
®

Motor Diesel Cat® C6.6 cu tehnologie ACERT™

Puterea motorului 111,8 kW/152 CP

Masa operaøionalå

XL 16 610 kg

LGP 17 790 kg

D6N
Buldozer pe μenile



2

Buldozer pe μenile D6N

Conceput pentru a excela pe μantierele cele
mai solicitante. Combinând puterea,
componentele robuste μi echilibrul superior,
versatilul D6N este conceput pentru condiøii
dure de lucru, lucrând cu fiabilitatea μi
durabilitatea pe care le aμteptaøi de la
maμinile Caterpillar.

Unelte de lucru

Caterpillar oferå o gamå largå de lame 

μi alte unelte de lucru, pentru orice

aplicaøie. pag. 14

Trenul de rulare SystemOne

Proiectat exclusiv de cåtre Caterpillar,

trenul de rulare SystemOne Cat® are

duratå extinså de viaøå, asigurând costuri

de deøinere μi exploatare scåzute. pag. 13

✔

Lanøul cinematic

Noul program multivitezå [Multi-

Velocity Program (MVP)] sporeμte

capabilitatea μi performanøele transmisei

Powershift. Acum sunt disponibile 

5 domenii de vitezå pentru a se adapta

unei game largi de condiøii μi cerinøe de

exploatare. pag. 6

✔

Direcøia diferenøialå

Acest sistem flexibil menøine puterea

distribuitå pe ambele μenile în timp ce

utilajul vireazå. Controlul simultan al

vitezei, al sensului deplasårii μi al

virajelor prin maneta de comandå asigurå

maximum de productivitate. 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. 17

Mentenabilitate

Intervalele între lucrårile de întreøinere

preventivå au fost mårite, permiøând

extinderea duratei de exploatare. Toate

componentele principale, filtrele μi punctele

de lubrifiere sunt uμor accesibile μi

concepute modular. Sistemul de monitori-

zare al maμinii, modernizat, are capacitåøi

sporite de diagnosticare. pag. 16

✔

Structura

Piese turnate μi plåci grele din oøel sunt

sudate pentru a furniza o structurå a

μasiului rigidå μi unitarå. Cabina, fixatå

cu μuruburi pe suporøi elastici, reduce

nivelul de zgomot μi vibraøii. Izolaøia de

cauciuc a suporøilor rezervorului de

carburant eliminå vibraøiile μi reduce

stresul. pag. 12

✔

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. 10

✔

Postul de conducere

Postul de conducere asigurå vizibilitate

îmbunåtåøitå μi reduce nivelele de

zgomot μi de vibraøii. Instalaøia standard

de aer condiøionat μi scaunul pneumatic

C500 asigurå un confort remarcabil

pentru operator. pag. 8

✔



4

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

Motor Diesel 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,

alimentarea 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 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 circulatie

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.

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.

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.
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Direcøia diferenøialå
Direcøia diferenøialå permite virajul menøinând active ambele μenile. Operatorii controleazå
viteza, direcøia μi virajele maμinii cu un levier al direcøiei diferenøiale, maximizând în acest timp
μi producøia.

Sistemul de comandå cu levier al direcøiei
diferenøiale. Sistemul de comandå cu

levier al direcøiei diferenøiale permite

controlul simultan μi confortabil cu 

o singurå mânå, al virajelor, direcøiei, 

μi transmisiei.

• Levierul direcøiei diferenøiale are

butoane tactile pentru modificarea

treptei transmisiei.

• Cu cât este deplasat mai mult levierul

direcøiei diferenøiale, cu atât mai

strâns este virajul.

• Pentru a modifica direcøia maμinii,

operatorii rotesc levierul direcøiei

diferenøiale în sens orar pentru înainte

sau în sens antiorar pentru marμarier.

Punctul mort (NEUTRAL) al

transmisiei este la mijloc între cele

douå.

• Efortul redus de manevrare a

levierului asigurå confortul

operatorului în timpul schimburilor

lungi.

Viraje strânse cu direcøia diferenøialå. 
Cu direcøia diferenøialå, sarcini mari ale

lamei pot fi manevrate cu uμurinøå în

timpul virajelor. Operatorul menøine

controlul precis pe pante, în jurul

clådirilor, podurilor, copacilor μi a altor

obstacole.

• Direcøia diferenøialå are abilitatea så

lucreze în arii limitate asigurând "raza

cea mai micå de virare din clasa

respectivå de maμini".

• Modularea direcøiei este acordatå fin

pentru a asigura un control precis în

toate aplicaøiile de virare.

• Indiferent de condiøiile de teren,

virarea este consistentådeoarece

ambele μenile beneficiazå de forøå în

timpul operårii.

Sistemul direcøiei diferenøiale. Un

diferenøial cu planetare realizeazå

virajul maμinii prin accelerarea unei

μenile μi încetinirea celeilalte în timp ce

menøine puterea integralå pe ambele.

Sistemul direcøiei diferenøiale constå

din:

• Trei mecanisme cu angrenaj planetar.

• O pompå hidraulicå dedicatå, cu debit

variabil

• Un motor de direcøie, bidirecøional, 

cu cilindree fixå

• Angrenaje pentru direcøie pentru

condiøii dificile de lucru

• Douå seturi planetare (pentru 

direcøie μi deplasare) completeazå

diferenøialul dual.

• Un al treilea set de planetare,

planetarele de egalizare, se aflå

dispus în carcasa principalå μi

furnizeazå o diferenøå de vitezå între

μenile de maximum 4,0 km/h.

Exploatarea. La deplasarea înainte,

puterea trece prin pinionul transmisiei 

μi carcasa diferenøialului, cåtre

diferenøialul dual, transmiøându-se în

mod egal, neîntrerupt, la fiecare

reductor final. La virare, forøa este

deplasatå cåtre μenila exterioarå,

mårindu-i viteza. Ωenila interioarå îμi va

reduce viteza, pentru a realiza o un viraj

mai strâns. Viteza de deplasare înainte

råmâne aceeaμi pe parcursul virajului.
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Lanøul cinematic
Piesele robuste, durabile μi fiabile dezvoltå o forøå uniformå de råspuns μi fiabilitate de duratå.

Programul multivitezå (MVP). Programul

multivitezå (MVP) promovat de

Caterpillar permite operatorilor så

aleagå între cinci domenii diferite de

vitezå în ambele direcøii, Înainte μi

Marμarier, sporind productivitatea

maμinii, reducând în mod semnificativ

consumul de carburant μi costurile de

exploatare.

Vitezele selectabile în timpul

exploatårii au fost optimizate pentru 

a furniza cea mai bunå performanøå,

economie de carburant μi forøå de

tracøiune. Turaøia motorului în fiecare

domeniu de vitezå se adapteazå în mod

automat pentru a asigura o exploatare

linå, confortabilå μi performantå a

maμinii. Domeniile de vitezå selectabile

de operator sunt independente în ambele

direcøii, Înainte μi Marμarier de la 1.5,

2.0, 2.5, 3.0 μi 3.5.

Schimbarea automatå a vitezei/Reducerea
automatå a treptei de vitezå. Schimbarea

automatå a vitezei permite operatorului

så pre-selecteze un domeniu de viteze

înainte μi în marμarier pentru schimbåri

de direcøie uμoare μi eficiente.

Setårile pentru schimbarea automatå 

a vitezei includ:

• 1,5 înainte pânå la 2,5 marμarier.

• 2,5 înainte pânå la 2,5 marμarier.

• 2,5 înainte pânå la 1,5 marμarier.

Reducerea automatå a treptei de vitezå

permite transmisiei så reducå în mod

automat treapta de vitezå când se

detecteazå o creμtere semnificativå 

a sarcinii.

Controlul electronic al presiunii în
ambreiaj. D6N are o opøiune

suplimentarå de schimbare a treptei

transmisiei pentru un plus de

performanøe μi confort al operatorului –

Controlul electronic al presiunii în

ambreiaj (ECPC). Aceastå opøiune

unicå asigurå schimbarea cu uμurinøå 

a treptei de vitezå prin reglarea μi

modularea ambreiajelor individuale pe

baza condiøiilor curente de exploatare.

Comenzile direcøiei μi transmisiei.
Sistemul direcøiei diferenøiale de pe

D6N asigurå controlul de care au nevoie

operatorii în toate aplicaøiile. Butoanele

sensibile la simpla atingere amplasate

pe comenzile direcøiei impun

schimbårile treptelor transmisiei care

este comandatå electronic.

Convertizorul de cuplu. Convertizorul 

de cuplu cu o singurå treaptåråspunde

cu eficienøå la situaøiile sarcinii, aflate

în continuå schimbare, furnizând

multiplicarea cuplului, μi prin urmare,

crescând forøa de tracøiune. El asigurå

protecøia componentelor lanøului

cinematic prin prevenirea μocurilor 

de sarcinå din aplicaøiile de såpare în

condiøii dificile. Convertizorul de 

cuplu este adaptat în mod eficient la

componentele lanøului cinematic μi

asigurå performanøele pde care aveøi

nevoie.

Transmisia. Transmisia planetarå

Powershift cu calitåøi demonstrate are

cinci domenii de vitezå înainte μi cinci

domenii de vitezå în marμarier μi

utilizeazå ambreiaje de diametru mare,

cu capacitate mare, råcite cu ulei.

Pentru a måri la maximum durata de

funcøionare a transmisiei, conceptul

planetarei distribuie sarcinile μi

eforturile pe mai multe angrenaje.

• Schimbarea treptei de vitezå corelatå

cu turaøia motorului regleazå turaøia

motorului în timpul schimbårilor de

direcøie în forøå pentru o schimbare

uniformå a treptei de vitezå μi pentru

prelungirea duratei de viaøå a

componentelor.

• Setul transmisiei μi carcasa

diferenøialului sunt modulare prin

concept, μi gliseazå uμor în carcasa

posterioarå a maμinii, chiar dacå este

instalat scarificatorul.

• Debitul forøat de ulei lubrifiazå μi

råceμte pachetele de discuri de

ambreiaj pentru a asigura o duratå

maximå de exploatare a ambreiajului.

• Schimbarea treptei de vitezå cu

compensarea sarcinii asigurå

angajarea delicatå a ambreiajelor în

condiøii de sarcinå.
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Frâne. Frânele råcite cu ulei, acøionate

hidraulic, furnizeazå capacitate sporitå

de cuplare μi o duratå de funcøionare

sporitå.

Transmisia finalå ridicatå. 
• Pentru o duratå de funcøionare extinså

a lanøului cinematic, reductoarele

finale la înåløime sunt izolate faøå de

sol μi faøå de μocurile induse de

impactul uneltelor de lucru.

• Protejeazå dinøii pinionului de

antrenare, bucμele μi reductoarele

finale de materialele abrazive μi

condens.

• La D6N, Caterpillar utilizeazå

reductoare finale planetare care

asigurå funcøionarea μi performanøa

pe termen lung.

1 Comanda direcøiei. Maneta de

comandå permite controlul simultan,

cu o singurå mânå, a directiei si

transmisiei.

2 Motor diferenøial de direcøie. Motorul

hidraulic bi-direcøional pentru direcøie

activeazå diferenøialul dual care

modificå viteza fiecårei μenile în

parte. Reducând viteza unei μenile μi

crescând-o pe a celeilalte, se

realizeazå un viraj strâns lin.

3 Transmisie Powershift. Conceptul

verificat al planetarelor asigurå

schimbåri rapide μi line de vitezå în

timp ce eforturile sunt distribuite pe

mai multe angrenaje, pentru a se

asigura o duratå prelungitå de viaøå a

utilajului.

4 Reductor final. Reductoarele finale

Caterpillar de concepøie elevatå

asigurå izolarea de materialele

abrazive produse de uneltele de lucru,

extinzând durata de exploatare.

5 Ansamblul frânei. Discurile de frânå de

diametru mare, råcite cu ulei, asigurå

o duratå lungå de funcøionare.

6 Motor. Motorul diesel Caterpillar®

C6.6 cu tehnologie ACERT respectå

reglementårile curente privind gazele

de eμapament.

7 Convertizorul de cuplu. Convertizorul

de cuplu eficient realizeazå

multiplicarea cuplului pentru

creμterea forøei de tracøiune μi

protejeazå lanøul cinematic de

eforturle produse de μocuri.

8 Radiatorul. Radiatorul din aluminiu

asigurå un transfer tehnic excelent.
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Postul de conducere
Postul de conducere de ultimå orå are un nivel de zgomot redus, vibraøii reduse ale cabinei 
μi vizibilitate excelentå. Scaunul confortabil Caterpillar cu suspensie pneumaticå reduce 
oboseala operatorului. Cabina μi aerul condiøionat sunt standard.

Cabinå. Modelul este spaøios μi

confortabil pentru a asigura

productivitatea munciiîn cazul

schimburilor prelungite. Geamurile

mari sticlå μi panourile pentru uμi

permit vizibilitatea excelentå asupra

lamei, a pårøii din spate μi a lateralelor

maμinii. Modelul garniturii uμii μi

ferestrei permite presurizarea completå

a cabinei pentru a asigura un nivel redus

de penetrare a prafului. Materialul

interior al tapetului de plafon, μi

panourile din spumå pentru insonorizare

reduc nivelul de zgomot.

Comenzile individuale ale

μtergåtoarelor de parbriz se aflå în

secøiunea din faøå a tapetului interior de

plafon. Sistemul de råcire este

încorporat în structura cabinei asigurând

o vizibilitate excelentå cåtre spatele

maμinii. Operatorul poate avea uμor

acces la informaøii în ceea ce priveμte

funcøionarea maμinii prin consultarea

panoului de bord care este eficient μi

explicit.
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Scaun cu suspensie pneumaticå Cat C500
Confort. Scaunul cu suspensie pneumaticå
din seria Cat C500 Confort este proiectat
ergonomic pentru a susøine operatorul în
diferite condiøii de μantier. Acest echipament
de confort este acum standard pe D6N.
• Scaunul este complet ajustabil pentru

confortul maxim al operatorului,
susøinere, μi reducerea oboselii
operatorului.

• Perna scaunului reduce presiunea
asupra segmentului inferior al coloanei
vertebrale μi a articulaøiei μoldurilor,
permiøând în acelaμi timp o miμcare
neobstrucøionatå a braøelor μi
picioarelor.

• Un reglaj lombar standard asigurå
confortul porøiuniii inferioare a coloanei
vertebrale.

• Perne cu încålzire pentru scaun sunt
disponibile de la dealerul
dumneavoastrå Caterpillar.

Tabloul de bord. Panoul de bord, cu
aparate indicatoare uμor de urmårit μi cu
lumini de avertizare, asigurå informarea
operatorului relativ la problemele
potenøiale ale maμinii. Toate aparatele
indicatoare sunt vizibile cu uμurinøå chiar
în lumina solarå. Luminile de avertizare μi
aparatele indicatoare au fost re-amplasate,
ca så asigure sesizarea preciså μi eficientå
a alertelor. Comenzile sistemului de
climatizare (HVAC) sunt convenabil

amplasate pe bord pentru a furniza
operatorului controlul climatizårii în
interior. Comenzile de schimbare
automatå a vitezei μi reducerea automatå 
a treptei de vitezå se aflå la îndemânå.
Suporøii pentru picioare menøin stabilitatea
μi confortul operatorului în timp ce
lucreazå pe pante.

Sistemul electronic de monitorizare (EMS III).
EMS III furnizeazå operatorului un
feedback instantaneu asupra stårii de
funcøionare a maμinii μi înregistreazå
datele de regim pentru a servi la
eventualele probleme de diagnosticare.
Este dotat cu memorie de tip "flash", care
permite modernizarea sistemului pe
måsurå ce noi tehnologii μi programe
devin disponibile. Acest sistem este
compatibil interfeøele de service μi
diagnostic Cat ET μi CMS. EMS cu noile
funcøionalitåøi include urmåtoarele aparate
indicatoare μi afiμaje:
• Indicatorul pentru nivelul de carburant
• Indicatorul temperaturii uleiului

hidraulic
• Indicatorul temperaturii antigelului
• Indicatorul temperaturii uleiului din

lanøul cinematic
• Indicatoare pentru:
– Presiunea uleiului
– Întreøinerea separatorului de apå din

carburant
– Colmatarea filtrului de aer

• Indicatorul pentru presiunea uleiului
motor

• Afiμajul digital al turaøiei motorului
• Indicatorul domeniului de vitezå al

transmisiei
• Contorul orar
• Contorul de parcurs

Comutatorul basculant pentru controlul
turaøiei. Un comutator basculant comandå
ralenti-ul ridicat sau scåzut cu o simplå
atingere de deget. O pedalå de deceleraøie
conferå operatorului comanda completå a
turaøiei când comutatorul basculant este în
poziøia turaøiei maxime de mers în gol. Se
pot seta turaøii specifice ale motorului cu
comutatorul basculant pentru a adapta
maμina la cerinøele aplicaøiei.

Pentru a seta turaøiile motorului, apåsaøi
pedala de decelerare, selectaøi turaøia doritå
μi reastabiliøi-o prin activarea timp de 
3 secunde a comutatorului basculant.

Comenzile uneltei de lucru. Comenzile
hidraulice cu circuit de pilotare care
solicitå un erfort redus de manevrare fac
buldozerul D6N o maμinå uμor de
exploatat, μi furnizeazå un control sigur 
μi precis al lamei cu reducerea gradului 
de obosealå a operatorului. Comenzile
modelate ergonomic pentru controlul lamei
μi scarificatorului asigurå confortul sporit
al operatorului în timpul schimburilor
prelungite.

Alte caracteristici tehnice

Dotårile interioare μi de depozitare ale
postului de conducere de pe D6N includ:
• Suportul reglabil pentru braø
• Scrumierå
• Cuier pentru hainå
• Suport pentru pahar
• Plafoniera
• Comanda electronicå a acceleraøiei

integratå în consola din dreapta
• Pedale ergonomice
• Deschiderea din interior a uμii
• Spaøiu mare de depozitare pe fiecare 

parte a scaunului
• Curele de legare a cutiei de alimente
• Console ??? pentru operaøiile în

transversala pantei
• Spaøiu de depozitare în spatele scaunului

pentru trusa de prim ajutor
• Douå prize de 12 volt
• Uμi largi ale cabinei
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Sisteme 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.

Opøiunea de preinstalare a sistemului
AccuGrade pentru ataμament. Opøiunea

de preinstalare a sistemului AccuGrade

pentru ataμament (AccuGrade ARO)

furnizeazå o platformå instalatå din

fabricå pentru sistemul AccuGrade

Laser sau GPS.

Toate schimbårile necesare la sistemul

electric, sistemul hidraulic, lamå, μi

cabinå sunt încorporate în AccuGrade

ARO. Suporøii de montaj adåugaøi pe

lamå permit instalarea uμoarå a

catargelor. Suporøii de montaj din

cabinå fixeazå monitorul din interiorul

cabinei. Prizele de conectare din

interiorul cabinei μi de pe partea din 

faøå a maμinii fac uμoarå instalarea

componentelor electronice.

Avantaje. Procesele curente de mutare 

a materialului μi de nivelare finå de

finisare sunt procese cu activitåøi

intensive μi depind de abilitatea

personalului μi de instrumente.

Menøinerea unei pante consistente între

jaloane este o provocare, chiar μi pentru

operatorii experimentaøi. Sistemele 

de comandå a maμinii μi ghidare

AccuGrade Laser μi GPS reduc cerinøele

de muncå μi ajutå operatorii så lucreze

conform modelului, asigurând un

debleu μi un rambleu precis, μi reducând

costurile materiale.

Opøiunea de comandå automatå a lamei.
Comanda automatå a ridicårii μi/sau

înclinårii lamei asigurå precizie deplinå

cu productivitate sporitå prin reducerea

solicitårilor de comandå a lamei asupra

operatorului. Pe baza semnalelor de

corecøie, o valvå comandatå hidraulicridicå

sau coboarå lama în mod automat

pentru a menøine corect elevaøia.

Aplicaøii. Sistemele AccuGrade Laser μi

GPS sunt proiectate pentru un domeniu

larg de aplicaøii de mutare a materialului

în construcøii care presupun toleranøe

reduse μi valori ridicate pentru

productivitate. Alegerea sistemului

Laser sau GPS depinde de cerinøele de

μantier ale activitåøii de executat.
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Monitorul laser din interiorul cabinei.
Monitorul din interiorul cabinei cu

indicator de pantå uμor de citit μi cu

afiμare ???backlit?? a elevaøiei prezintå

operatorului informaøiile complete

oferite de sistemul Accugrade. Sågeøile

de pe monitorul din interiorul cabinei

aratå poziøia lamei în raport cu panta μi

indicå cerinøele de debleu sau rambleu

ale zonei de lucru. Operarea cu ajutorul

butoanelor care sunt apåsate permite

operatorului så comute uμor din modul

manual, adecvat lucrårilor de nivelare

grosierå, la modul automat, pentru

nivelare preciså de finisare.

Sistemul de control AccuGrade GPS.
Sistemul AccuGrade cu Poziøionare

Globalå (GPS) este cea mai bunå soluøie

când μantierul de construcøii implicå mai

mult lucråri de contur decât planuri cu

pantå unicå sau dualå. Un sistem GPS

comparå poziøia lamei cu un plan de

μantier tridimensional computerizat μi îi

semnaleazå operatorului sau sistemului

hidraulic så ridice sau så coboare lama

pentru a realiza parametrii proiectului.

1 Radioul de transmitere de date

2 Receptorul GPS

3 Staøia de bazå GPS

4 Maμinå echipatå cu sistemul

AccuGrade GPS

Monitor GPS instalat în cabinå. Monitor

GPS instalat în cabinå asigurå informaøii

de exploatare în timp real pentru

operator. Proiectat pentru exploatare

simplå, monitorul color de 140 mm cu

cristale lichide (LCD) exploatabil μi la

lumina zilei, dotat cu tastaturå, permite

operatorilor så inter-relaøioneze uμor cu

sistemul. Setårile μi imaginile pot fi uμor

configurate în conformitate cu

preferinøele operatorului. Monitorul este

conceput pentru funcøionare fiabilå în

condiøii extreme de exploatare, inclusiv

praf μi umiditate.

Sistemul de control al pantei AccuGrade
Laser. Sistemul laser este ideal pentru

lucråri cu nivelare finå de finisare cu

suprafeøe plane, cu pantå unicå sau

dualå, precum pe μantierele de

construcøii industriale, comerciale μi

rezidenøiale.
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Structura
Conceput μi realizat pentru a susøine cele mai solicitante aplicaøii. Proiectat så reziste pe durata
extinså de funcøionare a D6N.

Ωasiul μi piesele turnate. Carcasa μi

μasiele de la D6N sunt construite så

absoarbå μocurile de sarcinå cu

impact ridicat μi forøele de torsiune.

Piesele turnate sunt amplasate

strategic în interiorul μasiului pentru

a adåuga rezistenøå suplimentarå.

Caterpillar utilizeazå tehnicio de

sudurå robotizatå în ansamblul

carcasei μi μasielor. Aceasta asigurå

calitate μi fiabilitatea întregii

structuri.

• Ωasiul principal din oøel de înaltå

rezistenøå rezistå la μocurile

cauzate de impactul unor

încårcåturi semnificative.

• Analiza pieselor finite, asistatå de

calculator este utilizatå pentru a

evalua μi a asigura durabilitatea.

• Integritatea structurilor este testatå

prin metode specifice, pe întregul

domeniu.

• Sudura robotizatå asigurå

penetrare adâncå μi consistenøå

pentru o lungå duratå de

exploatare.

• Prelucrarea mecanicå de

performanøå furnizeazå alinierea

perfectå a gåurilor μi suprafeøelor.

• Ax de pivotare μi bara de egalizare

montatå pe axe pentru a menøine

aliniamentul ansamblului rolelor

μenilei.

Bara de egalizare. Bara de egalizare

montatå pe axe conferå rolelor de

susøinere a μenilei posibilitatea de 

a oscila în sus sau în jos pentru a se

adapta mai bine la conturul solului,

în timp ce asigurå un maximum 

de tracøiune μi de confort al

operatorului.

Protecøie contra råsturnårii. Suporøii

cabinei pentru seria N au fost

rigidizaøi. Suporøii mai rigizi

conduc la reducerea zgomotului μi

vibraøiilor în cabinå, asigurând

operatorului un confort sporit.

Calitate μi fiabilitate. 
• Plåci metalice de 4 mm pe

panourile laterale de acces pentru

service μi protecøia din spate.

• Coløurile din metal, rotunjite,

adaugå un plus de rezistenøå.

• Rezervorul de carburant motat pe

tampoane de cauciuc ??? are

vibraøii reduse care reduc

posibilitatea de fracturå la efort.

• Scutul radiatorului pentru

condiøii dificile de lucru a

devenit în prezent standard.

• Scutul din spate pentru riper,

pentru condiøii dificile de lucru.

• Garniturile cu clame asigurå

protecøie contra prafului μi

condensului în spaøiile din spate,

la deschiderile pentru uμå μi între

postul ROPS μi spaøiul din spate.

Aspectul maμinii. Formele rotunjite ale maμinii

oferå vizibilitate excelentå, accesibilitate μi

mentenabilitate.

• Panori de acoperire a uμilor din oøel rezistent,

durabil.

• Filtrul epurator se aflå sub capotå, pentru 

o bunå vizibilitate.

• Carcasa motorului este conicå, ascuøindu-se

pe måsurå ce se apropie de cabinå.

• Suprafeøe mari din sticlå.

• Comenzile sunt ergonomice pentru

exploatarea mai uμoarå μi o mai bunå

eficienøå.
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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 – de la sol, în sus.

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.

• Sistemul de ghidare. Sistemul de

ghidare pune în contact glisiere ??link

rails?? în loc de terminale cu axe???

μi ajutå la menøinerea μenilei în

interiorul sistemului de role de

susøinere. 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

extinå 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 novator μi nu

depind de interfaøa zalei pentru 

a råmâne etanμe. Ca toate produsele

cat pentru trenul de rulare, ele sunt

umplute cu uleiuri speciale.

• Poate fi utilizat în orice aplicaøie

• 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 care 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 μi

spongios.

• 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.

• Patinele late ale μenilei, ramele mai

lungi ale μenilei μi un ecartament

crescut sporesc suprafaøa de contact 

a μenilei μi reduc presiunea asupra

solului, pentru o excelentå flotabilitate.

Protejare 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 cadå 

pe piesele în miμcare.

Rolele de susøinere a μenilei . Rolele de

susøinere a μenilei sunt tubulare, pentru 

a rezista la îndoire μi råsucire.

• Rolele de susøinere a μenilei se ataμeazå

la buldozer printr-un ax de pivotare μi

bara de egalizare montatå pe axe.

Sistemul de resort???. Sistemul de

resorturi ??? este superior deoarece este

protejat de elemente μi menøinut într-o

incintå capsulatå, umplutå cu ulei, pe 

o perioadå de mai muløi ani, pe durata

funcøionårii sale fiabile.

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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Uneltele de lucru
Uneltele de lucru Cat μi piesele active (care vin în contact cu påmântul) (G.E.T) sunt proiectate 
pentru a furniza rezistenøå μi flexibilitate pentru a face maμina adecvatå sarcinilor de lucru, 
maximizând totodatå performanøele.

Lamele Caterpillar. Cu modelul superior

al suportului lamei cu 4 celule, lamele

buldozerelor Cat fac faøå la cele mai

dure condiøii de lucru. Lamele nostre cu

rezistenøå mare la tracøiune rezistå la

îndoire prin torsiune în aplicaøii dure.

• Lamele tåietoare cu rezistenøå mare la

tracøiune, din oøel Cat -2™, rezistå la

îndoire.

• Lamele de colø din oøel DH-3™

måresc la maximum durata de

serviciu.

Lamå de forøå cu unghi variabil de
înclinare longitudinalå μi transversalå
(VPAT). Lama VPAT conferå

operatorului abilitatea de a regla

hidraulic din postul de conducere

ridicarea, unghiul, μi înclinarea lamei.

• Înclinarea lamei ajustabilå manual

pentru performanøe optime.

• Coløurile de la partea de sus a lamei

sunt rotunjite pentru vizibilitatea mai

bunå a operatorului asupra zonei.

(Numai configuraøie XL).

• 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 mari ??tower?? ale μasiului

C au fost adåugate pentru a

îmbunåtåøi durabilitatea.

• Punctele de lubrifiere se aflå la toate

articulaøiile axelor pentru a reduce

uzura.

Poziøia VPAT – Înclinarea lamei. 
• 54° – încårcarea maximå a lamei μi

cea mai bunå nivelare de finisare.

• 57,5° – încårcare bunå a lamei μi

såpare generalå.

• 60-62° – penetrare maximå a lamei μi

retenøie reduså a materialului pe lamå.

Lama Semi-Universalå ( numai
configuraøie XL). Construit pentru

aplicaøii severe în care sunt importante

penetrarea μi încårcarea lateralå a lamei.

Modelul lamei SU o face excelentå

pentru încårcarea μi penetrarea

materialelor agresive. Aripile lamei sunt

proiectate pentru o reøinere superioarå 

a încårcåturii.
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Lama pliabilå. Proiectatå så respecte

limita de låøime de 3 m la transport fårå

a fi necesarå scoaterea lamei. Permite ca

o secøiune a capåtului din stânga al

lamei så se plieze înainte în poziøia de

transport.

Riper cu dinøi multipli. Riperul

paralelogram cu dinøi multipli oferå

posibilitatea alegerii a unui, a doi, sau a

trei dinøi, depinzând de condiøiile de

lucru.

• Sunt disponibili dinøi curbaøi sau

drepøi pentru riper.

• Durabilitate excelentå a μasiului în

aplicaøii severe de tracøiune.

Bara de tracøiune. D6N poate fi echipat

cu o barå de tracøiune pentru a trage

unelte de lucru precum:

• Discuri

• Compactoare

• Roøi de mårunøire

• Recuperarea altor echipamente

Vinci. 
• Un singur joystick de comandå

acøioneazå atât ambreiajul cât μi

funcøionarea frânelor pentru a

îmbunåtåøi eficienøa operatorului.

• Ambreiajele de pe arborele prizei de

putere reduc puterea motorului pentru

a asigura eficienøa consumului de

carburant.

• Angajarea ambreiajului μi eliberarea

frânei sunt în mod automat

sincronizate pentru o exploatare

uniformå.

• Piesele vinciului pot fi întreøinute cu

vinciul montat pe buldozer.

Verificaøi detaliile cu dealerul

dumneavoastrå Caterpillar.

Bare de protecøie pentru aplicaøiile
forestiere. În aplicaøii forestiere μi de

curåøare a terenurilor, unde rådåcinile μi

diverse deμeuri pot deteriora o maμinå,

pentru D6N sunt disponibile opøional

bare de protecøie. Grilajele de protecøie

protejeazå componentele critice de pe

buldozer, precum conductele hidraulice,

racordurile de evacuare, geamurile

cabinei μi farurile contra deteriorårii.

Produse personalizate. Grupul pentru

produse speciale vå poate ajuta cu

råspunsuri la cerinøele dumneavoastrå

specifice construindu-vå maμina de care

aveøi nevoie: Pentru deμeuri, exploatåri

forestiere μi alte aplicaøii.
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Mentenabilitate
Modelul modular lanseazå produsele Caterpillar cu o generaøie în avans prin simplificarea 
lucrårilor de service μi întreøinere.

Mentenabilitate încorporatå. Mai puøin

timp pentru întreøinere înseamnå mai

mult timp pentru lucru. Piesele

importante sunt concepute ca module 

μi cele mai multe pot fi scoase fårå 

a deranja sau a scoate altele.

Racord de diagnostic. Racordul de

diagnostic permite dealerului Caterpillar

så depaneze rapid utilajul D6N sau så

acceseze datele stocate prin utilizarea

interfeøei de diagnostic Electronic

Technician (Cat ET).

Diagnosticare. Capabilitatea de

diagnosticare μi depanare a buldozerului

Cat D6N este printre cele mai bune.

Sistemele de monitorizare ale

concurenøei oferå posibilitåøi limitate de

diagnostic. Panoul de bord al maμinii

permite identificarea rapidå a

problemelor μi a cauzelor lor, prin

utilizarea unui sistem de avertizare cu

trei nivele.

Puncte de service grupate μi
accesibilitate. Buldozerele D6N au fost

proiectate øinând cont de uμurinøa μi

simplitatea lucrårilor de service.

• Robineøii de presiune grupaøi vå

permit så måsuraøi μi så depanaøi

sistemul hidraulic. Sunt disponibile

douå grupuri de branμamente la

distanøå, unul în din dreapta aripå μi al

doilea în spatele protecøiei transmisiei

de la spatele maμinii.

• Uμile cu balama la motor cu

limitatoare mecanice asigurå accesul

uμor la filtrele secundare de

carburant, filtrele de ulei, tubul de

umplere cu ulei de motor, filtrul de

aer al motorului μi compresorul A/C.

• Uμile de acces la incinta din partea

stângå permit accesul uμor la baterii,

tubul de umplere al transmisiei, cutia

cu siguranøe, recipientul cu lichid de

spålare, comutatorul de deconectare,

nivelul uleiului de transmisie μi

sistemul de securitate al maμinii

(opøional)

• Uμile de acces la incinta din partea

dreaptå permit accesul uμor la filtrul

de ulei hidraulic μi la robineøii de

presiune.

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

Product Link de comunicare de date

prin satelit 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 trimite alerte prin e-mail

μi poate furniza date privind consumul

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

utilizeazå o cheie codatå electronic,

selectatå de cåtre client pentru a limita

uzura prin 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.

Sistemul electronic de monitorizare. 
D6N este dotat cu un sistem flexibil de

monitorizare care este uμor de updatat

graøie memoriei de tip "flash",

preferabil faøå de înlocuirea modulului,

ceea ce reduce costul pieselor. Pe

måsurå ce tehnologia se schimbå μi

devin disponibile noi ansambluri

electronice μi software, sistemul de

monitorizare va permite ca maμina så

fie uμor de actualizat.

Drenuri ecologice. Drenurile ecologice

asigurå o metodå mai ecologicå pentru 

a evacua fluide. Ele sunt incluse pe

radiator (lichidul de råcire) μi rezervorul

de ulei hidraulic, precum μi pentru

schimbul de ulei de motor.

Întreøinerea uμoarå a motorului. Multe

piese pot fi recondiøionate μi sunt

disponibile sub forma componentelor

recondiøionate.

• Blocul motor iniøial poate fi alezat de

douå ori μi bucμat.

• Bielele pot fi scoase prin partea de

sus a cilindrilor.

• Tacheøii μi tijele împingåtoare pot fi

înlocuiøe fårå a scoate arborele cu

came.

• Intervale extinse pentru schimbul de

ulei μi pentru filtrele de ulei de pânå

la 500 de ore.

Accesibilitate. 
• Uμi cu balama la motor pentru 

a uμura accesul la motor.

• Filtre amplasate la îndemânå pentru

lucrårile de întreøinere periodice.

• Starea filtrului de aer este

monitorizatå electronic.

• Alimentare rapidå a rezervorului de

carburant disponibilå (ataμament)

• Panouri de acces mai largi pentru

întreøinere.

• Porturi de test pentru diagnosticare 

în vederea depanårii rapide.
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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. Dealerul poate personaliza un plan special pentru dumneavoastrå, de la
service preventiv pânå la întreøinere totalå a maμinii, permiøându-vå så optimizaøi recuperarea
investiøiei.

Asistenøå pentru produs. Aproape toate

piesele buldozerului D6N pot fi gåsite

în magaziile de piese ale dealerului 

Cat. Dealerii Cat utilizeazå o reøea

internaøionalå computerizatå pentru 

a gåsi piesele de schimb din stoc μi 

a reduce la minimum timpul de

nefuncøionare al maμinii. Poate fi

disponibil un program de schimb pentru

componentele majore. Aceasta va scurta

timpul de reparaøii μi va reduce

costurile.

Componente recondiøionate. Economisiøi

bani cu piese de schimb recondiøionate.

Obøineøi aceeaμi garanøie μi fiabilitate ca

μi pentru produsele noi cu 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 mult

rezistå piesele? Care este costul

întreøinerii preventive? Care este costul

real al subactivitåøii Dealerul

dumneavoastrå Cat vå poate da

råspunsurile la aceste întrebåri.

Cumpårare. Luaøi în consideraøie

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.

Exploatare. Tehnicile mai bune de

exploatare pot så vå måreascå

profiturile. Dealerul dumneavoastrå 

Cat are documentaøia necesarå pentru 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.

Înlocuire. Din ce în ce mai muløi

cumpåråtori de echipamente planificå

întreøinerea eficientå înainte de a

cumpåra un echipament. Alegeøi din

domeniul larg al serviciilor 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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Greutåøi

Masa operaøionalå
XL (Lama SU) 16 404 kg
LGP (Lame VPAT) 16 605 kg
LGP (Lame VPAT) 17 791 kg

Greutatea de expediøie
XL (Lama SU) 16 099 kg
LGP (Lame VPAT) 16 300 kg
LGP (Lame VPAT) 17 486 kg

• Masa operaøionalå: Include EROPS, A/C, lumini, lamå VPAT,
transmisie, barå de tracøiune, capotare motor, sisteme hidraulice cu 
3 valve, 100% carburant, scaun C500 Confort μi operator.

• Greutatea de expediøie: Include EROPS, A/C, lumini, lamå VPAT,
transmisie, furcå de remorcare, capotare motor, sisteme hidraulice cu 
3 valve, 5% carburant, μi scaun C500 Confort.

Dimensiuni

Lungimea totalå de bazå a buldozerului (cu furca de remorcare) 3740
mm

Trenul de rulare

Låøimea patinei μenilei
XL 610 mm
LGP 840 mm

Patine/Laturå
XL 40
LGP 46

Ecartamentul μenilelor
XL 1890 mm
LGP 2160 mm

Ωenila pe sol
XL 2581 mm
LGP 3117 mm

Zona de contact cu solul
XL 3,15 m2

LGP 5,24 m2

Presiune la sol
XL 51,6 kPa
LGP 33,2 kPa

Rolele μenilei/Laturå
XL 7
LGP 8

Motor

Motor Cat C6.6 cu tehnologie ACERT
Putere netå

ISO 9249 111,8 kW/152 CP
80/1269/EEC 111,8 kW/152 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 2200 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.

Transmisia

Înainte km/h

1.5 3.1
2.0 4.6
2.5 5.7
3.0 7.5
3.5 10

Marμarier
1.5 3.1
2.0 5.1
2.5 6.4
3.0 8.6
3.5 11.6

Înainte – Forøa de tracøiune
1.5 320 kN
2.0 175 kN
3.0 97 kN

Capacitåøi de umplere în service

litri

Rezervorul de carburant 299
Sistemul de råcire 35
Reductoarele finale (fiecare) 7
Rezervorul hidraulic 29.5
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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 75 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 110 dB(A) måsurat în
conformitate cu procedurile de testare μi condiøiile specificate în
2000/14/EC.

Lame

Tipul lamei VPAT, SU
XL SU

Capacitatea lamei 4,28 m3

Låøimea lamei 3154 mm
XL VPAT

Capacitatea lamei 3,18 m3

Låøimea lamei 3272 mm
LGP VPAT

Capacitatea lamei 3,16 m3

Låøimea lamei 4080 mm

Scarificator cu lamå

Tip Paralelogram fix
Numårul de låcaμe 3
Låøimea totalå a traversei 2202 mm
Secøiunea transversalå a traversei 216 X 254 mm
Penetrarea maximå

XL 473,5 mm
LGP 359,5 mm

fiecare dinte suplimentar 78 kg

Vinci

Modelul vinciului PA55
Greutate* 1276,5 kg
Volumul de ulei 74 litri
Lungimea vinciului suportului 1145 mm
Låøimea carcasei vinciului 975 mm
Tambur

Diametru 254 mm
Låøime 315 mm

Diametrul flanμei 504 mm
Dimensiunea cablului

Recomandatå 19 mm
Opøional 22 mm

Capacitatea tamburului
Cablul recomandat 122 m
Cablul opøional 88 m

Dimensiunile piesei de fixare a cablului
Diametrul exterior 54 mm
Lungime 65 mm

* Greutate: Include pompa, comenzile operatorului, uleiul, suporøii de montaj μi
distanøiere.
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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 1890 2160
2 Låøimea buldozerului

Cu urmåtoarele ataμamente:
Patine standard fårå lamå 2500 3000
Patine de 840 mm fårå lamå 2450 2870
Patine standard cu lamå VPAT la unghi de 25° 2972 3706

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

Plafon de protecøie a operatorului ROPS 3040 3144
Cabinå ROPS 3095 3200

4 Înåløimea de poziøionare a barei de tracøiune în furca de remorcare
De la faøa dinspre sol a patinelor 565 669

5 Lungimea μenilei pe sol 2581 3117
6 Lungimea buldozerului de bazå (cu furca de remorcare) 3740 4165

Cu urmåtoarele ataμamente, adåugaøi la lungimea buldozerului de bazå :
Scarificator cu lamå 1026 1026
Vinci PA55 381 381
Lame VPAT, drepte 1163 1204
Lama VPAT, la unghi de 25° 1787 2125
Lama SU 1417 –

7 Înåløimea peste eμapament 2979 3083
8 Înåløimea papucului μenilei 66 57
9 Garda la sol de la faøa dinspre sol a patinei (per SAE J1234) 392 507
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Echipament standard
Echipamentul standard poate varia. Consultaøi dealerul Caterpillar pentru detalii.

Lanøul cinematic
Motor Cat® C6.6 cu tehnologie ACERT™, sistem Caterpillar

de injecøie cu rampå comunå, modul de comenzi electronice

ADEM™ A4 μi post-råcire aer-aer

Curea cu profil în V cu dispozitiv automat de strângere a

curelei

Dispozitivul de demaraj asistat cu eter

Ventilator cu antrenare directå

Sistemul de råcire din aluminiu (radiator, lanøul cinematic,

aftercooler)

Radiatorul pentru råcirea uleiului cu tubulaturå - aripioare din

oøel (Direcøia diferenøialå)

Filtru epurator de aer cu purificator preliminar integrat μi

ejector automat de praf cu prizå de aer sub capotå aer

Pompa de amorsare cu carburant cu separator integrat de

carburant/apå

Funcøie de decelerare (comutator basculant & comanda turaøiei

motorului prin pedalå)

Transmisie planetarå Powershift cu convertizor de cuplu

Schimbarea treptei de vitezå cu controlul acceleraøiei μi

compensarea automatå a sarcinii

Trecere automatå într-o treaptå inferioarå de vitezå μi control

al acceleratiei

Trecere automatå într-o treaptå inferioarå de vitezå 

(1.5F-2.5R, 2.5F-2.5R, 2.5F-1.5R)

Sistem de program multivitezå (MVP): permite selectarea 

a 5 viteze diferite de deplasare

Sistemul de direcøie: direcøia diferenøialå cu manetå de

comandå pilot

Alte echipamente standard
Scutul de protecøie a carterului

Drenuri ecologice. (ulei de motor, de lanø cinematic, hidraulic)

Robineøi S•O•S pentru ulei de motor, de lanø cinematic, de

transmisie

Port de prelevare de probe de lichid de råcire

Robineøi de presiune montaøi centralizat la distanøå pentru

accesul uμor μi diagnostic

Dispozitiv frontal de tragere

Grilaj cu sisteme de fante paralele pentru radiator, articulat cu

balama

Uμi cu balama la motor

Capote cu încuietori

Furcå de remorcare rigidå

Sistemele hidraulice cu trei valve pentru lamå VPAT

Sisteme hidraulice cu senzor de încårcare

Filtrul de ulei al ataμamentului

Electrice
Claxon

Contorul orar

Alarma de marμarier

Transformator la 12-volt, 10-amperi

Racord diagnostic

Baterii de claså 31 950CCA

Lumini pe faøå integrate

Alternator pentru exploatare în condiøii dificile (HD), 

95-amperi fårå perii (24 volt)

Demaror (24 volt)

Postul de lucru
Cabinå cu structurå de protecøie ROPS/FOPS cu A/C integrat

Scaun, suspensie pneumaticå, huså pentru cabinå

Suportul reglabil pentru braø

Centura de siguranøå, retractabilå, 76 mm

Suporturi de reazem al picioarelor pentru lucrul în pantå

Grupaj de patru indicatoare (antigel, temperatura uleiului de

transmisie, temperatura uleiului hidraulic, nivelul de

carburant)

Sistemul electronic de monitorizare (EMS III)

Limitator programabil electronic pentru treapta de vitezå

Puncte de alimentare, douå, 12-volt

Pre-echipament de radio, 12-volt, "plug and play"

Compartimentul de depozitare

Suport pentru pahar (din stânga)

Cuier pentru hainå

Indicator electronic de întreøinere al epuratorului de aer

Indicator electronic de service pentru avertizare 

"apå-în-carburant"

Oglindå retrovizoare

Funcøie de selectare a punctelor de schimbare a vitezei, 

pe bord

Trenul de rulare
Trenul de rulare SystemOne™

Rolå de întindere cu bandå de rulare centralå

Rolele μenilei (7 XL & 8 LGP) μi roøile conduse lubrifiate pe

viaøå

Rolele de susøinere a μenilei

Segmente dinøate ale roøii conducåtoare, schimbabile

Ωenile cu 40 de patine – 610 mm latime pentru lucru în

condiøii extreme (24") pentru XL

Ωenile cu 46  de patine – 840 mm (33") pentru lucru în condiøii

medii pentru LGP (pentru låøime de 3 m la transport)

Întinzåtoare hidraulice ale μenilei

Protecøii pentru ghidajele de capåt ale μenilei

Protecøie a ghidajului centrului μenilei, pentru performanøe

superioare la lucrul în pantå (numai la LGP)
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Echipamente opøionale
Echipamentele opøionale pot varia. Consultaøi dealerul Caterpillar pentru detalii.

Sistemele hidraulice μi scarificatorul:

Patru valve fie pentru lama SU (XL) μi scarificator sau lamå

VPAT μi scarificator

Douå valve pentru lama SU

Scarificator paralelogram (cu trei dinøi drepøi)

Fiecare dinte curbat opøional înlocuieμte dintele drept

Capac, consolå, scarificator

Echipamente pentru pornire asistatå:

Încålzitor pentru antigel

Baterii pentru condiøii dificile de lucru

Perechea de μenile; SystemOne:

Configuraøie XL, 40-patine:

560 mm ES

610 mm Ms

ES 610 mm cu gaurå pe centru

Configuraøie LGP, 46-patine:

840 mm ES

ES 840 mm cu gaurå pe centru

865 mm cu auto-curåøare

Vinci μi cablu ghidat:

Buldozer, pregåtirea vinciului

Buldozer, vinci cu opøiune de preinstalare

Capac, consolå, vinci

Vinci (standard sau cu vitezå reduså)

Cu cablu ghidat, 3 role

Cu cablu ghidat, 4 role

Schimb de ulei, turaøie mare

Radiator, rezistent la murdårie

Filtrul epurator de aer al turbinei

Configuraøie pentru exploatåri forestiere

Încårcåtor pe μenile pentru manipularea deμeurilor

Configuraøie pentru nivelare preciså de finisare

Sistemul Product Link de comunicare de date prin satelit

AccuGrade ARO (Laser/GPS)

Buldozere – A se vedea Specificaøii pentru buldozer,

Diagrama pentru greutåøi

Plafon de protecøie a operatorului

Încålzitor, montat pe tabloul de bord, pentru post de conducere

fara cabinå

Ventilator, reversibil

Ansamblu adaptor de umplere rapidå cu carburant

Sistem de iluminare, 4 Lumini

Girofar

Sistemul de securitate al maμinii (MSS)

Protecøii:

Carter, exploatare în condiøii dificile

Rezervorul de carburant

Conductele din faøå

Cilindrii de ridicare

Reductoare finale

Protecøie, spate, exploatare în condiøii dificile

Ghidaj pentru μenila MS

Ghidaj μi protecøie pentru μenila HD

Protecøie, ghidarea μenilei, centru XL

Radiator, exploatare în condiøii dificile, grilaj cu balama

Striker bars

Grilajul de protecøie anti-nisip

Ecran cu imagini din spate pentru cabina EROPS

Ecran cu imagini din spate pentru plafonul de protecøie a

operatorului EROPS

Grilaj de protecøie, EROPS

Grilaj de protecøie, OROPS



Buldozer pe μenile D6N

®

HRoHT5742-1 (01/2009) hr

Pentru informaøii mai complete asupra produselor Cat, serviciilor prestate de dealer μi soluøiilor industriale, vizitaøi pagina de web la
www.cat.com

Materialele μi specificaøiile se pot schimba fårå notificare. Maμinile din fotografii pot avea echipamente suplimentare. Contactaøi dealerul
dumneavoastrå Caterpillar pentru opøiunile disponibile.

© 2007 Caterpillar — Toate drepturile rezervate

Denumirile CAT, CATERPILLAR, (inclusiv logourile corespunzåtoare), culoarea "galben Caterpillar" μi identitatea vizualå "Power Edge ™",
identitatea corporativå μi identitatea produselor prezentate aici sunt mårci înregistrate neputând fi utilizate fårå permisiune.


