوعة

 5750مم

 11قد ًما
 35قد ًما
 36قد ًما
و 6بوصات
 17قد ًما
و 4بوصات
 18قد ًما
و 10بوصات
 8أقدام
و 6بوصات
 4أقدام
و 3بوصات
 11قد ًما
 11قد ًما
 18قد ًما
و 10بوصات
 18قد ًما
و 10بوصات

ارتفاع الكابينة – مرفوعة مع هيكل الوقاية من األجسام
المتساقطة ()FOGS
قاعدة العجالت

 2750مم

 9أقدام

عرض الشحن

 2750مم

 9أقدام و 0بوصة

الخلوص من األرض

 320مم

الحد األدنى للوزن التشغيلي

 22400كجم

 49380رطل

طول الهيكل السفلي

 5300مم

الحد األقصى للوزن التشغيلي

 26500كجم

 58420رطل

طول الهيكل السفلي (مع شفرة دفع)

 5740مم

عرض اإلطار العلوي (شامل الدرابزين)

 2540مم

 5076رطل لكل
بوصة مربعة
 5656رطل لكل
بوصة مربعة

األوزان

• يشتمل الوزن أثناء التشغيل على خزان وقود ممتلئ ،ومشغل ،وأداة عمل بوزن  1400كجم ( 3086رطالً).
يختلف الوزن حسب المواصفات.

سعات إعادة التعبئة للخدمة
 350لترات

 92.5جالونًا

نظام التبريد

 36لترات

 9.5جالونًا

زيت المحرك

 13لترات

 3.4جالونًا

الخزان الهيدروليكي

 155لترات

 40.9جالونًا

النظام الهيدروليكي (متضمنًا الخزان)

 345لترات

 91.1جالونًا

المحور الخلفي (التفاضلي)

 14لترات

 3.7جالونًا

محور التوجيه (التفاضلي)

 10.5لترات

 2.8جالونًا

مجموعة اإلدارة النهائية (كل مجموعة)

 2.5لترات

 0.7جالونًا

ناقل حركة Powershift

 2.5لترات

 0.7جالونًا

خزان الوقود

آلية التأرجح
سرعة التأرجح
الحد األقصى لعزم دوران التأرجح

نطاقات العمل
ذراع الرافعة
الساق
أقصى ارتفاع
الحد األدنى الرتفاع التفريغ
الحد األقصى للوصول
الحد األقصى للوصول عند الخط األرضي

 8.2دورة في الدقيقة
 55كيلونيوتن• متر

 40700أرطال
لكل قدم

الحد األقصى للعمق
ارتفاع مسمار ذراع الرافعة

 5750مم

قدم واحدة
وبوصة واحدة
 17قد ًما
و 5بوصات

 18قد ًما
و 10بوصات
 8أقدام
و 4بوصات

الذراع الرئيسية لمناولة المواد
 7,45أمتار ( 24قد ًما و 5بوصات)

مزودة بفوهة هبوط  5,0أمتار
َّ
( 16قد ًما و 5بوصات)
 42قد ًما
 13030مم
و 9بوصات
 14قد ًما
 4520مم
و 10بوصات
 39قد ًما
 12010مم
و 5بوصات
 32قد ًما
 11870مم
و 11بوصة
 9أقدام
 3010مم
و 11بوصة
 30قد ًما
 9260مم
و 5بوصات

نظام تكييف الهواء
يحتوي نظام تكييف الهواء بهذه الماكينة على المبرد  R134aالمكون من غاز مفلور يؤدي
لالحتباس الحراري (دليل االحتباس الحراري = .)1430
يحتوي النظام على  105كجم من المبرد الذي يعادل  1502طن متري من غاز ثاني أكسيد
الكربون .CO2
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المعدات القياسية واالختيارية

قد تختلف المعدات القياسية واالختيارية .يُرجى استشارة وكيل  Catالذي تتعامل معه لمعرفة التفاصيل.
األذرع الرئيسية واألذرع الطرفية

قياسية

ذراع رئيسية مستقيمة لمناولة المواد بطول  7,45أمتار
( 24قد ًما و 5بوصات)
ذراع رئيسية مستقيمة لمناولة المواد بطول  6,4أمتار
( 21قد ًما)
ذراع طرفية بفوهة هبوط لمناولة المواد بطول
 5,0أمتار ( 16قد ًما و 5بوصات)
ذراع طرفية مستقيمة لمناولة المواد بطول  4,3أمتار
( 14قد ًما و 1بوصة)
الكابينة







مضخة تحضير الوقود الكهربائية



فلتر هواء مزدوج العناصر بمنظف أولي مدمج





مراوح تبريد كهربية تعمل عند الطلب بوظيفة عكس
اتجاه الدوران تلقائيًا



جهاز مراقبة بشاشة لمسية مقاس  10بوصات

اختيارية





قياسية

النظام الكهربائي

اختيارية





قياسية

مصابيح السير على الطريق والمؤشرات في األمام
والخلف
بطاريات ال تتطلب الصيانة
مصابيح  LEDعلى اليسار واليمين وفي الخلف للكاميرات
المثبتة على الشاسيه
مفتاح الفصل الكهربائي المركزي



مصابيح عمل  LEDبمهلة تأخير زمني قابلة للبرمجة



اختيارية





مضخات تعبئة وقود كهربية
ُمولّد ،بقدرة  15كيلووات مع أسالك إلى مقدمة
الذراع الطرفية
الخدمة والصيانة







التحكم في المحرك من دون مفتاح بزر يضغط للبدء
وحدة يمكن إمالتها ألعلى بالجانب األيسر
زجاج أمامي مصفح ثابت من قطعة واحدة ونافذة سقف
(زجاج )P5A

™Cat Product Link
ميزة تجنب الكابينة والسور اإللكتروني ثنائي األبعاد
إمكانية استكشاف األعطال والتحديث السريع عن بُعد



إمكانية بدء التشغيل على البارد في درجة حرارة تصل
إلى  18-درجة مئوية ( 0درجة فهرنهايت)



تقنية CAT

محرك C4.4
التحكم في التباطؤ المنخفض بلمسة واحدة مع التحكم
التلقائي في سرعة المحرك
إيقاف تشغيل المحرك تلقائيًا



إمكانية العمل في درجات الحرارة المحيطة المرتفعة حتى
 52درجة مئوية ( 125درجة فهرنهايت)



مصابيح سقف LED

CAT C7.1



قياسية

كابينة مزودة بهيكل حماية من االنقالب الجانبي ()TOPS
(متوافقة مع المعيار )ISO 12117-2:2008
كابينة فاخرة :مقعد تعليق هوائي بنظام تدفئة

اختيارية

قياسية



قياسية

نظام تشحيم تلقائي لآللة ونظام التأرجح



منافذ أخذ عينات S•O•SSM



النظام الهيدروليكي

قياسية

صمام تحكم رئيسي إلكتروني
إحماء تلقائي للزيت الهيدروليكي
فرملة التأرجح التلقائية
مضخة تأرجح مخصصة منفصلة
صمامات فحص لخفض الذراع الرئيسية والذراع الطرفية
دائرة إضافية للضغط المتوسط
مزود بعناصر للزيت الهيدروليكي
فلتر رئيسي َّ
™SmartBoom
وضع الرفع الثقيل





السالمة واألمان

قياسية

اختيارية

اختيارية









كاميرات للرؤية الخلفية ورؤية الجانب األيمن
تنبيه السير



مفتاح إيقاف تشغيل المحرك الثانوي



اختيارية


قياسية

الهيكل السفلي والهياكل



اختيارية

اختيارية

هيكل سفلي عريض مقاس  2,75مم ( 9أقدام)



هيكل سفلي عريض مقاس  2,99متر ( 9أقدام
و 10بوصات)



ثقل الموازنة بوزن  4200كجم ( 9250رطالً)
ثقل الموازنة بوزن  4700كجم ( 10350رطالً)
شفرة الدفع





إطارات مطاطية مصمتة مزدوجة مقاس 10.00-20
إطارات مزدوجة 11.00-20 16 PR
الدفع بجميع العجالت
قفل محور/فرامل تلقائي
سرعة الزحاف







محاور للخدمة الشاقة ،بنظام فرامل قرصية متقدم،
وموتور للسير مع قوة فرملة قابلة للضبط



محور أمامي متأرجح قابل للقفل مع نقطة للتشحيم عن بُعد



ال تتوفر كل المزايا في جميع المناطق .يرجى االتصال بوكيل  Catالذي تتعامل معه لمعرفة مدى توفر العرض المحدد في منطقتك.

لمزيد من المعلومات ،راجع كتيبات المواصفات الفنية المتوفر على الموقع  www.cat.comأو 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
 VisionLink®هي عالمة تجارية مملوكة لشركة  ،Trimble Navigation Limitedالمسجلة في الواليات المتحدة وبلدان 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 ،S•O•Sو ،SmartBoomو ،HYDOو ،Product Linkوعالمة " ،"Caterpillar Corporate Yellowو" "Power Edgeو" "Modern Hexلعالمة Cat
التجارية ،باإلضافة إلى عالمة تعريف الشركة والمنتج المستخدمة هنا ،هي عالمات تجارية خاصة بشركة  Caterpillarوال يجوز استخدامها دون تصريح.
www.cat.com www.caterpillar.com

AAXQ3486-00
رقم التصنيع07B :
()Afr-ME, CIS, SE Asia, S Am

