
®950H

Motor Diesel Cat®® C7 cu tehnologie ACERT™

Putere brutå (SAE J1995) 162 kW/220 cp

Putere netå (ISO 9249) la 
1800 rotaøii pe minut 147 kW/200 cp

Capacitatea cupei 2,7 pânå la 4,0 m3

Maså operaøionalå 18 400 pânå la 19 500 kg

Încårcåtor frontal
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Încårcåtor frontal 950H
Încårcåtoare frontale din seria H – Noul standard pentru încårcåtoare frontale de mårime medie

Performanøa pe care o puteøi percepe odatå cu abilitatea de a lucra 

în cele mai solicitante aplicaøii. Confort de neegalat al operatorului 

μi eficienøå într-o cabinå de talie mondialå. Electronica μi sistemul

hidraulic revoluøionare pentru o exploatare cu efort minim.

Productivitate sporitå cu costuri reduse 

de deøinere μi de exploatare.

Productivitate μi adaptabilitate

� Durate îmbunåtåøite ale ciclurilor de încårcare cu sistem

hidraulic cu debit μi presiune variabile continuu μi permanent

� Putere netå constantå în tot domeniul de operare

� Încårcarea automatå a cupei cu agregate realizeazå

automatizarea procesului de încårcare

� Configuraøii speciale ale maμinilor pentru aplicaøii

specializate

� Varietate mare de unelte de lucru Cat®

pag. 6

Fiabilitate μi durabilitate

� Piese μi tehnologie certificate

� Tehnologia ACERT menøine performanøa, eficacitatea μi

durabilitatea concomitent cu respectarea reglementårilor

privind emisiile

� Componentele pentru lucrul în condiøii dificile fac faøå la

orice condiøii de exploatare

� Structuri rezistente, solide, construite pentru a dura

pag. 4
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Mentenabilitate

� Gruparea punctelor de service pentru

întreøinere convenabilå

� Acces excepøional la punctele de

service

� Sistemele de monitorizare μi asistenøa

oferitå de dealer reduc timpul de

nefuncøionare accidentalå

pag. 10

Costuri de deøinere μi de exploatare

� Eficacitate verificatå a cosumului de

carburant

� Întreøinere de calitate superioarå

� Sistemele electronice monitorizeazå

starea de funcøionare a utilajului μi

performanøele

� Asistenøå completå din partea

dealerului

pag. 12

Confortul operatorului

� Intrare μi ieμire uμoarå

� Vizibilitate excelentå

� Mediu de lucru confortabil cu vibraøii

controlate

� Alegerea sistemelor de direcøie μi de

comandå a ataμamentelor

pag. 8
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Fiabilitate μi durabilitate
Încårcåtorul Cat 950H – Construit solid μi puternic – Testat μi demonstrat – Gata så lucreze

Fiabilitate demonstratå. 950H posedå

multe din componentele proiectate μi

verificate la modelele anterioare 950 –

toate contribuie la fiabilitatea modelului

950H:
� Ωasiele
� Punøile
� Transmisia planetarå Powershift
� IBS – Sistemul integrat de frânare
� Sistem de råcire separat
� Cabinå

Motor. Motorul C7 care îndeplineμte

normele EU de Nivel III (Stage IIIA) 

cu tehnologie ACERT combinå sisteme

verificate cu tehnologii novatoare pentru

a furniza cu precizie combustibilul la

camera de combustie. Se menøine

performanøa, eficienøa μi durabilitatea

motorului, reducând puternic emisiile 

în acelaμi timp.

Cat C7 este un motor cu cilindreea de

7,2 L, în 6 cilindri, comandat electronic.

Injecøia electronicå este asiguratå de

sistemul de injecøie Caterpillar, îndelung

verificat, cu acøionare hidraulicå, cu

comandå electronicå (HEUI). 

O turbosuflantå pe eμapament, echipatå 

cu rotor din titan pentru durabilitate

superioarå, combinatå cu aftercooler 

aer-aer (ATAAC) furnizeazå putere

consistent mai mare, cu eficienøå la

altitudine mare.

Controlerul electronic. Motorul este dirijat

de modulul de comenzi electronic

ADEM A4. Controlerul regleazå în mod

continuu puterea furnizatå de motor pe

baza solicitårilor în sarcinå, utilizând 

o serie de senzori amplasaøi pe maμinå 

μi pe motor.

Sistemul de injecøie electronicå cu
acøionare hidraulicå (HEUI). Sistemul

HEUI a fost utilizat în activitate în

motoarele Cat de-a lungul gamei de

produse, înregistrând performanøe

consistente, durabile μi fiabile.

Blocul motor μi pistoanele. Blocul motor

din fontå cenuμie este confecøionat din

acelaμi material ca μi chiulasa.

Diametrele pereøilor sunt mai mari decât

la modelele anterioare, iar modificårile

au fost fåcute în scopul de a reduce

nivelul de zgomot μi de a creμte

rigiditatea. Pistoanele dintr-o bucatå,

integral din oøel sunt plasate în cåmåμi

råcite prin contact direct cu lichidul de

råcire, confecøionate din fontå de înaltå

rezistenøå, tratatå termic. Bielele din

oøel forjat au diametrul mårit.

Transmisia Powershift. 950H continuå 

så utilizeze tehnologia de transmisie

powershift pentru condiøii dificile de

lucru, verificatå pe modelele anterioare

μi utilizatå în prezent pe cel mai mare

încårcåtor frontal pe pneuri construit de

Caterpillar – 994F.

Transmisia planetarå powershift este

dotatå cu componente pentru lucrul in

conditii dificile în scopul de a fi

exploatatå în aplicaøiile cele mai dure.

Comenzile electronice încorporate

måresc productivitatea μi durabilitatea.

Schimbarea treptei de vitezå corelatå cu
turaøia motorului. Schimbarea treptei de

vitezå corelat 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.

Componente proiectate de Caterpillar.
Componentele utilizate pentru

construcøia încårcåtoarelor frontale Cat

pe pneuri sunt proiectate μi fabricate la

standardele de calitate Caterpillar pentru

a asigura performanøe maxime chiar μi în

condiøii extreme de exploatare. Modulul

de comandå electronicå a motorului μi

senzorii sunt complet etanμaøi contra

umezelii μi prafului. Conectorii Deutsch

μi împletirea firelor electrice asigurå

rezistenøa conexiunilor electrice la

coroziune μi la uzurå prematurå.

Furtunele sunt concepute μi produse

pentru rezistenøå ridicatå la abraziune,

flexibilitate excelentå, μi instalare μi

înlocuire uμoarå. Cuplele de furtune

Caterpillar utilizeazå etanμåri frontale 

cu garnituri O-ring pentru a asigura o

etanμare sigurå μi durabilå, fårå scurgeri.

Componentele pentru exploatare în

condiøii dificile reduc pericolul de

scurgeri, coroziune μi uzurå prematurå

mårind durata de funcøionare μi

contribuind la protejarea mediului

înconjuråtor.

� Piese μi tehnologie certificate

� Sistemele electronice monitorizeazå componentele

vitale ale maμinii

� Tehnologia ACERT menøine performanøele motorului,

eficacitatea μi durabilitatea concomitent cu reducerea

emisiilor

� Componentele pentru exploatare în condiøii dificile

fac faøå tuturor condiøiilor de exploatare
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A

B
C

integrat de frânare (IBS) are un impact

direct asupra durabilitåøii punøilor μi 

a frânelor, în special în aplicaøii care

implicå distanøe mari μi/sau frânare

puternicå.

A Numai trecerea logicå într-o treaptå

inferioarå de vitezå

B Aplicarea frânei iniøiatå

C Neutralizarea cu auto-regalare 

a transmisiei

Structuri. Conceptul cu μasiu articulat al

950H este caracterizat de un batiu-

motor cu profil dreptunghiular durabil μi

un turn de ridicare cu patru plåci sudate

robotizat. Sudura robotizatå creazå

asamblåri de μasiu cu suduri cu cordon

adânc μi topire excelentå pentru maximå

rezistenøå μi durabilitate.

Ωasiul spate. Un batiu-motor cu profil

dreptunghiular, cu plåci de articulare 

la capåtul frontal asigurå o structurå

puternicå μi rigidå care rezistå la

eforturi de råsucire μi de impact.

Rezultatul este o platformå extrem de

solidå pentru motor, transmisie, punte,

structura de protecøie ROPS μi alte

accesorii.

Articulaøie centralå distanøatå. Distanøa

dintre plåcile de articulaøie superioarå 

μi inferioarå este importantå pentru

performanøa maμinii μi pentru durata de

funcøionare a componentelor. Conceptul

Cat de articulaøie distanøatå asigurå 

o excelentå distribuøie a sarcinii μi

protejeazå lagårele. Atât axul superior

cât μi axul inferior al articulaøiilor

pivoteazå pe lagåre conice cu douå rânduri

de bile – îmbunåtåøind durabilitatea prin

distribuirea sarcinilor verticale μi

orizontale pe o suprafaøå mai mare.

Deschiderea largå asigurå de asemenea un

acces excelent pentru service.

Ωasiul faøå. Capåtul μasiului opus motorului

asigurå un suport solid de montaj pentru

puntea faøå, braøele de ridicare, cilindrii de

ridicare μi cilindrul de basculare. Turnul de

ridicare structurat cu patru plåci absoarbe

forøele asociate încårcårii, råsucirii μi

penetrårii.

Articulaøie. Articulaøia maμinii 950H este

model de tip Z cu un singur cilindru de

basculare. Articulaøia de tip Z genereazå 

o forøå excelentå de penetrare μi un unghi

bun de basculare cåtre spate a cupei, în

scopul unei mai bune încårcåri a cupei μi 

a reøinerii materialului. Greutatea reduså 

a articulaøiei de tip Z comparativ cu alte

modele de articulaøii permite o sarcinå

operaøionalå mai mare. Braøele de ridicare

sunt din oøel dintr-o bucatå, μi furnizeazå 

o forøå superioarå cu excelentå perspectivå

asupra pårøii frontale. Conceptul verificat

oferå spaøiu excelent de descårcare μi razå

de acøiune pentru o perfectå adaptabilitate

la camioanele de μantier μi de transport pe

drumurile publice. Senzorii de rotire, de 

la maneta pentru basculare μi circuitul de

ridicare permit operatorului så stabileascå

electronic din cabinå, poziøiile de limitå 

de curså.

Sistemul de monitorizare Caterpillar. 950H

este echipat cu Sistemul de monitorizare

Cat (CMS) care urmåreμte permanent

buna funcøionare a încårcåtorului

dumneavoastrå. CMS monitorizeazå

funcøiile critice ale motorului μi va

reduce turaøia motorului pentru a-l

proteja de deteriorare dacå este necesar.

În oricare dintre urmåtoarele μase

condiøii critice, monitorul CMS sau

panoul de bord va afiμa lumini de

avertizare μi va produce alarme sonore.
� Temperaturå ridicatå a antigelului
� Temperaturå ridicatå a aerului la priza

de aer
� Presiune joaså a uleiului motor
� Presiune ridicatå a carburantului
� Presiune reduså a carburantului
� Supraturarea motorului

Punøi. Punøile de la 950H sunt proiectate

de Caterpillar pentru durabilitate în toate

condiøiile de exploatare. Puntea faøå este

montatå rigid la μasiu pentru a susøine

greutatea încårcåtorului frontal μi a

rezista la eforturile interne de torsiune,

ca μi la forøele externe ce apar în timpul

exploatårii.

Puntea din spate este conceputå pentru 

a permite o oscilaøie de ±13°. Toate cele

patru roøi råmân în contact cu solul pe

teren accidentat, asigurând stabilitate μi

tracøiune excelentå.

Sistemul integrat de frânare (IBS).
Sistemul integrat de frânare exclusiv Cat

reduce temperaturile uleiului din punte 

μi îmbunåtåøeμte uniformitatea acøiunii

neutralizatorului transmisiei. Sistemul
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� Sistemele hidraulice cu debit μi

presiune variabile continuu μi

permanent måresc capacitatea de

ridicare

� Comenzile electro-hidraulice reduc

timpii ciclurilor

� Putere consistentå indiferent de condiøii

� O varietate de cupe μi unelte de lucru

pentru multe aplicaøii

Sisteme hidraulice cu senzor de încårcare.
950H are ca dotare un sistem hidraulic cu

senzor de sarcinå care se adapteazå în

mod automat la condiøiile de exploatare

pentru a furniza numai debitul hidraulic

necesar ataμamentului pentru o eficacitate

mai mare a consumului de combustibil.

Cu noua supapå de compensare

proporøional-prioritarå a presiunilor,

comanda uneltei este mai bunå raportat la

sistemul anterior – ridicarea/

coborârea μi bascularea înapoi/

descårcarea pot fi operate simultan 

μi controlul fin reproductibil asigurå 

o productivitate mai bunå.

Operatorii vor observa o mai mare

uμurinøå în operare, o forøå mai mare 

de penetrare în gråmadå μi o creμtere 

de 20% a forøei de ridicare.

Comenzile electro-hidraulice ale
ataμamentului. Comenzile electro-

hidraulice din vârful degetelor ale

uneltelor de pe 950H îi furnizeazå

operatorului o comandå sensibilå, 

finå μi preciså a cupei μi a braøelor de

ridicare. Consola pentru comanda

ataμamentului este prevåzutå de asemenea

cu un comutator Înainte/Punct mort

(NEUTRAL)/Marμarier care permite

schimbarea uμoarå μi rapidå a direcøiei,

ceea ce reduce timpii ciclurilor.

Ciclurile automate, programabile

standard asigurå μi flexibilitate μi

productivitate pentru precizia realizårii

înåløimilor programate de încårcare μi

descårcare. Poziøiile de capåt de curså de

basculare, ridicare μi revenire la poziøia

de penetrare sunt setate prin poziøionarea

cupei sau a uneltei de lucru μi prin setarea

unui comutator basculant în cabinå.

Putere constantå. La multe maμini

competitive, puterea brutå este constantå,

ceea ce înseamnå cå puterea netå a

motorului disponibilå pentru activitatea

curentå va varia pe baza solicitårilor din

surse parazite, precum ventilatoarele de

aer condiøionat sau de råcire.

Motorul Cat C7 este configurat electronic

så asigure o putere netå constantå la 

o sarcinå totalå parazitå, mårind

productivitatea μi eficacitatea

combustibilului.

Sistem de råcire separat. Multe

încårcåtoare frontale competitive folosesc

sisteme de råcire care trag aer din lateral,

prin compartimentul motorului μi îl

evacueazå pe la spatele maμinii. Sistemul

de råcire al 950H este izolat de

compartimentul motorului de un scut

non-metalic. Ventilatorul cu turaøie

variabilå, comandat hidraulic aspirå aer

curat de la spatele maμinii μi îl evacueazå

prin lateralele μi pe la partea de sus a

capotei. Rezultatele finale sunt eficacitate

optimå de råcire, creμterea eficacitåøii

combustibilului, colmatarea mai reduså 

a radiatorului μi un nivel mai redus de

zgomot asupra operatorului.

Transmisia planetarå powershift. Creμte

numårul de cicluri pe orå. Transmisia

electronicå planetarå powershift cu

capacitate de schimbare automatå a treptei

de vitezå este conceputå, dezvoltatå, μi

realizatå de Caterpillar. Transmisia planetarå

powershift comandatå permite putere totalå,

schimbåri de direcøie cu råspuns imediat,

care au un impact asupra timpilor ciclurilor

maμinii μi asupra productivitåøii. Operatorul

poate alege între modul manual sau modul

cu schimbare automatå a treptei de vitezå.

Comanda de schimbare variabilå a treptei de
vitezå. Adaptaøi schemele de schimbare 

a treptei de vitezå la cerinøele aplicaøiei în

care lucreazå maμina. Controlul schimbårii

variabile a treptei de vitezå (VSC)

îmbunåtåøeμte calitatea schimbårii de vitezå

μi eficacitatea combustibilului în anumite

aplicaøii permiøând trecerea transmisiei într-

o treaptå superioarå de vitezå la o turaøie

joaså a motorului.

Sistemul antitangaj. Sistemul opøional

antitangaj îmbunåtåøeμte deplasarea,

performanøele μi reøinerea încårcåturii când

se circulå pe teren accidentat. Operatorul

capåtå încredere deplasându-se cu viteze

mai mari în timpul operaøiilor de încårcare 

μi transport, reducând timpii ciclurilor μi

mårind productivitatea.

Încårcarea automatå a cupei cu agregate. Bine

primit atât de operatorii începåtori dar μi de

cei experimentaøi, sistemul opøional de

încårcare automatå a cupei automatizeazå

complet procesul de încårcare.

Productivitate μi adaptabilitate
Lucraøi inteligent μi mutaøi mai mult
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1 Cupe universale. Aceasta este o gamå

completå de cupe cu fundul plat,

concepute pentru (re)manipularea

materialului afânat. Echipate cu piese

active (GET), ele asigurå o penetrare

uμoarå în gråmadå, factori de umplere

mai buni μi cicluri de încårcare mai

rapide; sunt oferite într-o gamå largå de

capacitåøi. Toate cupele sunt dotate cu

plåci de uzurå pe fund μi pe laterale

pentru o mai mare durabilitate. Cupele

universale sunt pentru utilizarea cu

configuraøia standard a braøului de

ridicare.

2 Cupe pentru excavare generalå. Construite

pentru cele mai dure condiøii, aceste

cupe sunt excelente pentru aplicaøii la

rambleuri (maluri) μi excavare. Ele au 

o construcøie verificatå ca rezistenøå la

råsucire μi distorsiuni. Articulaøiile cupei

sunt o parte a structurii care se întinde

sub corpul cupei cåtre marginea

tåietoare, formând secøiuni care rezistå la

forøele de impact. Toate cupele au plåci

anti-deversare care împiedicå posibila

deversare a materialului peste articulaøie.

Plåcile de uzurå din spate care pot fi

înlocuite protejeazå partea de jos 

a cupei. Plåcile laterale ale cupei sunt 

de asemenea ranforsate în porøiunea

inferioarå cu plåci de uzurå

suplimentare. Cupele sunt dotate cu

Sistemul de protecøie pentru coløuri 

μi pot fi prevåzute opøional cu piese

active (GET) fixate prin μurub.

3 Cupe pentru piatrå. Cupele pentru

piatrå Caterpillar sunt construite la

standarde înalte. Conceptul de

realizare a lamei asigurå o penetrare

uμoarå μi le face foarte adecvate pentru

lucråri cu impact puternic. Piesele

active opøionale (GET) includ

segmente tåietoare fixate prin μuruburi

μi adaptoare cu douå eclise sudate care

så se potriveascå la dinøii Caterpillar

din seria K, cu sau fårå segmente

prinse cu μuruburi, pentru lucrul in

condiøii dificile sau standard.

4 Sistemul de protecøie pentru coløuri.
Permite flexibilitate maximå între

dinøi μi segmente pentru protecøie

superioarå μi performanøe ridicate în

fiecare aplicaøie. Existent la cupele

pentru excavåri generale μi la unele

cupe universale.

5 Cuple rapide dedicate. Permit operatorului

så execute o mare varietate de sarcini

cu o singurå maμinå μi diverse unelte

de lucru, asigurând versatilitate

excepøionalå μi având ca urmare

eficacitatea costurilor. Cu circuitul

opøional separat pentru cupla rapidå,

se acøioneazå cupla rapidå μi se

schimbå μi se manevreazå uneltele de

lucru ne-hidraulice din cabinå. A treia

valvå poate fi utilizatå pentru a acøiona

uneltele de lucru hidraulice, precum

cupele cu descårcare la înåløime.

Caracteristicile sistemului de cuplare

rapidå cu blocare prin panå verticalå a

sculelor de lucru (ataμamentelor) sunt:
� Conceput pentru pierdere minimå de

forøå de penetrare

� Se regleazå în mod automat pentru 

a împiedica jocul liber
� Concept durabil

6 Cupe pentru cupla rapidå. Este disponibilå

o gamå largå de cupe dotate cu balamale

de ataμare la cupla rapidå. Caterpillar 

vå oferå cupa potrivitå pentru aplicaøia

potrivitå.

7 Furci. Furcile de palet sunt uneltele

ideale pentru manipularea unei game

largi de materiale. Aceste furci sunt

disponibile la diferite dimensiuni.

Cupe cu descårcare la înåløime. Aceste cupe

måresc înåløimea de descårcare a maμinii

μi fac posibilå råsturnarea materialelor

afânate peste bariere înalte. Ideale pentru

aplicaøii variate precum încårcarea

materialelor uμoare depozitate în gråmezi

în camioane cu obloane înalte, silozuri 

în staøiile de transfer de deμeuri sau de

manipulare a îngråμåmintelor, cårbunilor,

sau a boabelor. Cupele cu descårcare 

la înåløime sunt acøionate hidraulic μi

necesitå o a 3-a valvå.

Gama de vârfuri din Seria K. Noul sistem

Caterpillar de dinøi, din Seria K™ este

fixat mai strâns, se schimbå mai uμor 

μi îi påstreazå mai ascuøiøi.

10 De uz general

11 Extra-sarcinå

12 Penetrare

13 Penetrare Plus

14 Penetrare severå

15 Abraziunea severå

O gamå completå de unelte de lucru este

disponibilå la dealerul dumneavoastrå

Caterpillar.
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Confortul operatorului
Lucraøi confortabil μi eficient

� Exploatare confortabilå

� Vizibilitate excelentå

� Intrare μi ieμire uμoarå

� Vibraøii controlate

� Alegerea între douå sisteme de direcøie

Ambianøa de lucru pentru operator. 950H

îμi menøine distincøia oferind cabina cea

mai mare μi cea mai ergonomicå din

clasa sa.

Scaunul. Scaunul Cat din seria C-500

Confort cu suspensie pneumaticå,

standard la 950H, este construit solid μi

durabil, fiind reglabil, pentru a fi adecvat

operatorilor de orice talie. Spåtarul μi

partea de μezut turnate ca o singurå

bucatå împiedicå påtrunderea unor

corpuri stråine sub perne. Scaunul are 

un suport lombar asemånåtor cu cele din

automobile pentru un confort maxim.

Suportul din dreapta pentru braø cu

comenzi integrate pentru ataμament se

regleazå pentru o exploatare convenabilå

μi confortabilå. Pentru confort supli-

mentar este disponibilå încålzirea

opøionalå a scaunului.

Vibraøiile. Prin controlul asupra vibraøiilor

normale ale maμinii, se îmbunåtåøeμte

eficacitatea μi productivitatea opera-

torului. În totalitate, 950H este conceput

cu multe dotåri, atât standard cât μi

opøionale, care så reducå vibraøiile.
� Puntea spate oscilantå urmåreμte

conturul solului permiøând totodatå

cabinei så îμi menøinå poziøia.
� Cabina este ataμatå la μasiu cu suporøi

elastici concepuøi så reducå μocurile de

la sol.
� Articulaøia este echipatå cu douå valve

de neutralizare care împiedicå un

eventual contact μasiu-μasiu.
� Amortizarea cilindrului încetineμte

cupa pe måsurå ce atinge limitele

cursei, evitînd μocurile în maμinå.
� Sistemul antitangaj este o opøiune

conceputå så reducå μocurile de izbire

μi balansul pe vericalå în timpul

operaøiilor de încårcare μi transport.
� Ciclurile automate, comandate

electronic împiedicå smucirea maμinii

μi balansul pe verticalå asociate

opririlor bruμte ale cilindrilor.

� Comenzile de lucru montate pe

scaunul cu suspensie pneumaticå

reduc vibraøiile verticale care se

propagå prin podeaua cabinei.

Opøiunile privind direcøia. 950H oferå

douå sisteme de direcøie pentru a asigura

flexibilitatea aplicaøiei dumneavoastrå.

Direcøie convenøionalå. Configuraøia

pentru direcøia convenøionalå oferå un

sistem hidraulic de direcøie cu acøionare

fårå efort μi cu pompå orbitrol. Direcøia

prevåzutå cu sistem hidraulic cu debit 

μi presiune variabile continuu μi

permanent, direcøioneazå puterea prin

sistemul de direcøie numai când este

necesar. Când nu este solicitatå direcøia,

este disponibilå mai multå putere 

a motorului pentru a genera cuplu de

tracøiune la roøi, forøå de penetrare, 

forøå de ridicare, μi consum redus de

combustibil. Coloana volanului se

înclinå pentru confortul maxim al

operatorului.

Direcøie comandatå. Acesta este un sistem

cu sistem hidraulic cu debit μi presiune

variabile continuu μi permanent, care

coreleazå poziøia volanului μi unghiul

μasiului pentru a asigura o comandå

adecvatå a direcøiei. Viteza cu care

vireazå maμina este propoøionalå cu

poziøia volanului. Indiferent de condiøii,

operatorul are nevoie de mai puøin de 

26 N ca efort de virare.
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Articularea totalå a maμinii este realizatå

cu o rotire a volanului de ±70° –

comparativ cu douå pânå la trei rotiri de

360° în cazul unui volan convenøional.

Volanul cu direcøie comandatå are pe 

el comutatorul pentru înainte/punct

mort/marμarier μi butonul de trecere

într-o treaptå superioarå/inferioarå de

vitezå – permiøând mâinii stângi så

råmânå permanent pe volan. Coloana

volanului cu direcøie comandatå (CCS)

se înclinå la 35° μi se lungeμte

telescopic cu pânå la 100 mm.

Comenzile. Panoul principal de comenzi

de pe 950H este amplasat sus pe partea

dreaptå a structurii de protecøie ROPS –

asigurând accesul imediat al

operatorului la el μi menøinând totodatå

vizibilitatea asupra solului. Menøinerea

amplasårii convenabile a tuturor

comutatoarelor μi comenzilor permite 

o mai bunå eficienøå μi productivitate 

a operatorului, reducându-i simultan

oboseala.

Sistemul de încårcare automatå a cupei 
cu agregate. Asigurå cicluri de lucru mai

uniforme μi încårcåri complete fårå

atingerea comenzilor – se reduce

oboseala operatorului.

Vizibilitate. 950H asigurå o vizibilitate

excelentå atât în partea din faøå cât μi în

spatele maμinii. Geamul plat, fårå

distorsiuni se întinde pânå la podeaua

cabinei pentru vizibilitatea excelentå a

cupei. Ωtergåtoarele cu stropitori de la

ambele geamuri, din faøå μi din spate, 

le menøin curate în orice condiøii.

Acoperiμul cabinei are canale care

dirijeazå apa pluvialå cåtre coløurile

cabinei, menøinând geamurile curate. 

O prelungire a acoperiμului aflatå de

jur-împrejur protejeazå operatorul de

neplåceri cauzate de reflexia luminii.

Camerå video orientatå spre spatele
maμinii. Pentru a monitoriza miμcårile

din spatele încårcåtorului frontal

opøional este disponibilå o camerå 

video cu vedere spre spate.

Pachete de iluminare. Opøional sunt

disponibile seturi de lumini pentru

deplasåri sau aplicaøii în condiøii de

iluminare slabå. Låmpile cu descårcare

de mare intensitate (HID) opøionale

furnizeazå o iluminare excepøionalå

pentru lucrul pe timp de noapte. Ca

dotare de siguranøå, este disponibil μi 

un girofar.

Pachet pentru curåøarea parbrizului. 
Un pachet opøional pentru curåøarea

parbrizului asigurå trepte μi bare "mânå-

curentå" suplimentare pentru acces uμor

în scopul curåøårii parbrizului.

Intrare μi ieμire. O scarå cu auto-

curåøarea treptelor menøine nivelul

depunerilor de murdårie la minimum.

Scara este înclinatå înainte la un unghi

de 5° pentru intrare μi ieμire.

Platformele sunt late permiøând uμurinøa

de miμcare cåtre faøa sau spatele

maμinii. Uμa principalå a cabinei se

deschide complet la 180° μi se încuie pe

poziøie pentru a permite deplasarea în

siguranøå cåtre spatele maμinii. Uμa de

pe partea dreaptå se deschide la 10°, 

sau complet, ca ieμire secundarå, prin

simpla tragere a unui ax. Pe partea

dreaptå o scarå pe toatå lungimea

faciliteazå ieμirea în siguranøå dacå 

este necesar.
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Mentenabilitate 
Uμor de întreøinut – Uμor de efectuat service.

� Puncte de service grupate μi vizoare

pentru întreøinere zilnicå uμoarå

� Acces convenabil la compartimentul

motorului pentru o excelentå

mentenabilitate

� Radiator rabatabil cåtre exterior μi

uμor de curåøat

� Sisteme electronice de monitorizare 

a stårii de funcøionare a utilajului

Centrul de service hidraulic. Filtrele de

ulei de transmisie μi ulei hidraulic sunt

amplasate în centrul de service

hidraulic, în spatele scårii de acces

articulate de pe partea dreaptå.

Rezervorul de ulei hidraulic poate fi

golit de la acest loc utilizând buμonul.
� Intervalul de schimb al filtrului de

ulei hidraulic la 500 de ore
� Intervalul de schimb al filtrului de

ulei de transmisie de 1000 de ore

Prize de måsurare a presiunii la distanøå.
Prizele de måsurare a presiunii pentru

direcøie μi sistemele hidraulice, transmisie

(opøional) μi frâne sunt grupate în spatele

unui panou de acces imediat sub

platforma de service de pe partea dreaptå.

Sistem de autolubrefiere. Reduceøi timpul

consumat cu lucrårile zilnice de

întreøinere μi timpul de nefuncøionare

impus de reparaøiile neplanificate datoritå

gresajului necorespunzåtor utilizând

Sistemul Caterpillar de lubrefiere

automatå. Lubrefierea preciså a axelor μi

bucμelor la intervale specificate reduce

uzura componentelor μi reduce

contaminarea cauzatå de lubrefierea

excesivå.

Operaøii de service S•O•S. Valvele de

prelevare de probe pe 950H permit

accesul rapid la uleiurile de motor,

transmisie μi hidraulice pentru analiza

S•O•S. Intervalele de schimbare a

uleiului μi alte operaøii de service pot fi

optimizate în conformitate cu programul

dumneavoastrå de lucru reducând timpul

de nefuncøionare μi gestionând

cheltuielile.

Indicatoare de nivel. Bine protejate, μi

totuμi uμor vizibile, indicatoarele de nivel

pentru uleiul de transmisie, uleiurile

hidraulice μi antigel, permit verificarea

zilnicå reducând în acelaμi timp pericolul

de contaminare a sistemelor.

Indicatoarele de uzurå a frânelor. Punøile

sunt echipate cu indicatoare standard

pentru uzura frânelor, permiøând

tehnicienilor så determine uμor când este

necesar så execute service la frâne.

Centru de service pentru sistemul electric.
Bateriile, panoul de relee μi o cutie de

scule opøionalå sunt amplasate

convenabil sub platforma de acces de 

pe partea stângå. Comutatorul de oprire

a motorului este în aceeaμi carcaså 

cu panoul de disjunctoare. Într-un

compartiment integrat în platforma 

de acces se aflå comutatorul pentru a

acøiona bascularea capotei, comutatorul

de deconectare a bateriei μi priza

opøionalå de pornire.

Puncte de gresare la nivelul solului.
Fitingurile de gresare sunt grupate pe

partea dreaptå a maμinii în douå locaøii

convenabile – într-un compartiment de

service imediat sub platforma de service

de pe partea dreaptå μi într-un un

ansamblu amplasat în afara μasiului, în

capåtul opus motorului. Aceste locaøii

faciliteazå lubrefierea componentelor

vitale amplasate pe toatå maμina.
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Accesul la compartimentul motorului.
Capota non-metalicå de pe 950H a fost

reproiectatå μi refasonatå faøå de modelele

anterioare. Pårøile laterale μi partea

superioarå sunt mai rezistente datoritå

ranforsårilor mai robuste – de asemenea

suplimenteazå rigiditatea capotei.

Panourile amplasate în spatele pneurilor 

se ridicå μi pot fi scoase pentru accesul

suplimentar. Apåråtorile roøilor sunt

articulate în spate μi pot fi rabatate 

pentru a permite accesul mai bun la

compartimentul motorului.

Sistemul de råcire. Accesul pentru curåøare

μi întreøinere este remarcabil. Grilajul perforat

μi ondulat reduce la minimum depunerile

de resturi μi se rabate pentru a permite

curåøarea μi accesul la elementele de råcire.

Corpurile råcitoare late ale condensatorului

instalaøiei de aer condiøionat μi ale

råcitorului de ulei se rabat la 45° pentru 

a permite curåøarea uμoarå a feøei din spate

a radiatorului. Panoul de pe ambele laturi

asigurå accesul la partea frontalå 

a radiatorului μi la corpul aftercoolerului

aer-aer (ATAAC) pentru curåøarea uμoarå.

Cabinå. Întreaga cabinå poate fi

îndepårtatå în circa 45 minute μi este

uμor de re-ataμat. Sunt utilizate

dispozitive cu deconectare rapidå, nu

trebuie tåiate nici un fel de fire μi nu 

se pierde agent de råcire.

Curåøarea cabinei se face rapid, prin

canale pe podeaua cabinei, fårå prag la

uμå – podeaua poate fi uμor måturatå

sau spålatå.

Pachet pentru curåøarea parbrizului. 
Un pachet opøional pentru curåøarea

parbrizului constå din douå trepte

pentru μasiul frontal al încårcåtorului,

trei bare "mânå curentå" suplimentare 

μi douå oglinzi pliabile. Acest pachet

permite accesul la întregul parbriz

pentru curåøare rapidå.

Asistenøå tehnicå completå. Tehnicienii

de teren Cat au experienøa μi sculele

necesare pentru a executa service la

încårcåtorul dumneavoastrå chiar pe

μantier. Experøii tehnici ai dealerului 

μi ai Caterpillar pot oferi asistenøå

suplimentarå tehnicienilor de teren,

dacå este necesar.

Când nu sunt suficiente reparaøiile la

faøa locului, pe μantier, dealerii Cat sunt

complet echipaøi pentru a executa 

rapid lucrårile service la încårcåtorul

dumneavoastrå.

Un singur cilindru de ridicare mecanic

cu comandå manualå deschide capota.

Capota basculantå oferå acces excelent

la compartimentul motorului, μi dacå

este necesar, întreaga capotå poate 

fi scoaså cu punctele de ridicare

încastrate.

Cu capota închiså, se pot efectua

verificåri rapide ale nivelului uleiului

motor μi ale vizorului de antigel prin

uμile laterale de service.

Pompa electricå de amorsare. O pompå

electricå de amorsare cu combustibil

amplasatå pe suportul filtrului primar 

de combustibil eliminå necesitatea de a

amorsa manual filtrele dupå schimbarea

lor, împiedicând astfel contaminarea

motorului.

Drenuri ecologice. Uleiurile de motor,

transmisie μi hidraulice pot fi uμor

evacuate cu echipamente standard

ecologice de drenare. Un dren ecologic

pentru uleiul punøii este opøional.
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Costuri de deøinere μi de exploatare
950H – Cea mai bunå valoare pentru operaøia dumneavoastrå

� O mai bunå recuperare a investiøiei
dumneavoastrå în încårcåtorul frontal prin
eficienøa Cat demonstratå privind
carburantul

� Indicatoare de nivel, puncte de întreøinere
grupate, acces uμor la motor, drenuri
ecologice, baterii fårå întreøinere, toate
acestea simplificå operaøiile zilnice de
întreøinere

� Sisteme electronice de monitorizare
urmåresc starea de funcøionare 
a produsului pentru a evita reparaøiile
neprogramate μi costisitoare

� Disponibilitatea de nedepåμit 
a pieselor reduce timpul de nefuncøionare

� Excelentå valoare de re-vindere asiguratå
de calitatea originalå Cat, prestaøii
remarcabile ale dealerului Cat μi programe
excepøionale de susøinere oferite de dealeri

� Caterpillar Financial Services (Societatea
de finanøare pentru utilaje Caterpillar) μi
dealerii Cat înøeleg afacerea
dumneavoastrå

Eficacitatea carburantului. Muløi producåtori
clameazå consumul de combustibil ca fiind
unul din factorii determinanøi pentru achiziøia
maμinii, dar consumul de combustibil este
doar 
o parte a poveμtii. Productivitatea trebuie så
joace de asemenea un rol în luarea deciziei.

Eficacitatea combustibilului la 950H. Testarea
de cåtre clienøi a încårcåtorului 950H aratå o
îmbunåtåøire a eficienøei combustibilului
comparativ cu 950G II. Aceste economii de
carburant sunt realizate prin utilizarea
� Tehnologie ACERT
� Programul (software) al sistemului 

de gestiune a ralenti-ului motorului

� Ventilator comandat
� Comanda de schimbare variabilå 

a treptei de vitezå
� Convertizorului de cuplu cu stator 

cu disc liber
� Sistemului hidraulic Caterpillar cu debit

proporøional μi funcøie de percepere a
sarcinii

Economia de combustibil prin tehnologie
ACERT. Pe baza testelor Caterpillar,
motoarelele Cat cu tehnologie ACERT
economisesc cu 3 pânå la 5 % mai mult
combustibil decât tehnologiile curente 
ale concurenøilor. Aceastå economie de
combustibil este direct asociatå cu
combustia completå a carburantului datoritå
integrårii controlului electronic, care
monitorizeazå condiøiile, cu sistemul de
gestiune a aerului, care comandå volumul 
de aer μi cu sistemul de injecøie a com-
bustibilului, care livreazå cantitatea exact
necesarå de combustibil.

Sistemul de gestiune al ralenti-ului motorului.
Sistemul de gestiune al ralenti-ului
motorului (EIMS) maximizeazå eficacitatea
combustibilului μi asigurå flexibilitatea prin
gestionarea turaøiilor de ralenti pentru
cerinøele anumitor aplicaøii. Sunt disponibile
patru viteze de ralenti.

Ventilator comandat. Nivelele de temperaturå
a antigelului, uleiului de transmisie, uleiului
hidraulic μi galeriei prizei de aer sunt
monitorizate pentru a regla turaøia
ventilatorului conform necesitåøilor de
råcire. O turaøie controlatå a ventilatorului
îmbunåtåøeμte consumul de combustibil.

1 Comanda de schimbare variabilå a treptei de
vitezå (eficacitatea carburantului). (VSC)
îmbunåtåøeμte calitatea schimbårii de vitezå μi
eficacitatea carburantului în anumite aplicaøii
permiøând trecerea transmisiei într-o treaptå
superioarå de vitezå la o turaøie joaså a
motorului.

2 Simbol ISO, pentru eficacitatea combustibilului
3 Modul economic (tipic utilizat pentru încårcare

& transport μi în aplicaøiile de deplasare)
4 Modul agresiv (tipic utilizat pentru aplicaøiile de

încårcare a unui camion în spaøii înguste)

Convertizorului de cuplu cu stator cu disc liber)
(FWSTC). Convertizorul de cuplu cu disc liber
îmbunåtåøeμte eficienøa lanøului cinematic în
operaøiile de încårcare μi transport care contribuie
la eficacitatea utilizårii carburantului la 950H.

Întreøinere. Întreøinerea adecvatå a
încårcåtorului dumneavoastrå vå poate ajuta
så controlaøi cheltuielile μi så vå reduceøi
costurile de deøinere μi de exploatare. 950H
asigurå o mentenabilitate de neegalat, oferind:
� Centru de service hidraulic
� Centru de service pentru sistemul electric
� Indicatoare de nivel bine protejate, uμor

vizibile
� Puncte de întreøinere la nivelul solului
� Acces uμor la compartimentul motorului
� Drenuri ecologice pentru o evacuare

simplå μi curatå a fluidelor
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� Indicatoarele de uzurå a frânelor pentru
uμurinøa inspecøiei

� Grilajul rabatabil, rezistent la deμeurile
din atmosferå, asigurå un debit de aer
mai eficient

Operaøii de service S•O•S. Managementul
duratei de exploatare a componentelor μi
disponibilitåøii maμinii reduce timpul de
nefuncøionare îmbunåtåøind totodatå
productivitatea μi eficienøa dumneavoastrå.
Operaøiile de service S•O•S vå pot ajuta
så faceøi acest lucru. Prelevarea regulatå
de probe de fluide este folositå pentru 
a depista ce se petrece în interiorul
echipamentului. Problemele legate de
uzurå sunt predictibile μi se pot repara
uμor μi rapid. Operaøiile de întreøinere pot
fi executate în conformitate cu programul
dumneavoastrå având ca urmare creμterea
duratei de funcøionare μi flexibilitate 
în întreøinere μi reparaøii înainte de
defectare.

Sistemul Product Link de comunicare prin
satelit a datelor asupra produsului. Prin
Sistemul Product Link de comunicare cu
utilajul prin satelit proprietarii pot strânge
mai multe tipuri de informaøii – de la
amplasamentul maμinii μi numårul de ore
de lucru contorizate, pânå la informaøii
privind starea de funcøionare μi
productivitate a maμinii.

Equipment Manager. Cu o subscripøie 
la sistemul Equipment Manager,
informaøiile disponibile prin sistemul
Product Link de comunicare cu utilajul
prin satelit pot fi transmise la un
computer. Recuperarea investiøiei în
echipament este optimizatå prin
managementul lucrårilor de întreøinere 
μi îmbunåtåøirea duratei de funcøionare.

Contracte de asistenøå tehnicå. Un
contract de asistenøå tehnicå (CSA) este
orice aranjament perfectat între
dumneavoastrå μi dealerul dumneavoastrå
Cat care vå ajutå så reduceøi costurile
totale pe unitatea de produs. Contractele
de asistenøå tehnicå sunt flexibile μi pot
fi adaptate la afacerea dumneavoastrå.
Ele se pot desfåμura de la simple kit-uri
de întreøinere preventivå pânå la
contracte cu garantarea costurilor
maxime de exploatare. Având încheiat
un contract de asistenøå tehnicå cu
dealerul dumneavoastrå Cat veøi avea
mai mult timp så faceøi ceea ce μtiøi mai
bine – så vå conduceøi afacerea.

Disponibilitatea pieselor. Caterpillar
furnizeazå un nivel de neegalat al
serviciilor personalizate pentru
încårcåtorul dumneavoastrå frontal. 
Cu centre de distribuøie a pieselor de
schimb existente în toatå lumea,
majoritatea pieselor pot fi livrate în 
24 de ore. Accesul uμor la piese reduce
timpul de nefuncøionare.

Sistemul de securitate al maμinii.
Echipamentele furate echivaleazå cu
producøie pierdutå μi costuri suplimentare.
Eliminå furturile de maμini μi utilizarea
neautorizatå graøie sistemului Cat de
securitate a maμinii (MSS). Este integrat 
în sistemul electronic al maμinii μi poate
proteja cele mai multe branduri de
echipamente prin solicitarea unei chei 
cu cod unic pentru a porni maμina.

Soluøii pentru pregåtirea personalului care
exploateazå echipamente Caterpillar. 
O deplinå înøelegere a sistemelor maμinii 
μi un nivel ridicat de competenøå în
operare vå ajutå så realizaøi o eficienøå
maximå μi îmbunåtåøeμte recuperarea
investiøiei. Programele cuprinzând soluøii
pentru pregåtirea personalului care
exploateazå echipamente Caterpillar
înzestreazå operatorii cu un nivel ridicat de
dexteritate μi încredere. Contactaøi dealerul
Cat pentru informaøii suplimentare privind
programele ce oferå soluøii pentru
pregåtirea personalului care exploateazå
echipamente Caterpillar.

Societatea corporatistå de finanøare pentru
utilaje Caterpillar. Departamentul de
finanøare Cat Financial vå înøelege
afacerea, efortul μi provocårile cåråra 
le faceøi faøå. Din acest motiv vi se pot
elabora planuri de achitare adecvate
nevoilor dumneavoastrå unice – μi care 
så vå ajute så vå atingeøi øelurile.

Valoare de re-vindere. Deøinerea unui
echipament de calitate este un factor foarte
important pentru påstrarea valorii de re-
vindere. Cat nu numai cå furnizeazå un
echipament de calitate, dar asigurå de
asemenea suportul necesar pentru produs
μi suportul dealerului pentru a menøine
fiabilitatea μi durabilitatea maμinii
dumneavoastrå.
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Motor

Cat C7 cu tehnologie ACERT

Putere brutå 162 kW/220 cp

Putere netå la 1800 rotaøii pe minut

ISO 9249 147 kW/200 cp

80/1269/EEC 147 kW/200 cp

Cuplul la vârf (net) la 

1400 rotaøii pe minut 907 Nm

Alezaj 110 mm

Cursa pistonului 127 mm

Cilindree 7,2 litri

� Toate puterile motoarelor (CP) sunt

exprimate în sistemul metric, inclusiv

pe copertå.
� Respectå normele de emisii Euro Stage

IIIA
� Puterea netå nominalå din prezentare

se bazeazå pe puterea disponibilå când

motorul este echipat cu alternator, filtru

epurator de aer, tobå de eμapament μi

acøionare hidraulicå a ventilatorului

comandat, la turaøia maximå 

a ventilatorului.

Structurå de protecøie
ROPS/FOPS

� Cabina Caterpillar cu structurå

integratå de protecøie la rostogolire

(ROPS) este standard în Europa.
� Structura de protecøie la rostogolire

ROPS întruneμte criteriile ISO

3471:1994.
� Structura de protecøie contra obiectelor

în cådere (FOPS) întruneμte criteriile

ISO 3449:1992 Nivel II.

Frâne

Respectå standardul ISO 3450:1996.

Sunet

� Nivelul presiunii sonore asupra

operatorului måsurat în conformitate

cu procedurile specificate în ISO

6394:1998 este de 69 dB(A) pentru

cabina oferitå de Caterpillar, când este

instalatå, întreøinutå, μi testatå

corespunzåtor, cu uμile μi ferestrele

închise.
� Poate fi necesarå protecøia urechilor

când se lucreazå cu un post de

comandå deschis μi o cabinå deschiså

(neîntreøinutå corespunzåtor sau cu

uμile/ferestrele deschise) pentru

perioade extinse sau în mediu

zgomotos.
� Nivelul puterii sonore exercitate asupra

persoanelor din exterior conform

normativului european EU 2000/14/EC

este 106 dB(A).

Sistemul hidraulic

Ieμirea pompei din sistemul

ataμamentului 270 l/min

Setarea supapei de siguranøå 

pentru ridicare 275 bar

Setarea supapei de siguranøå 

pentru basculare 302 bar

Duratele ciclului hidraulic secunde

Ridicare 6,2

Descårcare 2,1

Coborâre, Descårcare, Plutire jos 2,8

Total 11,1

� Sistemul ataμamentului, pompå cu

sistem de debit variabil μi piston axial

(nominal la 2100 rotaøii pe minut μi 

69 bar)
� Duratele ciclului cu sarcina nominalå

Specificaøii în exploatare

Maså operaøionalå 18 500 kg

Stabilitatea staticå, 

Viraj complet 11 500 kg

Forøa de penetrare 166 kN

Capacitåøile cupelor 2,7 pânå la 4,0 m3

� Masa operaøionalå cu o cupå universalå

de 3,3 m3 μi lamå de tåiere fixatå cu

μuruburi.

Transmisie

Înainte km/h

1 7

2 13

3 23

4 40

Marμarier

1 8

2 14

3 25

4 44

� Viteze maxime de deplasare (pneuri

23.5–25)

Pneuri

23.5 R 25, L-3 (XHA MX)

23.5 R 25, L-5 (XMINE MX)

23.5 R 25, L-2 (XTLA MX)

23.5 R 25, L-3 (VMT BS)

În anumite aplicaøii (precum încårcarea μi transportul)
productivitatea încårcåtorului frontal poate depåμi
capabilitatea pneurilor exprimatå în tone-km/h.
Caterpillar vå recomandå så consultaøi un furnizor de
pneuri care så evalueze toate condiøiile înainte de a
selecta un model de pneu. Pneuri de mårime 23.5-25
μi alte pneuri speciale sunt disponibile la cerere.

Capacitåøi de umplere în
service

Litri

Rezervorul de carburant 338

Sistemul de råcire 42

Carter 30

Transmisie 34

Diferenøiale μi transmisiile finale

Faøå 36

Spate 36

Rezervorul hidraulic 110

Punøi

Faøå Fixå

Spate Oscilaøie ± 13°

Oscilaøia maximå a roøii 470 mm
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2784 0 0 0

2862 +6 +20 +14

2866 +10 -41 -29

2801 +7 -112 -79

2834 +14 -472 -335

2851 +3 +124 +88

2879 +7 +460 +326

2807 +26 +872 +619

mm mm kg kg

23.5 R 25, L-3 (XHA MX)

23.5 R 25, L-2 (VSW BS)

23.5 R 25, L-2 (VUTD2A BS)

23.5 R 25, L-2 (XTLA MX)

23.5–25, L-2 (SGGL FS)

23.5 R 25, L-3 (VMT BS)

750/65 R 25, L-3 (XLD MX)

23.5 R 25, L-5 (XMINE MX)

Specificaøii pentru pneuri

1 Înåløimea pânå la partea de sus a structurii ROPS 3452

2 Înåløimea pânå la partea de sus 

a conductei de eμapament 3368

3 Înåløimea pânå la partea de sus a capotei 2462

4 Spatiul liber de la sol cu 23.5 R 25, L-3 412

5 Înåløimea la axul de articulare a cupei (axul-B) 3991

6 Distanøa de la axa punøii spate pânå la marginea 

contragreutåøii 1955

7 Ampatament 3350

8 Înåløimea la axul de articulare a cupei 

la transport (axul-B) 455

9 Lungimea de la axa punøii spate pânå la 

articulaøia centralå 1675

10 Basculare înapoi la înåløimea maximå de ridicare 59°

11 Unghiul de descårcare la înåløimea maximå de ridicare 45°

12 Basculare înapoi la transport 45°

13 Basculare înapoi la sol 37,5°

14 Înåløimea pânå la centrul axei 748 mm

Låøimea peste pneuri
Schimbare în

dimensiunile verticale
Schimbare în masa

operaøionalå
Schimbare în

stabilitatea staticå

Specificaøii pentru Încårcåtorul frontal 950H

Dimensiuni
Toate dimensiunile sunt aproximative
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Specificaøii de operare

Specificaøii pentru Încårcåtorul frontal 950H

1 Stabilitatea staticå μi masa operaøionalå aråtate sunt stabilite pe baza unei configuraøii a maμinii cu cabina izolatå fonic
μi structurå de protecøie ROPS, direcøie secundarå, aer condiøionat, sistem antitangaj, alunecare limitatå pe spate,
apåråtori la roøi, sistem de autolubrifiere, platformå de acces în faøå, alarmå de marμarier, pneuri 23.5 R 25, L-3, pentru
cupe universale, pneuri L-4 pentru cupele de excavåri generale, pneuri L-5 pentru cupe pentru piatrå, rezervor de
carburant plin, antigel, lubrefianøi, sistem de lumini, semnalizatoare de viraj, plåci CE μi operator.

2 Pentru cupele cu adaptor, dinøi μi segmente, valoarea este måsuratå la 102 mm în spatele vârfului segmentului, cu
axul articulaøiei cupei ca punct de pivotare, conform SAE J732C.

3 Toate cupele prezentate pot fi utilizate în configuraøia de de ridicare înaltå. Coloanele cu date despre ridicarea la
înåløime aratå schimbårile în specificaøii faøå de situaøia ridicårii standard. Adåugaøi sau scådeøi -dupå cum se indicå- 
la (sau din) valorile date în specificaøiile date pentru cupa corespunzåtoare, pentru a calcula valorile ce corespund
specificaøiilor de Braø de ridicare înaltå.

Dimensiunile pentru spaøiul liber de descårcare, raza de acøiune µi lungimea totalå:
4 Dimensiunile reale, måsurate de la marginea pieselor active (GET), fie la marginea lamei tåietoare fixate prin μuruburi

sau la vârful dintelui de tip lung.

4* 4* 3,5 3,5 3,3 3,3 3,1 3,1

3,49 3,49 3,00 3,00 2,83 2,83 2,66 2,66

2927 2994 2927 2994 2927 2994 2927 2994

2711 2583 2800 2671 2835 2706 2870 2742

1282 1381 1194 1293 1158 1257 1123 1222

2713 2874 2588 2749 2538 2699 2488 2649

92 92 92 92 92 92 92 92

8193 8371 8068 8246 8018 8196 7968 8146

5613 5613 5479 5479 5433 5433 5388 5388

7075 7153 7042 7119 7029 7106 7016 7092

12 633 12 493 12 898 12 761 13 007 12 869 13 114 12 978

11 059 10 919 11 308 11 171 11 410 11 273 11 511 11 375

137 136 152 150 158 157 166 164

1866 1970 1746 1850 1700 1804 1654 1758

18 618 18 722 18 498 18 602 18 452 18 556 18 406 18 510

m3

m3

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

kg

kN

kg

kg

Capacitatea nominalå a cupei

Volumul cupei

Låøimea

Spaøiul liber la descårcare la înåløimea maximå
de ridicare μi la unghiul de descårcare de 45°4

Raza de acøiune la ridicare completå μi la
unghiul de descårcare de 45° 4

Raza de acøiune cu braøele de ridicare
orizontale μi cupa la orizontalå 4

Adâncimea de såpare

Lungimea totalå 4

Înåløime totalå cu cupa complet ridicatå

Raza de virare a încårcåtorului cu cupa 
în poziøia de transport

Stabilitatea staticå la mers drept 1

Stabilitatea staticå la articulare 
completå (37˚) 1

Forøa de penetrare 2

Greutatea cupei

Maså operaøionalå 1

Cupe universale

Lamå de tåiere
asamblatå cu

μuruburi
Dinøi μi segmente

Lamå de tåiere
asamblatå cu

μuruburi
Dinøi μi segmente

Lamå de tåiere
asamblatå cu

μuruburi
Dinøi μi segmente

Lamå de tåiere
asamblatå cu

μuruburi
Dinøi μi segmente

* Numai material uμor
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% = Factorul de umplere a cupei
Densitatea materialului

Standard Braø de ridicare înaltå

Densitatea materialului

În concordanøå cu SAE J818, aceste date considerå încårcåtura cupei ca fiind egalå cu jumåtate din sarcina staticå de råsturnare la viraj complet.

*Universalå

Universalå

Universalå

Universalå

Excavare

Excavare

Excavare

Piatrå

* Numai material uμor

Ghid de selectare a cupei

4,0

3,5

3,3

3,1

3,1

2,9

2,7

2,9

4,0

3,5

3,3

3,1

3,1

2,9

2,7

2,9

*Universalå

Universalå

Universalå

Universalå

Excavare

Excavare

Excavare

Piatrå

3,1 3,1 2,9 2,9 2,7 2,7 2,9 2,9

2,65 2,65 2,45 2,45 2,26 2,26 2,44 2,44

2927 2994 2927 2994 2927 2994 2985 2969

2897 2775 2943 2823 2991 2872 2817 2642 +518

1244 1352 1208 1318 1175 1285 1178 1328 +27

2546 2707 2486 2647 2426 2587 2576 2806 +372

75 75 75 75 75 75 66 66 -11

8019 8197 7959 8137 7899 8077 8059 8304 +442

5458 5458 5401 5401 5343 5343 5416 5416 +551

7031 7108 7016 7092 7000 7077 7069 7130 +357

13 229 13 093 13 650 13 211 13 473 13 339 13 580 13 450 -1570

11 601 11 465 12 015 11 576 11 831 11 697 11 900 11 770 -1470

156 155 166 164 175 173 150 149 -5,4

1678 1782 1327 1731 1565 1669 1773 1870

18 876 18 980 18 525 18 925 18 763 18 867 19 397 19 494 +510

Cupe pentru piatråCupe pentru excavare generalå Braø de ridicare înaltå 3

Lamå de tåiere
asamblatå cu

μuruburi
Dinøi μi segmente

Lamå de tåiere
asamblatå cu

μuruburi
Dinøi μi segmente

Lamå de tåiere
asamblatå cu

μuruburi
Dinøi μi segmente

Lamå de tåiere
asamblatå cu

μuruburi
Dinøi μi segmente

identic

identic

identic
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Echipament standard
Echipamentul standard poate varia. Consultaøi dealerul Caterpillar pentru elementele specifice.

Electrice
Alternator, 80-amperi fårå perii

Baterii, fårå întreøinere (2)

Comutatorul de deconectare a bateriei

Cheia de contact; Comutatorul Start/Stop

Demaror, electric, pentru lucru în

condiøii dificile

Pornirea μi sistemul de încårcare (24-volt)

Lumini de lucru, halogen (total 6)

Ambianøa de lucru pentru operator
Blocarea funcøionårii cupei/uneltei de

lucru

Cabinå, presurizatå μi cu structurå

ROPS/FOPS cu amortizare de sunet

Radio (divertisment) include antena,

boxele μi convertizorul (12-voløi, 

10-amperi)

Sistemul de monitorizare Caterpillar

Instrumente, ceasuri:

Indicator digital pentru domeniul

treptei de vitezå

Temperatura antigelului

Nivelul de carburant

Temperatura uleiului hidraulic

Vitezometru/tahometru

Temperatura uleiului de transmisie

Instrumente, indicatori de avertizare:

Încålzitorul prizei de aer

Temperatura uleiului din punte

Electric, ieμire de la alternator

Restricøionarea filtrului de aer al

motorului

Temperatura aerului de la priza de

aer a motorului

Presiunea uleiului din motor

Nivelul de carburant

Presiunea combustibilului,

mare/reduså

Filtrul de baipas hidraulic

Nivelul uleiului hidraulic

Frânå de parcare

Presiunea uleiului de la direcøia

primarå

Presiunea uleiului la frâna de

serviciu Filtrul de baipas al uleiului

de transmisie

Brichetå (12-volt), scrumierå

Cârlig pentru hainå (2) cu curele

Comenzi, electrohidraulice, funcøia de

ridicare μi basculare

Încålzitor μi degivrator

Claxon, electric (volan/consolå)

Lumina, de interior (cabinå)

Cutie de alimente, suport de båuturi μi

tavå personalå

Oglinzi, exterioare

Scaun, Cat Comfort (textil) cu suspensie

pneumaticå

Centura de siguranøå, retractabilå, 51 mm

Coloana volanului, unghi reglabil

(volanul μi direcøia comandatå)

lungime (direcøia comandatå)

Parasolarul, faøå

Ωtergåtoare cu stropitoare μi spålåtoare

de geamuri, faøå μi spate

Ωtergåtoare intermitente de geam

Fereastrå, glisantå (pe partea stângå)

Lanøul cinematic
Frânele, complet hidraulice cu discuri în

baie de ulei, capsulate, cu sistem

integrat de frânare (IBS) μi indicator

de uzurå a frânei

Motor, Cat C7 cu tehnologie ACERT μi

aftercooler aer-aer

Ventilator, radiator, comandat electronic,

acøionat hidraulic, cu senzor de

temperaturå, la cerere

Filtre, de combustibil, primar/secundar

Filtre, de aer pentru motor,

primar/secundar

Pompa de amorsare cu combustibil

(electricå)

Separator de apå/combustibil

Toba de eμapament, izolatå fonic

Radiator, corp

Pornire asistatå, încålzitor al prizei de aer

Comutator, Blocarea neutralizårii

transmisiei

Convertizorul de cuplu, stator cu disc

liber

Transmisie, automatå/manualå, planetarå

powershift (4F/4R)

Comanda de transmisie variabilå (VSC)

Altele
Sistemul de poziøionare automatå a cupei

Contragreutate

Uμi, de acces pentru service (închidere)

Drenuri ecologice, motor, transmisie 

μi hidraulice

Extensii pentru apåråtorile roøilor, faøå 

μi spate

Apåråtorile roøilor, oøel (faøå μi spate)

Grilaj, pentru deμeuri 

Punct de remorcare, cu bolø

Capotå, non-metalicå, basculatå electric

Etanμåri Caterpillar pe furtune, frontale,

cu garniturå O-ring

Furtune, Caterpillar XTTM™

Radiator pentru uleiul hidraulic

Ridicare μi basculare automatå (reglabilå

din cabinå)

Articulaøie de tip Z,traverså turnatå 

Valve de prelevare de probe de ulei

(motor, transmisie μi uleiuri hidraulice)

Sistemul Product Link, de comunicare

prin satelit a datelor asupra utilajului,

pregåtit

Prize de måsurare a presiunii la distanøå

pentru diagnostic (direcøie, hidraulic,

transmisie μi frâne)

Centru de service, electric μi hidraulic

Vizoare:

Antigel

Ulei hidraulic

Nivelul uleiului de transmisie

Direcøie, senzorul de sarcinå

Pneuri, jante, roøi
Pneul trebuie så fie selectat din secøiunea

obligatorie de ataμamente (catalog de

preøuri) Preøul modelului de bazå al

maμinii include o variaøie admiså bazatå

pe un pneu radial premium.

Antigel
Soluøie pre-amestecatå de 50%

concentraøie în antigel ELC cu duratå

lungå de utilizare cu protecøie la îngheø

pânå la -34°C
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Echipamente opøionale
Echipamentele opøionale pot varia. Consultaøi dealerul Caterpillar pentru elementele specifice.

Sistemul de încårcare automatå a cupei

cu agregate

Sistem de aer condiøionat

Alarma, de marμarier

Sistem de autolubrefiere

Råcitorul pentru uleiul punøii, puntea

faøå μi puntea spate

Cupe, cupla rapidå, uneltele de lucru μi

piesele active (GET) – a se contacta

dealerul Cat pentru detalii

Sistemul de securitate Cat al maμinii

(MSS)

Pachet camerå video, vedere spre spate,

include un monitor

Råcire, temperaturå ambientalå ridicatå,

50°C

Diferenøiale

Cu alunecare limitatå, faøå sau spate

NO-SPIN, spate

Drenare ecologicå a uleiului din punøi

Apåråtori de roøi, înguste

Apåråtori de roøi, de drum

Protecøie, garnitura punøii

Protecøie, parbriz, plaså cu ochiuri mari

sau mici

Protecøie, lanøul cinematic

Protecøie, anti-vandalism

Încålzitor, de antigel, 240 voløi

Configuraøie hidraulicå, trei-valve

Comanda prin joystick, douå- sau trei-

valve

Lumini

semnalizatoare de viraj

de mare intensitate, cu descårcare

(HID)

de drum

girofar 

de lucru, montate pe cabinå

Oglinzile, încålzite la exterior

Oglinzile, încålzite la exterior, pliabile

Oglinda, retrovizoare (montatå în

interior)

Fårå cabinå, cu structurå de protecøie 

a operatorului

Sistem de cântårire automatå

Imprimanta sistemului de cântårire

automatå

Platformå, de curåøare a ferestrelor

Despråfuitor (epurator), turbinå

Despråfuitor, turbinå/cu sitå metalicå la

admisie aer

Sistemul Product Link de comunicare

prin satelit a datelor asupra utilajului

Radio, AM/FM

Prizå, cu clapetå, 24 voløi

Prize de måsurare a presiunii la distanøå

(transmisie, direcøie, convertizorul de

cuplu μi sistemele ataμamentelor)

Sistemul antitangaj, douå- sau trei-valve

Scaun, Deluxe (încålzit, tetierå,

indicator de greutate, reglare pentru

greutatea operatorului)

Insonorizare

Pornire asistatå, eter

Direcøie, Sistem de direcøie comandatå

Direcøie, secundarå

Comutator, FNR (de direcøie înainte-

neutru-marμarier) (la echiparea cu

volan)

Configuraøii speciale ale maμinii

Configuraøie cu praø de ridicare înaltå,

douå- μi trei-valve

Comutator FNR (de direcøie înainte-

neutru-marμarier) (la echiparea cu

volan)

Cutia de scule

Fereastrå, glisantå (partea dreaptå)

Capace de protecøie anti-vandalism

Configuraøie comercialå 0
(nu pentru øåri cu reglementåri UE)

Încårcåtor frontal, cu volan (SW)

Aer condiøionat

Despråfuitor(epurator), turbinå

Configuraøie comercialå 1
Încårcåtor frontal, cu volan (SW)

Conversie, Marcare CE

Aer condiøionat

Cutie de scule

Configuraøie comercialå 2
Încårcåtor frontal, cu volan (SW)

Conversie, Marcare CE

Aer condiøionat

Diferenøial, cu alunecare limitatå, spate

Sistem antitangaj, 2 valve

Configuraøie comercialå 3
Încårcåtor frontal, cu volan (SW)

Conversie, Marcare CE

Aer condiøionat

Încårcare automatå a cupei 

Diferenøial cu alunecare limitatå, spate

Sistem antitangaj, 2 valve

Scaun, Deluxe

Configuraøie comercialå 4
Încårcåtor frontal, cu volan (SW)

Conversie, Marcare CE

Aer condiøionat

Sisteme hidraulice, 3 valve

Sistem antitangaj, 3 valve

Configuraøie pentru aplicaøii de transport
buμteni
Sisteme hidraulice, 3 valve

Sistem antitangaj 

Contragreutate suplimentarå

Alte configuraøii speciale
Braø de ridicare înaltå, asigurå +518 mm

spaøiu liber de descårcare

Pachet de acces (scarå înclinatå la 15° 

μi platformå frontalå de acces)
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Încårcåtor frontal 950H

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.
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