
LET'S DO THE WORK™.

Cat® 432

שולטים בשטח העבודה עם סדרת המחפרונים החדשה של קטרפילר!

מחפרון 432 מבית קטרפילר

סדרת המחפרונים החדשה של קטרפילר עוצבה ונוצרה כתוצאה מ-35 שנים של איכות, מומחיות וניסיון 
שהולידו את המחפרון העוצמתי, היעיל, החסכוני והטכנולוגי ביותר שקיים כיום.

בזכות צריכת הדלק המשופרת, החלפים האיכותיים והנדסת האנוש המיוחדת, המחפרון החדש דגם 432 של קטרפילר 
מהווה את ההשקעה המשתלמת, היעילה והחסכונית ביותר עבורך!

Cat C3.64778 מ"מ / 5700 מ"מ103 כ"ס8,322 ק"ג

זרוע קצרה / ארוכה

59.8KN

כח קריעהעומק חפירה
בכף
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Cat® 432

הסדרה החדשה כוללת
מסך תצוגה LCD  המאפשר בחירה של ההעדפות המפעיל ומצבי ההפעלה

מנוע קטרפילר אלקטרוני מתקדם העומד בסטנדרטים המחמירים ביותר
מצב הפעלה דואלי המאפשר הפעלה של הכף ושל הזרוע האחורית במקביל

(ECO בנוסף למצב הסטנדרטי ומצב) מצב עבודה "אגרסיבי" לביצועים מקסימליים
גישה לרכיב ה- Product link אשר מותקן על גבי הכלי המשדר בזמן אמת נתונים ומידע אודותיו.

חיבור USB בתא המפעיל
שטח אחסון רחב

 CAT C3.6 מנוע
מנוע קטרפילר Cat C3.6 עומד בתקן EU Stage V המחמיר לפליטת מזהמים. למרות שמנוע זה צורך עד ל-10% 

פחות דלק, הוא מציע את אותה העוצמה ואותו מומנט המוכרים לכם. מערכת ה-aftertreatment המיוחדת לא 
מצריכה תחזוקה מיוחדת.

ג'ויסטיקים המחוברים לכיסא המפעיל
תא המפעיל החדש מעניק למפעיל את נוחות העבודה המושלמת. המחפרון החדש כולל כיסא ארגונומי שאליו 

מחוברים הג'ויסטיקים. ההפעלה האלקטרו-הידרואלית מאפשרת נוחות ודיוק בכל פעולה וניתן להפעיל את הכף 
והזרוע בכל מצב שבו הכיסא נמצא. המעבר של הג'ויסטיקים לכיסא יצר מקום רחב יותר לרגליים, שטח אחסון גדול 

וראות מיטבית.

תחזוקה קלה והגנה מקסימלית
- פתיחה קדמית של הרדיאטור - גישה קלה ונוחה לנקיון הרדיאטור המאפשרת ביצועים מיטביים ומונעת נזק.

- מגן גחון השומר על הכלי - הגנה מיטבית על רכיבים קריטיים.

מסך תצוגה
הגדירו את ביצועי הכלים שלכם על מנת להגדיל את קצב ויעילות העבודה. 

קביעת הספיקה ההידראולית
קבלת התראות

קבלת עדכונים דיאגנוסטיים של הכלי
קבלת תזכורות לטיפול ושירות


