
®

Motor Diesel Cat® C6.6 cu tehnologie ACERT™

Puterea motorului 93,2 kW/127 CP

Masa operaøionalå

XL 12 890 kg

LGP 13 470 kg

D6K
Buldozer pe μenile
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Buldozer pe μenile D6K

Unelte de lucru

Caterpillar oferå o gamå largå de unelte

de lucru, proiectate cu rezistenøa μi

versatilitatea necesare pentru a executa

rapid μi eficient sarcinile de lucru. pag. 13

Mentenabilitate μi accesibilitate

Punctele de service grupate permit

verificåri μi întreøinere eficiente, direct 

de la nivelul solului. Noul concept al

pachetului de råcire faciliteazå

mentenabilitatea μi curåøarea radiatorului

μi ventilatorului de råcire. pag. 12

✔

Lanøul cinematic

Transmisia hidrostaticå cu control

electronic asigurå modulaøie preciså

pentru o exploatare rapidå μi uμoarå,

manevrabilitate superioarå, exploatare

confortabilå μi productivitate crescutå.

pag. 6

✔

Structura

Piese turnate μi plåci grele din oøel sunt

sudate pentru a furniza o structurå a

μasiului rigidå μi unitarå. Structurile sunt

proiectate så asigure o durata lungå de

funcøionare a D6K. pag. 5

✔

Motor

Motorul Cat® C6.6 corespunde normelor

de emisii Stage IIIA în timp ce oferå

performanøe remarcabile în funcøionare,

eficienøå a consumului de carburant μi

fiabilitate pe termen lung. pag. 4

✔

✔O nouå caracteristicå
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Asistenøå tehnicå integralå

Dealerul dumneavoastrå Cat® vå oferå o

gamå largå de servicii care pot fi stabilite

printr-un contract de asistenøå la

momentul cumpårårii echipamentului

dumneavoastrå. Dealerul vå poate ajuta

så alegeøi un plan care poate acoperi

totul, de la alegerea maμinii μi a

ataμamentului, pânå la înlocuirea lor –

pentru cea mai bunå recuperare a

investiøiei fåcute. pag. 14

Sistemele de comandå μi ghidare a maμinii
AccuGrade® Laser μi GPS

Sistemele AccuGrade™ Laser μi GPS

pot fi uμor instalate pe maμina echipatå

cu opøiunea de preinstalare AccuGrade

ARO (Attachment Ready Option).

pag. 11

✔

Trenul de rulare SystemOne™

Proiectat exclusiv de cåtre Caterpillar,

trenul de rulare SystemOne are duratå

extinså de viaøå, asigurând costuri de

deøinere μi exploatare scåzute. pag. 10

✔

Postul de conducere

Un nou post de conducere oferå

vizibilitate excelentå μi confort superior.

Dotårile standard includ un scaun cu

suspensie pneumaticå complet ajustabil,

aer condiøionat, comenzi electro-hidraulice,

sistem avansat de monitorizare μi nivel

redus de zgomot pentru o exploatare

confortabilå μi maximum de productivitate.

pag. 8

✔
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Motor
Noul motor diesel Caterpillar® C6.6 cu tehnologie ACERT™ întruneμte specificaøiile pentru
emisii, stipulate prin cerinøele reglementårilor EU Stage IIIA referitoare la emisiile de
eμapament, oferind în acelaμi timp performanøe excelente.

Motor Cat® C6.6 cu tehnologie ACERT™.
Motorul Cat C6.6 are o cilindree de 6,6

litri, μase cilindri în linie μi este echipat

cu sistem Caterpillar de injecøie cu

rampå comunå. El utilizeazå tehnologia

ACERT, care întruneμte o serie de

inovaøii Caterpillar din domeniul

ingineriei, care asigurå comanda

electronicå avansatå, alimentare de

precizie cu carburant μi managementul

rafinat al aerului de admisie, având ca

urmare performanøe remarcabile μi

emisii mai reduse. Motorul Cat C6.6 cu

tehnologie ACERT întruneμte

specificaøiile impuse pentru emisii în

Uniunea Europeanå conform

Standardului IIIA.

Model. Motorul Cat C6.6 este un

concept compact cu caracteristici

proiectate pentru condiøii dificile de

lucru, care asigurå durabilitate,

fiabilitate μi performanøå. Motorul C6.6

A încorporeazå un concept nou a

chiulasei, cu circulaøie transversalå de

aer, cu 4 valve μi un controler electronic

ADEM A4.

Comenzile electronice. Motoarele C6.6

utilizeazå controlere electronice

avansate, care μi-au dovedit performanøa

μi fiabilitatea pe parcursul timpului.

Modulul de comenzi electronice (ECM)

ADEM A4 recepøioneazå date de la

senzorii montaøi pe motor μi regleazå

parametrii critici pentru a menøine

performanøe optime. Aceste reglaje

optimizeazå de asemenea economia de

carburant μi conformarea la normele

privind emisiile. Sistemele electronice

uμureazå de asemenea operaøiile de

depanare μi reparaøiile.

Alimentarea cu carburant. Carburantul

este introdus în camera de combustie

printr-un numår de micro-injecøii precis

controlate. Injecøia de carburant în acest

mod permite modelarea preciså a

procesului de combustie. Modulul

ADEM A4 dirijeazå injectoarele så

livreze cantitåøi precise de carburant la

momentul precis în timpul combustiei

pentru eficienøå optimå μi performanøe

remarcabile.

Managementul aerului. Motorul C6.6

utilizeazå o turbosuflantå adaptatå cu

limitator "inteligent" de presiune de

supraalimentare pentru a asigura

controlul precis al presiunii de

supraalimentare. Rezultatul este

îmbunåtåøit pe toatå gama de domenii

de exploatare a motorului: Råspunsul

acceleraøiei, reducere a consumului de

carburant μi optimizarea funcøionårii

motorului. Un nou concept de circulaøie

transversalå faciliteazå circulaøia

gazelor de evacuare prin chiulaså iar

toleranøele mai strânse între segmenøi μi

cåmåμile cilindrilor reduc contaminarea in

baia de ulei.

Supraalimentat μi cu råcitor intermediar. 
O turbosuflantå care så corespundå perfect

μi aftercoolerul aer-aer vor asigura o

putere superioarå simultan cu menøinerea

constantå a turaøiei μi a temperaturii

reduse la eμapament.

Creμterea cuplului. Sistemul electronic cu

injecøie directå a carburantului asigurå o

creμtere controlatå a alimentårii cu

carburant pe måsurå ce motorul forøeazå

înapoi de la turaøia nominalå. Aceasta

conduce la creμterea puterii sub turaøia

nominalå. Combinaøia dintre creμterea

cuplului μi puterea maximå îmbunåtåøeμte

råspunsul, asigurå o forøå de tracøiune mai

mare μi cicluri de såpare mai rapide.

Sistemul de råcire. Sistemul de råcire este 

o unitate autonomå care include radiatorul

uleiului hidraulic, radiatorul, instalaøia

ATAAC μi ventilatorul. Corpurile din

aluminiu ale radiatoarelor μi ventilatorul

cu turaøie variabilå acøionat hidraulic

furnizeazå råcire optimå μi asigurå

eficienøa consumului de carburant.

Pompa electricå de amorsare cu carburant.
O pompå electricå standard de amorsare 

a carburantului este amplasatå în suportul

filtrului primar de carburant, deasupra

ansamblului separator de apå/filtru primar

de combustibil. Un comutator asigurå

amorsarea uμoarå a pompei de carburant

dupå efectuarea intervenøiilor de

întreøinere la filtrul de carburant.
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Structura
Ωasiul este proiectat så reziste la cele mai solicitante aplicaøii μi este construit pentru o duratå
lungå de funcøionare.

Ωasiul principal. Ωasiul principal dintr-o

singurå bucatå al buldozerului D6K este

construit pentru a absorbi sarcini mari

de μoc μi forøe de torsiune. Sudura

robotizatå asigurå o penetrare adâncå μi

consistenøå, asigurând calitate ridicatå,

durabilitate μi fiabilitate pentru întreaga

structurå.

Ansamblul rolelor μenilei. Ansamblurile

rolelor μenilelor prezintå un concept cu

secøiune în H, care asigurå rezistenøå

superioarå la îndoire.

Barele de egalizare sunt ataμate prin axe

de centru la μasiul principal al maμinii μi

la capete, la fiecare ansamblu al rolelor

fiecårei μenile. Aceasta permite oscilarea

capetelor din faøå a ansamblului rolelor

μenilei pentru a menøine o porøiune mai

mare a μenilei pe sol în condiøii de teren

accidentat, concomitent cu furnizarea

unui maxim de tracøiune μi a confortului

pentru operator.

Componente pentru exploatare în condiøii
dificile. Pentru protecøie suplimentarå 

în aplicaøii severe sunt disponibile un

grilaj de radiator pentru exploatare în

condiøii dificile, scuturi de fund μi scut

de protecøie pentru rezervorul de

carburant.
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Lanøul cinematic
D6K este dotat cu o transmisie hidrostaticå comandatå electronic, cu alimentare independentå 
μi controlul fiecårei μenile pentru accelerare rapidå, controlul vitezei variabile μi schimbårii 
de direcøie din mers.

Transmisie hidrostaticå. Transmisia

hidrostaticå comandatå electronic

menøine în mod automat turaøia

motorului pentru a o adapta la cerinøele

de forøå ale aplicaøiei, în scopul obøinerii

unor performanøe de vârf. Transmisia

hidrostaticå oferå de asemenea forøå μi

control independent al fiecårei μenile,

pentru accelerare rapidå, comanda

vitezei (turaøiei) infinit variabile μi

schimbårii de direcøie din mers pentru

fiecare μenilå. Operatorul poate

comanda viraje strânse line, sau chiar

întoarceri pe loc prin miμcarea în

sensuri contrare ale μenilelor, pentru un

control precis al direcøiei în spaøii

limitate. Transmisia hidrostaticå

Caterpillar se auto-administreazå,

låsând operatorul så se concentreze 

pe manevrarea buldozerului.

Comanda infinit variabilå a vitezei.
Transmisia hidrostaticå asigurå selecøia

infinit variabilå a vitezei de la 0 la 

10 km/h pe direcøia înainte μi în marμarier.

Aceasta permite operatorului så selecteze

viteza optimå pentru condiøiile de sol 

μi de lucru. De asemenea, se eliminå

întreruperea forøei în timpul schimbårii

treptei de vitezå.

Echilibrarea vitezei de deplasare.
Transmisia hidrostaticå asigurå 

o variaøie continuå a puterii transmise 

μi adapteazå automat viteza de deplasare

cu efortul uneltei de lucru , pentru a

creμte eficienøa μi uμurinøa exploatårii.

Utilizarea regimului de forøå. Sistemul de

transmisie hidrostaticå de pe D6K este

conceput så foloseascå total forøa

disponibilå a motorului pe tot parcursul

ciclului de lucru al maμinii. Dacå

sistemul hidraulic al ataμamentului nu

este utilizat, aceastå putere a motorului

poate fi dirijatå la lanøul cinematic,

sporind forøa de tracøiune μi viteza de

deplasare. Dacå sistemul hidraulic al

ataμamentului este solicitat din plin,

modulul de control ECM al maμinii va

încetini în mod automat μenilele, dupå

cum este necesar pentru a folosi total

energia disponibilå a motorului, fårå a-l

supraîncårca. Imediat ce sarcina pe

ataμament scade, modulul de control

ECM al maμinii va accelera în mod

automat μenilele, pânå când maμina se

deplaseazå la viteza comandatå de

operator prin comanda Hystat (din

stânga).

Manevrabilitate de neegalat. Capabilitatea

de a realiza viraje strânse μi miμcarea

μenilelor în sensuri contrare îmbunåtåøeμte

manevrabilitatea μi productivitatea. Pe

D6K, virajele strânse sunt realizate prin

reducerea vitezei unei μenile în contra

celeilalte, în timp ce se menøine puterea

la ambele μenile.

Opøiunea Cat Hystat de realizare a

virajelor strânse permite de asemenea ca

buldozerul D6K så manipuleze sarcini

mari în spaøiile din jurul coløurilor sau

în apropierea obstacolelor întâlnite în

timpul excavårilor. Capabilitatea de 

a vira strâns amelioreazå mobilitatea în

condiøii de sol moale μi este foarte

eficientå în a controla exploatarea

maμinii pe pantele laterale. Miμcarea

μenilelor în sensuri contrare asigurå de

asemenea manevrarea rapidå în spaøii

strâmte sau în zonele aglomerate ale

μantierului.
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1

2 3

4
5

6

1 Comanda vitezei μi direcøiei. Joystick-

ul electro-hidraulic, montat la scaun,

asigurå simultan comanda direcøiei μi

controlul transmisiei.

2 Motor. Motorul diesel Caterpillar C6.6

cu tehnologie ACERT întruneμte

specificaøiile curente privind emisiile

în timp ce då dovadå de performanøe

excelente în funcøionare.

3 Sistemul de råcire. Pachetul de råcire

beneficiazå de un ventilator de råcire

acøionat hidraulic, care asigurå råcirea

optimå μi eficienøa consumului de

carburant.

4 Sistemul de transmisie hidrostaticå.
Circuitele independente, comandate

electronic, asigurå manevrabilitate

superioarå μi forøå preciså μi uniformå

la fiecare μenilå.

5 Pompe de acøionare cu debit variabil μi
motoare. Comandate electronic μi cu

performanøe modulate, pentru a

asigura controlul precis al vitezei μi

efort de tracøiune maxim, pentru

maximum de productivitate.

6 Reductoare finale. Planetare mari,

robuste, pentru o duratå extinså de

funcøionare.
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Postul de conducere
Postul de conducere este proiectat ergonomic pentru a furniza o vizibilitate excelentå μi confort 
superior pentru productivitate maximå pe toatå durata zilei de lucru.

Postul de conducere. Postul de conducere

beneficiazå de dotåri ergonomice, care

pun în evidenøå simplitatea, uμurinøa în

exploatare μi confortul. Aerul condiøionat

standard μi spaøiul generos pentru

picioare, ca μi vizibilitatea deosebitå,

permit operatorului så se concentreze 

pe sarcina de executat. Cu mai multå

suprafaøå vitratå, postul de conducere

asigurå vizibilitatea neobstrucøionatå

asupra lamei μi a spaøiului înconjuråtor

din μantier.

Scaun cu suspensie pneumaticå. Scaunul

cu suspensie pneumaticå Caterpillar

C500 Comfort este disponibil cu huså

textilå sau din vinil, fiind complet

reglabil, pentru confortul maxim al

operatorului. Un reglaj lombar standard

asigurå susøinerea excelentå a porøiunii

inferioare a coloanei vertebrale. Pentru

exploatare confortabilå în anotimpul rece,

este disponibil un scaun cu încålzire.

Comenzile montate la scaun. Pentru

confort optim μi comandå preciså, 

D6K dispune de comenzi concepute

ergonomic, montate la scaun.

Comenzile montate la scaun izoleazå

operatorul de vibraøii μi asigurå

independenøa scaunului μi reglajul

comenzilor. Suporøii individuali pentru

încheieturile mâinilor μi pentru braøe pot

fi reglaøi independent pentru un confort

optim.

Comenzile electro-hidraulice. Noile

comenzi electro-hidraulice asigurå

råspunsul rapid al direcøiei, comanda

preciså a lamei μi exploatarea

confortabilå, cu efort redus.

Grupajul de instrumente indicatoare.
Grupajul compact de instrumente

indicatoare (prezentat cu display-ul

opøional al sistemului AccuGrade GPS)

menøine operatorul atent la toate

funcøiile vitale ale maμinii. Sistemul de

monitorizare avansat detecteazå condiøiile 

în care lucreazå maμina μi informeazå

operatorul asupra problemelor imediate.

Sistemul de monitorizare include:

• Indicatoare de alertare: alarmå vizualå 

(3 categorii de avertizare), sistemul electric

• Indicatoare: frâna de parcare, presiunea

uleiului din motor, filtrul de aer al

motorului, filtrul de ulei hidraulic,

preîncålzire electricå, prezenøa

operatorului, plutirea lamei, sistemul 

de securitate al maμinii, întreøinerea

sistemului de carburant, blocarea

ataμamentului

• Aparate indicatoare: temperatura uleiului

hidraulic, temperatura antigelului, nivelul

de carburant

• Afiμajul digital: orele de funcøionare,

treptele de vitezå selectate, înainte μi în

marμarier

Sistemul de mesaje Messenger. Sistemul

de mesaje Messenger este un sistem

electronic de monitorizare cu feedback

vizual, în timp real asupra motorului 

μi condiøiilor de exploatare a maμinii.

Furnizeazå informaøii privind

performanøele maμinii, consumul de

carburant μi permite operatorului så

seteze anumiøi parametri, precum

modularea ataμamentului μi a direcøiei.
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Pedalå de frânå μi decelerare. D6K este

dotat cu o pedalå unicå, combinatå,

pentru frâna hystat μi pentru decelerare.

Prin intermediul acestei pedale sunt

disponibile douå configuraøii de frânare:

• Frânarea numai prin intermediul

transmisiei: Pe måsurå ce pedala 

este apåsatå, maμina va încetini prin

frânarea transmisiei; nu va avea loc

nicio decelarare a motorului.

• Frânarea prin intermediul transmisiei

μi decelerare a motorului: Pe måsurå

ce pedala este apåsatå, maμina va

încetini prin frânarea simultanå 

a transmisiei μi reducerea turaøiei

motorului.

Când pedala este apåsatå dincolo 

de detentå, se vor aplica frânele de

serviciu.

Comanda buldozerului. Lama este

comandatå de un joystick proiectat

ergonomic, amplasat în partea dreaptå 

a operatorului. Acest joystick include 

o rolå de scroll care comandå unghiul

lamei. Butoanele sistemului AccuGrade

sunt amplasate în mod convenabil 

pe joystick pentru activare rapidå 

μi eficientå. Pentru maμinile fårå

echipament AccuGrade, un buton de

scuturare a lamei iniøiazå o miμcare

agresivå a lamei pentru îndepårtarea

eficientå a materialelor aderente de pe

lamå.

Comanda vitezei μi direcøiei. Operatorul

comandå viteza maμinii μi direcøia de

circulaøie cu un singur joystick amplasat

pe consola din stânga. Acest joystick

include o rolå de scroll pentru controlul

precis al vitezei, ca μi un buton

convenabil pentru a reøine sau a apela

vitezele independente de exploatare,

definite de operator, pe direcøiile înainte

μi marμarier.

Comenzile uneltei de lucru. D6K poate fi

echipat fie cu un riper fie cu un vinci.

Pentru maximum de flexibilitate, D6K

poate fi configurat pentru comanda

riperului, a vinciului, sau comanda

selectabilå fie a riperului, fie a

vinciului.

Alte caracteristici ale cabinei. Pentru

confortul optim al operatorului, postul

de conducere de la D6K include

urmåtoarele facilitåøi:

• Suporturi de reazem al picioarelor

pentru lucrul în pantå

• Filtru de aer

• Douå prize la 12 V

• Compartimentul de depozitare

• Suport pentru pahar

• Plafonierå

• Oglindå retrovizoare

• Cuier pentru hainå

• Componentele pre-echipårii radio

instalate din fabricå

• Oglindå retrovizoare pentru

ataμamentul din spatele maμinii
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Trenul de rulare SystemOne™
Exclusiv pe maμinile Caterpillar, trenul de rulare SystemOne™ este un sistem nou, revoluøionar
de tren de rulare.

Trenul de rulare SystemOne. Exclusiv pe

maμinile Caterpillar, conceptul extinde

durata de funcøionare μi reduce costurile

de exploatare.

• Pinionul de antrenare cu duratå mare

de exploatare. Pinioanele de antrenare

cu duratå mare de exploatare depåμesc

în longevitate douå sau mai multe

μenile. Tehnologia cu bucμå rotativå

extinde durata de lucru.

• Ghidurile de μenilå sunt in contact cu

exteriorul zalelor, nu cu capetele

boløurilor zalelor, menøinând μenila pe

sistemul de rulare. Rezultatul este

îmbunåtåøirea ghidajului μenilei.

• Rolele. Diametrul mårit al flanμei de

pe rolele μenilei asigurå ghidare

optimå μi o duratå mai mare de viaøå.

• Rolele de susøinere a μenilei. Rolele

de susøinere a μenilei, reproiectate,

sunt etanμate din fabricaøie μi

întreøinute ca o singurå unitate.

Diametrul mai mare asigurå utilizare

extinså pentru a se adapta mai bine

duratei de funcøionare a sistemului

trenului de rulare.

• Roøile conduse. Roøile conduse de pe

banda centralå de rulare vin în contact

numai cu bucμa – nu μi cu zalele –

eliminând curbarea μi asigurând 

o ghidare superioarå pentru ansamblul

legåturii. Roøile conduse dureazå mai

mult deoarece vin în contact cu 

o bucμå rotativå în loc de glisiera unei

zale.

• Aticulaøii de tip cartuμ. Articulaøiile

de tip cartuμ, etanμate din fabricå,

sunt sudate cu laser pentru a se

controla jocul liber. Ele oferå o

integritate îmbunåtåøitå a garniturii

printr-un nou sistem de etanμare

inovator μi nu depind de interfaøa

zalei pentru a råmâne etanμe. Ca toate

produsele Cat pentru trenul de rulare,

ele sunt umplute cu uleiuri speciale.

• Ansamblurile rolelor μenilelor sunt

sudate, cu secøiune în H, care asigurå

forøå μi rezistenøå la îndoire fårå a

måri greutatea.

• Sistemul de reglare a μenilei μi

resortul mecanic de întindere 

a μenilei, precum μi cilindrul de reglaj

umplut cu vaselinå, permite roøii

conduse så se deplaseze înainte μi

înapoi pentru a menøine întinderea

adecvatå a μenilei pe måsurå ce

absoarbe μocurile trenului de rulare.

Configuraøii ale trenului de rulare.
Configuraøie XL (Extra-lungå)

• Poziøia roøii conduse din faøå asigurå

mai mult contact al μenilei pe påmânt

μi în faøa buldozerului. Se asigurå

echilibru optim, tracøiune superioarå

μi comanda lamei pentru nivelare de

finisare.

• Cadrul lung al rolelor de susøinere 

a μenilei asigurå flotabilitate bunå în

condiøii de sol moale.

Configuraøie LGP (de presiune reduså 

la sol)

• Proiectatå în mod special ca så

lucreze în condiøii de sol moale.

• Patinele late ale μenilei, o ramå mai

lungå a μenilei μi un ecartament

crescut sporesc suprafaøa de contact 

a μenilei μi reduc presiunea asupra

solului, pentru o excelentå

flotabilitate.

Protecøie completå. Trenurile de rulare

Caterpillar sunt proiectate cu protecøie

pe toatå lungimea la partea de sus a

ansamblului rolelor μenilei. Aceasta

împiedicå materialele abrazive så fie

recirculate în interiorul μenilei.

Rolele de susøinere a μenilei. Rolele 

de susøinere a μenilei se ataμeazå la

buldozer printr-un ax de pivotare μi 

bara de egalizare montatå pe axe.

Trenul de rulare oscilant. Bara de

egalizare montatå pe axe este plasatå

într-o μa sub μasiul principal, permiøând

oscilarea rolelor de susøinere a μenilei μi

a μenilei. Oscilarea asigurå o platformå

stabilå de lucru μi o deplasare linå

pentru operator.
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Sistemele de comandå μi ghidare a maμinii AccuGrade® Laser μi GPS
Tehnologia avansatå Laser μi GPS îmbunåtåøeμte precizia operatorului, creμte producøia 
μi reduce costurile de exploatare.

Sistemul AccuGrade Laser. Sistemul

AccuGrade Laser este proiectat pentru

controlul precis al pantei utilizând un

emiøåtor laser μi un receptor.

Un emiøåtor laser este implantat pe

μantier μi creazå o referinøå de nivel

constantå pe zona de lucru. Un receptor

laser digital este montat pe maμinå μi

capteazå semnalul laser pe måsurå ce

maμina se deplaseazå în μantier.

Sistemul capteazå informaøii μi

calculeazå reglajele lamei necesare

pentru a realiza panta. Sistemul face

automat ajustårile de elevaøie pe care le

face în mod tipic operatorul, μi asigurå

comanda automatå a lamei. Operatorul

doar dirijeazå maμina. Sistemul

calculeazå de asemenea cerinøele de

debleu/rambleu pentru comanda

manualå a lamei.

Sistem AccuGrade GPS. Sistemul

AccuGrade GPS calculeazå informaøiile

de poziøie a maμinii, comparå poziøia

lamei faøå de un plan de model μi

livreazå aceste informaøii operatorului

printr-un afiμaj plasat în interiorul

cabinei.

Informaøii, precum elevaøia lamei,

debleul/rambleul necesar pentru 

a atinge nivelul, indicaøia vizualå 

a poziøiei lamei pe suprafaøa modelatå 

μi o imagine graficå a modelului cu

amplasamentul maμinii.

Sistemul AccuGrade GPS plaseazå în

cabinå toate informaøiile de care are

nevoie operatorul pentru a finaliza

sarcina de executat, rezultând un nivel

mai ridicat al controlului. Uneltele de

ghidare orizontalå μi verticalå dirijeazå

operatorul pentru atingerea pantei

dorite.

Dotårile automate permit sistemului

hidraulic så comande automat reglajele

lamei pentru deplasarea lamei pânå la

nivelul stabilit. Operatorul utilizeazå

pur μi simplu barele luminoase pentru 

a ghida maμina în scopul de a realiza

pante precise, mårind productivitatea

fårå a obosi excesiv.

Sistemul AccuGrade pentru buldozere 
pe μenile. Caterpillar îμi ajutå clienøii 

så revoluøioneze modul de deplasare 

a materialului cu soluøii ale unei noi

tehnologii pentru utilajele terasiere –

soluøii care asigurå precizie μi

productivitate mai mare, costuri

operaøionale mai reduse μi profituri mai

mari.

Sistemul AccuGrade este conceput μi

integrat în utilaj μi sistemele hidraulice

pentru a crea un sistem de comandå 

a lamei care permite operatorilor så

niveleze cu mai mare acurateøe.

Sistemul utilizeazå senzori montaøi pe

maμinå pentru a calcula precis panta

lamei μi informaøiile privind elevaøia.

Modulul integrat electrohidraulic de

comandå a valvei utilizeazå informaøiile

recepøionate de la senzori pentru 

a ajusta în mod automat lama pentru 

a menøine nivelul pantei.

Controlul automat al lamei permite

operatorilor så îμi îmbunåtåøeascå

eficienøa μi productivitatea prin

atingerea mai rapidå a pantei μi din mai

puøine treceri decât anterior, reducând

necesitatea supravegherii tradiøionale 

cu jaloane sau verificatori de nivel.

Preechipament AccuGrade. Opøiunea

preechipamentului realizat din fabricå

gråbeμte μi faciliteazå instalarea μi

setarea sistemului μi optimizeazå

funcøionarea μi fiabilitatea.

• Sistemele hidraulice de comenzi sunt

integrate în circuitele maμinii pentru

maximum de performanøe μi siguranøå

în exploatare.

• Comenzile AccuGrade sunt integrate

în comenzile maμinii μi leviere pentru

exploatare fiabilå μi control precis.

• Circuitele μi cablurile sunt dirijate în

timpul ansamblårii pentru o mai bunå

protecøie la uzurå μi mai bunå

fiabilitate.

• Sistemul este conceput så reziste la

vibraøii pentru o lungå duratå de

funcøionare în condiøii accidentate.

• Funcøia integratå de interblocare de

securitate optimizeazå siguranøa în

regimul automat de funcøionare.
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Mentenabilitate μi accesibilitate
Punctele grupate de service μi întreøinerea uμoarå conduc la creμterea duratei 
de exploatare a maμinii.

Diagnosticare uμoarå. Grupajul compact

de instrumente indicatoare de pe panoul

de bord al maμinii permite identificarea

rapidå a problemelor μi a cauzelor lor,

prin utilizarea unui sistem de avertizare

cu trei nivele. Acest sistem de monitorizare

poate fi uμor actualizat graøie programului

(software) de tip "flash".

Compartimentul motorului. Toate operaøiile

periodice de întreøinere a motorului se

realizeazå printr-o uμå largå, articulatå

cu balama, amplasatå pe partea stângå 

a maμinii. Acest compartiment permite

accesul la filtrele de carburant ale

motorului μi la separatorul de apå, la

filtrul de ulei al motorului, la joja μi

buμonul de umplere pentru uleiul motor,

la pompa electricå de amorsare cu

carburant μi la filtrul epurator de aer 

al motorului μi la filtre.

Pachetul de råcire. Corpurile radiatoarelor

μi ventilatorul sunt accesibile de la

nivelul solului, pentru curåøarea μi

întreøinerea uμoarå. Deschiderea

grilajului frontal al radiatorului permite

accesul complet la ventilatorul

motorului. Ventilatorul este montat 

pe o uμå rabatabilå care asigurå accesul

deplin la corpurile de råcire. Cealaltå

parte a corpurilor schimbåtoarelor 

de cåldurå este accesibilå prin

compartimentul motorului.

Robineøi de presiune grupaøi. Robineøii

de presiune grupaøi permit testarea μi

depanarea rapidå a sistemului hidraulic.

Aceμti robineøi de presiune sunt toøi

amplasaøi în uμa de acces la comparti-

mentul de service din stânga μi sunt

accesibile de la nivelul solului.

Drenuri ecologice. Drenurile ecologice

asigurå o metodå mai ecologicå pentru 

a evacua fluide. Ele sunt incluse pe

radiator (lichidul de råcire), rezervorul

de ulei hidraulic μi pentru schimbul de

ulei de motor.

Sistemul Product Link de comunicare prin
satelit a datelor asupra produsului. Sistemul

Product Link de comunicare de date prin

satelit, opøional, este un sistem instalat 

din fabricå sau un sistem wireless uμor 

de montat pe maμinå care simplificå

detectarea maμinii. Utilizând tehnologia

prin satelit sau celularå, sistemul

raporteazå în mod automat parametrii-

cheie precum locaøia, orele de funcøionare

ale maμinii, codurile active μi cele

înregistrate μi alarmele de securitate.

Depinzând de versiunea sistemului Product

Link, se poate conecta cu alte sisteme

montate pe maμini, poate produce alerte

prin e-mail sau pager μi poate furniza date

privind consumul de carburant.

Sistemul de securitate Cat al maμinii
(MSS). Sistemul de securitate MSS

utilizeazå o cheie codatå electronic,

selectatå de cåtre client pentru a limita

acøiunea personalului neautorizat.

Sistemul de securitate MSS împiedicå

furtul, vandalismul μi utilizarea

neautorizatå a maμinii. Fiecare sistem al

maμinii poate stoca pânå la 255 de chei

μi fiecare cheie poate fi utilizatå pe

oricâte maμini se doreμte. Sistemul de

securitate MSS poate fi comandat prin

facilitatea de gestionare a datelor

personale, Personal Data Assistant. 

Este disponibilå instalarea pe teren.
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Unelte de lucru
Uneltele de lucru Cat® μi piesele active (G.E.T) sunt proiectate pentru a furniza rezistenøå μi
flexibilitate pentru a face maμina adecvatå sarcinilor de lucru, maximizând totodatå
performanøele.

Scarificator paralelogram. Scarificatorul

paralelogram cu dinøi multipli oferå

posibilitatea alegerii a unuia, a doi sau 

a trei dinøi, depinzând de condiøiile de

lucru. Sunt disponibili dinøi curbaøi 

sau drepøi pentru scarificator. Ωasiul 

de mare rezistenøå permite placi de

prindere robuste pentru fixarea

scarificatorului, pentru aplicaøii severe.

Lamå de forøå cu unghi variabil cu
înclinare longitudinalå μi transversalå
(VPAT). Lama VPAT este proiectatå în

mod special pentru nivelare de finisare,

umplerea μanøurilor, tåierea μanøurilor

cu profil de V, tåierea brazdelor,

împråμtierea materialelor de umpluturå,

curåøarea medie a terenurilor μi såpare

în condiøii dure. Lama VPAT conferå

operatorului abilitatea de a regla

hidraulic din postul de conducere

ridicarea, unghiul, μi înclinarea lamei.

Poziøiile lamei VPAT. Pentru performanøe

optime, înclinarea longitudinalå este

ajustabilå manual:

• 55° – încårcarea maximå a lamei μi

cea mai bunå nivelare de finisare

• 57° μi 59,5° – încårcare bunå a lamei

μi såpare generalå

• 61° – penetrare maximå a lamei μi

retenøie reduså a materialului pe lamå

Lama pliabilå. Pentru a respecta regle-

mentårile privind transportul, pe

configuraøia XL se oferå o lamå

pliabilå. Fårå scoaterea lamei, maμina 

se va încadra în intervalul recomandat

de låøime de 2,55 m.

Ωasiul C.

• Ωasiul C este fixat solid la μasiul

principal pentru controlul riguros 

al lamei μi eliminå miμcarea lamei

datoritå oscilårii μenilei sau forøelor

laterale.

• Ωasiul C pânå la articulaøia

buldozerului este capsulat μi lubrifiat

cu linii la distanøå pentru duratå

extinså de funcøionare μi exploatare

silenøioaså.

• Lagårele mårite ale μasiului C cresc

durabilitatea.

• Punctele de lubrifiere se aflå la toate

articulaøiile axelor pentru a reduce

uzura.

Bara de tracøiune. D6K este echipat cu 

o barå de tracøiune pentru a trage unelte

de lucru precum:

• Discuri

• Compactoare

• roøi

• Recuperarea altor echipamente

Vinciul hidrostatic. Vinciul PA50 este

dirijat prin sistemul hidrostatic propriu

cu buclå închiså constând dintr-o pompå

hidraulicå cu piston, cu debit variabil 

μi motor. Acest vinci oferå un control

remarcabil al sarcinii, cu o modulare

variabilå continuu a vitezei μi tracøiunii,

reducând efortul operatorului.

Verificaøi detaliile cu dealerul

dumneavoastrå Caterpillar.

Arcuri de protecøie μi site. Sunt

disponibile, opøional, arcuri de protecøie

μi site. Arcurile de protecøie protejeazå

componentele critice de pe buldozer,

precum conductele hidraulice, racordurile

de evacuare, geamurile cabinei μi farurile

contra deteriorårii. Sitele asigurå

protecøie geamurilor cabinei. Acest

echipament este recomandat pentru

lucråri de eliberarea terenurilor,

exploatåri forestiere μi alte aplicaøii

severe.
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Asistenøå tehnicå integralå
Dealerul dumneavoastrå Cat vå oferå o gamå largå de servicii care pot fi stabilite printr-un
contract de asistenøå tehnicå. Dealerul poate personaliza un plan special pentru dumnea-
voastrå, de la service preventiv pânå la întreøinerea totalå a maμinii, permiøându-vå så
optimizaøi recuperarea investiøiei.

Asistenøå pentru produs. Dealerul

dumneavoastrå Cat vå oferå o gamå

largå de servicii care pot fi stabilite

printr-un contract de asistenøå la

momentul cumpårårii echipamentului

dumneavoastrå. Dealerul vå poate ajuta

så alegeøi un plan care poate acoperi

totul, de la alegerea maμinii μi a

ataμamentului, pânå la înlocuirea lor.

Aceasta vå va ajuta så obøineøi cea mai

bunå recuperare a investiøiei fåcute.

Componente recondiøionate. Economisiøi

bani cu piese de schimb recondiøionate.

Obøineøi aceeaμi garanøie μi fiabilitate ca

μi pentru produsele noi la economii de

costuri de 40 pânå la 70 de procente.

Service. Veøi dispune de tehnicieni

calificaøi pentru service care utilizeazå

cele mai moderne unelte μi tehnologii,

fie în atelierul complet echipat al

dealerului, fie pe teren.

Selectare. Faceøi comparaøii detaliate

între maμinile pe care le aveøi în vedere

înainte de a cumpåra. Cât de fiabile sunt

piesele? Care este costul întreøinerii

preventive? Care este costul real al

subactivitåøii în cazul defectårii

echipamentului? Dealerul dumneavoastrå

Cat vå poate da råspunsurile la aceste

întrebåri.

Cumpårare. Luaøi în considerare opøiunile

disponibile de finanøare ca μi costurile

de exploatare de zi cu zi. Este de

asemenea momentul så acordaøi atenøie

μi serviciilor din partea dealerului, care

pot fi incluse în preøul maμinii pentru a

conduce la costuri mai mici de deøinere

μi exploatare pe termen lung.

Exploatarea. Tehnicile mai bune de

exploatare pot så vå måreascå profiturile.

Dealerul dumneavoastrå Cat deøine

documentaøia specificå a vå ajuta så vå

creμteøi productivitatea.

Înlocuirea. Reparaøie, recondiøionare sau

înlocuire? Dealerul dumneavoastrå Cat

vå poate ajuta så evaluaøi costurile,

astfel încât så puteøi face alegerea

corectå.

Întreøinere. Din ce în ce mai muløi

cumpåråtori de echipamente planificå

întreøinerea înainte de a cumpåra un

echipament. Alegeøi din domeniul larg

de servicii de întreøinere oferite de

dealerul dumneavoastrå la momentul

cumpårårii. Programele opøionale de

reparaøii vå garanteazå în avans

costurile reparaøiilor. Programele de

diagnosticare, precum cel de prelevare

programatå de probe de ulei μi analiza

tehnicå vå ajutå så evitaøi reparaøiile

neprogramate.
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Trenul de rulare

Låøimea patinei μenilei
XL 560 mm
LGP 760 mm

Patine/Laturå
XL 40
LGP 40

Înåløimea papucului μenilei 48 mm
Ecartamentul μenilelor

XL 1770 mm
LGP 2000 mm

Ωenila pe sol
XL 2645 mm
LGP 2645 mm

Zona de contact cu solul
XL 3 m2

LGP 4 m2

Presiune la sol
XL 42,5 kPa
LGP 32,7 kPa

Rolele μenilei/Laturå
XL 7
LGP 7

Lame

Tipul lamei VPAT
XL VPAT

Capacitatea lamei 2,7 m3

Låøimea lamei 3077 mm
LGP VPAT

Capacitatea lamei 2,9 m3

Låøimea lamei 3360 mm

Motor

Motor Cat C6.6 cu tehnologie ACERT
Putere netå

ISO 9249 93,2 kW/127 CP
80/1269/EEC 93,2 kW/127 CP

Alezaj 105 mm
Cursa pistonului 127 mm
Cilindree 6,6 litri

• Toate puterile motoarelor (CP) sunt exprimate în sistemul metric,
inclusiv pe copertå.

• Valori nominale ale turaøiei motorului la 2100 rpm.
• Puterea netå din prezentare este puterea disponibilå la volant când

motorul este echipat cu ventilator, filtru de aer, tobå de eμapament μi
alternator.

• Nu este necesarå reducerea de regim pânå la o altitudine de 3000 m,
peste 3000 m se produce reducerea automatå a turaøiei.

Capacitåøi de umplere în service

litri

Rezervorul de carburant 295
Sistemul de råcire 24.4
Carterul motorului 16.5
Reductor final

(XL fiecare) 15
(LGP fiecare) 23

Rezervorul hidraulic 58

Greutåøi

Masa operaøionalå
XL 12 886 kg
LGP 13 467 kg

Greutatea de expediøie
XL 12 611 kg
LGP 13 192 kg

• Masa operaøionalå: Include cabinå, scaun cu suspensie pneumaticå,
lamå VPAT, barå de tracøiune, transmisie, sisteme hidraulice cu 
3 valve, capotå motor μi 95% carburant.

• Greutatea de expediøie: Include cabinå, scaun cu suspensie
pneumaticå, lamå VPAT, barå de tracøiune, transmisie, sisteme
hidraulice cu 3 valve μi capotare motor.
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Frâne

• Frânele respectå specificaøiile standard ISO 10265:1998.

Structurå de protecøie ROPS/FOPS

• ROPS (Structura de protecøie la rostogolire) oferitå de cåtre Caterpillar
pentru maμinå întruneμte specificaøiile pentru structuri ROPS definite
de ISO 3164 1995, μi ISO 3471:1994.

• FOPS (Structura de protecøie contra obiectelor în cådere) întruneμte
criteriile ISO 3449:1992 Nivel II.

Zgomot

• Nivelul presiunii sonore asupra operatorului, måsurat în conformitate
cu procedurile specificate în ISO 6394:1998 este de 72 dB(A) pentru
cabina oferitå de Caterpillar, când este instalatå, întreøinutå, μi testatå
corespunzåtor, cu uμile μi ferestrele închise.

• Nivelul puterii acustice indicat pe etichetå este 109 dB(A) måsurat 
în conformitate cu procedurile de testare μi condiøiile specificate în
2000/14/EC.

Scarificator cu lamå

Tip Paralelogram
Numårul de låcaμe 3
Låøimea totalå a traversei 1951 mm
Secøiunea transversalå a traversei 165 X 211 mm
Penetrarea maximå

XL 360 mm
LGP 360 mm

Greutate – cu un dinte 845 kg
Fiecare dinte suplimentar 34 kg

Vinci

Modelul vinciului PA50
Greutate* 907 kg
Lungimea vinciului suportului 842 mm
Låøimea carcasei vinciului 905 mm
Tambur

Diametru 203 mm
Låøime 274 mm

Diametrul flanμei 457 mm
Dimensiunea cablului

Recomandatå 19 mm
Opøional 22 mm

Capacitatea tamburului
Cablul recomandat 91 m
Cablul opøional 66 m

* Greutate: Include pompa, comenzile operatorului, uleiul, suporøii de montaj 
μi distanøierele.
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1
2

3

9

7

4

5
6

8

Dimensiuni
Toate dimensiunile sunt aproximative.

XL LGP

mm mm

1 Ecartamentul μenilelor 1770 2000
2 Låøimea buldozerului

Cu urmåtoarele ataμamente:
Patine standard fårå lamå 2330 3760
Patine standard cu lamå VPAT la unghi de 25° 2817 3118
Lamå standard cu lama pliabilå în poziøia de transport 2336 2760

3 Înåløimea maμinii de la vârful papucului μenilei
Cu urmåtorul echipament:

Plafon de protecøie a operatorului ROPS 2958 2958
Cabinå ROPS 2958 2958

4 Înåløimea de poziøionare a barei de tracøiune în furca de remorcare
De la faøa dinspre sol a patinelor 483 483

5 Lungimea μenilei pe sol 2645 2645
6 Lungimea buldozerului de bazå 4220 4220

Cu urmåtoarele ataμamente, adåugaøi la lungimea buldozerului de bazå :
Furca de remorcare 320 320
Scarificator cu lamå 1133 1133
Vinci PA50 640 640
Lame VPAT, drepte 468 468
Lama VPAT, la unghi de 25° 1116 1179

7 Înåløimea peste eμapament de la vârful papucului μenilei 2914 2914
8 Înåløimea papucului μenilei 48 48
9 Garda la sol de la faøa dinspre sol a patinei (per SAE J1234) 360 360
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Lanøul cinematic

Motor Caterpillar diesel, C6.6 ACERT, cu turbosuflantå μi

råcitor intermediar cu injecøie cu rampå comunå

Sistemul de råcire din aluminiu (radiator, lanøul cinematic,

aftercooler)

Ventilator hidraulic cu turaøie variabilå

Purificator de aer cu filtre epuratoare, eliminarea automatå 

a prafului μi prizå sub-capotå

Pompa de amorsare cu carburant cu separator integrat de

carburant/apå

Transmisia hidrostaticå cu buclå închiså, cu dublå circulaøie,

controlatå electronic

Tobå de eμapament sub capotå

Pornire asistatå, injectare de eter

Sistemele hidraulice

Sisteme hidraulice, 3 valve

Pompå cu sistem de debit variabil cu funcøie de percepere 

a sarcinii la ataμament

Trenul de rulare

Trenul de rulare SystemOne™

Roøile conduse cu pinion de antrenare cu bandå de rulare 

pe centru

Rolele μenilei (7) μi roøile conduse lubrifiate pentru toatå 

durata de exploatare

Rolele de susøinere a μenilei

Ωenilele, 40 de secøiuni

Configuraøie XL de 560 mm

Configuraøie LGP de 760 mm

Poziøie ajustabilå a înåløimii roøii conduse

Întinzåtoare hidraulice ale μenilei

Alte echipamente standard

Ωasiul C

Rezervorul de carburant μi protecøia

Scutul de protecøie a carterului articulat cu balama

Capote cu încuietori

Protecøiile roøilor conduse

Grilaj la radiator articulat cu balama μi ventilator rabatabil

Dispozitiv frontal de tragere

Barå de tracøiune rigidå

Drenuri ecologice (ulei de motor, uleiul de la lanøul cinematic 

μi ataμament, μi antigel)

Ventilator rabatabil al radiatorului

Porturi S•O•SSM (motor, lanø cinematic, sisteme hidraulice 

μi antigel)

Antigel

Lichid de råcire cu duratå extinså de utilizare, –37° C

Electrice

Claxon

Alarma de marμarier

Transformator 12V, 15-amperi

Racord diagnostic

Baterii pentru exploatare în condiøii dificile de 950 CCA

Patru becuri frontale, cu halogen, integrate, douå becuri cu

halogen pe spate

Alternator, 24V, 95 A, pentru exploatare în condiøii dificile, 

fårå perii

Demaror la 24 V

Postul de lucru pentru operator

Cabinå cu structurå de protecøie ROPS/FOPS cu ferestre laterale

glisante μi aer condiøionat

Scaun pneumatic Cat C500 cu huså confortabilå cu suporturi 

de braø reglabile

Centura de siguranøå retractabilå de 76 mm

Comenzi electro-hidraulice reglabile, montate la scaun

Suporturi de reazem al picioarelor

Grupaj compact de instrumente, incluzând:

Aparate indicatoare pentru temperatura antigelului, temperatura

uleiului hidraulic μi nivelul de carburant

12 Indicatoare

afiμaj digital (viteza de deplasare, turaøia motorului, contorul

orar)

Comutatorul rotativ al acceleraøiei (turaøiei motorului)

Limitator electronic al vitezei de deplasare

Setåri independente de vitezå Înainte/Marμarier

Pedalå unicå care combinå decelerarea μi funcøia de frânare

Sistemul de mesaje Messenger: Sistem electronic de

monitorizare μi afiμare

Oglindå retrovizoare

Oglindå auxiliarå pentru ataμamentul din spate

Pre-echipare de radio la 12V

Douå prize la 12V

Cuier pentru hainå

Compartimentul de depozitare

Suport pentru pahar

Covor de cauciuc pentru exploatare în condiøii dificile

Spålåtoare μi μtergåtoare de parbriz faøå, μi spate

Echipament standard
Echipamentul standard poate varia. Consultaøi dealerul Caterpillar pentru detalii.
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Lame

Lama VPAT XL

Lama VPAT LGP

Lama VPAT XL, pliabilå

Ataμament spate

Pregåtirea vinciului

Scarificator, cu dinøi multipli

Comanda ataμamentului din spate

Comandå, riper

Comandå, vinci

Comandå, riper μi vinci

Comanda maμinii μi ghidare

Instalare, AccuGrade gata de utilizare

Mijloacele auxiliare pentru pornire

Încålzitor, motor, antigel, 120 voløi

Încålzitor, motor, antigel, 240 voløi

Ataμamentele scarificatorului

Dinøi, curbaøi, set de 3

Dinøi, drepøi, set de 3

Alte ataμamente

Rezervor de carburant, cu alimentare rapidå

Spaøiu închis, insonorizare

Sistemul de securitate al maμinii

Sistem Caterpillar Product Link de comunicare de date prin

satelit

Girofar

Antigel

Lichid de råcire, cu duratå extinså de funcøionare, –50° C

Ataμamente instalate pe teren

Vinci PA50

Radio

Lanøul cinematic

Schimb de ulei, turaøie mare

Ventilator, cu turaøie variabilå, reversibil

Trenul de rulare

Perechi de μenile, XL

Ωenilå, 510 mm MS XL

Ωenilå, 510 mm ES XL

Ωenilå, 560 mm ES XL

Ωenilå, 510 mm MS gaurå pe centru, XL

Perechi de μenile, LGP

Ωenila, 610 mm MS LGP

Ωenila, 610 mm ES LGP

Ωenila, 760 mm ES LGP

Ωenila, 760 mm cu auto-curåøare, LGP

Postul de lucru pentru operator

Plafon de protecøie a operatorului

Plafon de protecøie a operatorului, încålzit

Cabina, geamuri de policarbonat

Scaun, vinil, suspensie pneumaticå

Scaun, huså, suspensie pneumaticå, încålzit

Sistemele hidraulice

Sisteme hidraulice, vinci cu opøiune de preinstalare

Sisteme hidraulice, 4 valve

Ulei hidraulic, biodegradabil

Protecøii

Protecøie, rezervorul de carburant, exploatare în condiøii dificile

Protecøie,rezervorul de carburant, exploatare în condiøii dificile

pentru vinci

Grilaj, radiator, exploatare în condiøii dificile

Protecøie, carter, exploatare în condiøii dificile

Protecøie, ghidarea μenilei, centru

Protecøie, ghidarea μenilei, lungå

Protecøie, ghidarea μenilei, întreøinere moderatå

Protecøie, cilindru de ridicare

Protecøie, lumini, spate

Grilaj, spate, cabinå

Grilaj, lateral, cabinå

Grilaj, spate, plafon de protecøie a operatorului

Grilaj, faøå μi lateral, plafon de protecøie a operatorului

Arcuri de protecøie, cabinå

Arcuri de protecøie, plafon de protecøie a operatorului

Echipamente opøionale
Echipamentele opøionale pot varia. Consultaøi dealerul Caterpillar pentru detalii.
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