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המיניקאט של קטרפילר מסדרה D מתאפיין ביכולת ניידות מרשימה, נוחות תפעול, וורסטיליות וחיסכון משמעו־

תי בהוצאות התפעול. 
המיניקאט טומן בחובו את כל האיכויות של קטרפילר אשר יבטיחו לך את האפשרות לייעל את סביבת העבודה 

שלך בתנאי שטח שונים תוך התאמה למגוון רחב של פעילויות. המיניקאט יספק לכם מערכות הידראוליות 
חכמות, מערכות איזון מתקדמות ואפשרויות רבות לחיבור אביזרי קצה לכל משימה.
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226D

236D

246D

C2.2
(turbo) 

C3.3B DIT
(turbo) 

C3.3B DIT
(turbo)

67.1 כ"ס

74.3 כ"ס

74.3 כ"ס

2,588 ק"ג

2,975 ק"ג

3,368 ק"ג

2,818 מ"מ

3,122 מ"מ 

3,154 מ"מ

262DC3.3B DIT
(turbo)

3,172 מ"מ3,634 ק"ג74.3 כ"ס
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רדיאלית

רדיאלית

רדיאלית

רדיאלית

69 ליטר לדקה (סטנדרט) / 
99 ליטר לדקה (ספיקה גבוהה)

76 ליטר לדקה (סטנדרט) / 
112 ליטר לדקה (ספיקה גבוהה)

86 ליטר לדקה (סטנדרט) / 
121 ליטר לדקה (ספיקה גבוהה)

86 ליטר לדקה (סטנדרט) / 
121 ליטר לדקה (ספיקה גבוהה)



Cat® 226D, 236D, 246D, 262D

מאפיינים כלליים

זרימת אויר משופרת
שיפור תושבת אבטחה לזרוע הרמה

מערכת הידראולית חזקה

תא המפעיל המוביל בתעשייה

העיצוב המודולרי של תא המפעיל המורכב מיחידה אחת, 
כולל איטום מיטבי ולחץ פנימי חיובי ההופכים את סביבת 

העבודה לנקייה, שקטה יותר ועם ראות מיטבית לכל הכיוונים

מערכת איזון חכמה המאפשרת שימוש באופציות המתקדמות 
בתחום, כולל איזון כף דו-כיווני כסטנדרט

מערכת הידראולית עם ספיקה גבוהה המתאימה לשימושים 
הדורשים מאמץ הידראולי מירבי

ביצועים יוצאים מן הכלל

ביצוע יותר פעולות במכונה אחת עם מגוון אביזרי הקצה 
המותאמים של Cat המיוצרים במיוחד על מנת להוציא את 

המיטב מהמיניקאט שלך בהתאם לצורכי העבודה והדרישות 
בשטח. 

רב-תכליתיות

www.ite-cat.co.il







עוצמה חסרת פשרות

הביצועים המעולים של חטיבת הכוח של המיניקאט 
מאפשרים להגיע לתוצאות יוצאות דופן בעזרת תוספות 

כגון: 
מערכת ניהול מומנט אלקטרונית

אופציה לשתי מהירויות
מצערת יד\רגל אלקטרונית עם יכולות של דוושת האטה
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