מהפכה בשטח העבודה
דור המיני מחפרים
החדש של קטרפילר

INSPIRED BY YOU

דגמי  1-2טון
עבודה בחללים קטנים וצפופים אף פעם לא הייתה כל כך קלה ונוחה.
בואו לבחור מתוך חמשת הדגמים החדשים ,המשלבים בין יישומים מהפכניים
וטכנולוגיה מתקדמת הקיימת רק בדור המיני מחפרים החדש של קטרפילר.
חסכו בזמן וכסף

דגמי  1-2טון כוללים גם:

הדגמים החדשים יחסכו לכם עד  15%בהוצאות הכלליות,
בהשוואה לדגמים הקודמים.

• היגוי ונסיעה בג‘ויסטיק  -לשליטה ונוחות מירבית בנסיעה

החופות של המיני מחפרים מוגבהות ותא המפעיל
מתרומם ,מה שהופך את הטיפול והתחזוקה בדגמים אלו,
לפשוט ,מהיר וזול הרבה יותר.

• מסך  LCDמשוכלל ודיבורית מובנית* לנוחות המפעיל
• תא מפעיל ממוזג  -אופציונלי בדגמים
 301.8 ,301.6ו302 -
• נסיעה במצב בקרת שיוט ()Cruise Control
• זחל מתכוונן לעבודה במקומות צרים במיוחד

301.5/301.6
• הספק מנוע ברוטו

 21.6/21.6כ“ס

• משקל מקסימלי

 1,760/1,960ק“ג

• משקל מינימלי

 1,575/1,755ק“ג

• עומק חפירה מקסימלי

 2,540/2,540מ“מ

רדיוס סיבוב סטנדרטי

*הדיבורית המובנית קיימת בכלים הסגורים

301.7
• הספק מנוע ברוטו

 21.6כ“ס

• משקל מקסימלי

 1,835ק“ג

• משקל מינימלי

 1,785ק“ג

• עומק חפירה מקסימלי

 2,540מ“מ

רדיוס קומפקטי

301.8
• הספק מנוע ברוטו

 21.6כ“ס

• משקל מקסימלי

 2,025ק“ג

• משקל מינימלי

 1,715ק“ג

• עומק חפירה מקסימלי

 2,570מ“מ

רדיוס סיבוב סטנדרטי

302
• הספק מנוע ברוטו

 21.6כ“ס

• משקל מקסימלי

 2,200ק“ג

• משקל מינימלי

 1,945ק“ג

• עומק חפירה מקסימלי

 2,570מ“מ

רדיוס קומפקטי

מיני מחפר של פעם בדור!
לעבודה יעילה ,חסכונית
ועוצמתית מתמיד

המיני מחפרים החדשים
של קטרפילר
מאפשרים לך להתרכז
רק בדבר אחד -

עבודת שטח יעילה!

דגמי  7-10טון
קטנים אך עוצמתיים .המיני מחפרים מספקים את כל העוצמה לה אתה זקוק
בדיוק בזמן שצריך אותה.
הדגמים החדשים מגיעים עם מגוון רחב של אפשרויות ,לכם נשאר רק לבחור.

308

307.5
• הספק מנוע ברוטו

 57.9כ“ס

• הספק מנוע ברוטו

 74.3כ“ס

• משקל מקסימלי

 8,233ק“ג

• משקל מקסימלי

 9,380ק“ג

• משקל מינימלי

 7,532ק“ג

• משקל מינימלי

 8,146ק“ג

• עומק חפירה מקסימלי

 4,649מ“מ

• עומק חפירה מקסימלי

 4,644מ“מ

רדיוס סיבוב סטנדרטי

רדיוס קומפקטי

יותר פונקציות ,פחות כסף
טכנולוגי יותר ,יעיל יותר ,חסכוני יותר!
חסכו בזמן וכסף

דגמי  7-10טון כוללים גם:

עם כוח הרמה משופר ,עוצמת נסיעה גבוהה ופונקציות
רבות ,הדגמים החדשים תכליתיים להפליא.

•  - *HIGH FLOWכוח הידראולי בהתאמה אישית
(קיים בדגם  309בלבד)

מרווחי טיפולים ארוכים יותר ,מספקים חיסכון של 10%
בעלויות ,בהשוואה לדגמים הקודמים.

• היגוי ונסיעה בג‘ויסטיק  -לשליטה ונוחות מירבית בנסיעה
•  - LCDמוניטור מתקדם עם  - Bluetoothאופציונלי
•  - Cruise Controlלנסיעה במצב בקרת שיוט

חיסכון של  11%בצריכה הדלק
בהשוואה לדגם 308

• קירור וחימום  -תא מפעיל ממוזג המתאים לעבודה
בכל עונות השנה

310

309
• הספק מנוע ברוטו

 74.3כ“ס

• הספק מנוע ברוטו

 74.3כ“ס

• משקל מקסימלי

 9,403ק“ג

• משקל מקסימלי

 10,182ק“ג

• משקל מינימלי

 8,756ק“ג

• משקל מינימלי

 9,601ק“ג

• עומק חפירה מקסימלי

 4,650מ“מ

• עומק חפירה מקסימלי

 5,211מ“מ

רדיוס קומפקטי

רדיוס סיבוב סטנדרטי

דור המיני מחפרים החדש
של קטרפילר
מעניק לכם את החוויה המושלמת!

המיני מחפר היחיד בעולם
המאפשר נסיעה במצב בקרת שיוט
לעבודה נוחה ויעילה מתמיד

הדור הבא ביישומים

היגוי בג‘ויסטיק
היגוי בעזרת ג‘ויסטיק הופך ימים ארוכים לקלים
ונוחים יותר.

הכוח בידיים שלך
נסיעה בשטח העבודה הופכת לפשוטה אף יותר,
הודות לאפשרות הנסיעה והשליטה בעזרת
הג‘ויסטיק .באפשרותכם לעבור בקלות ממצב
של נסיעה רגילה בעזרת הדוושות ,למצב ג‘ויסטיק,
והכל בלחיצת כפתור.
באפשרותכם לשלוט במיני מחפר בעזרת הג‘ויסטיק
השמאלי (בדומה לשליטה במיניקאט).
בעזרת הג‘ויסטיק הימני ניתן לשלוט על הסכין
או על הזרוע והפטיש.

מיזוג אוויר
לעבוד בתנאים הטובים ביותר כאשר הטמפרטורה
בחוץ מתחממת ,ע“י בחירת האופציה של מיזוג
תא המפעיל ,לאוויר קריר ונקי.

STAY COOL
בעזרת מסך ה LCD-תוכלו לשלוט בקירור
ובחימום ,ולכוון את הטמפרטורה המועדפת עליכם.
עיצוב התא הייחודי והמאובזר שומר שהאבק
יישאר בחוץ ,ושהאוויר הנקי יישאר בפנים.

בקרת שיוט
בחרו באופציית בקרת שיוט ותיהנו מנסיעה
קלה ונוחה (.)Cruise Control

סעו בסטייל
באפשרותכם להגדיר את בקרת השיוט על ידי
לחיצה על ההדק הנמצא מתחת לג’ויסטיק  -יישום
מושלם אם עבודתכם כוללת נסיעה בשטח פתוח.
בסוף יום העבודה תרגישו הקלה ,וכבר לא תסבלו
מכאבי גב הנגרמים מהישענות על היד.

מסך LCD
התאימו את ההגדרות האישיות שלכם ,תיהנו
ממוזיקה וקבלו שיחות ,והכל במקום אחד.

שליטה מלאה
התאימו את ההגדרות שלכם ,כמו למשל מהירות
הידראולית .אפשרות ה Bluetooth-מתייחסת
להפעלת הרדיו ,ובאפשרותכם גם להזרים אליו
פלייליסטים משלכם.

טיפולים מהירים
וחסכוניים
לצמצום זמני השבתה
בלתי צפויים
הדור הבא של המיני מחפרים של קטרפילר -
לתחזוקה קלה ,וחכמה.
מהיום ניתן לבצע בדיקות שגרתיות בקלות
ובמהירות בגובה הקרקע.

דור חדש
של עוצמה
כדי לבצע את העבודה על הצד הטוב ביותר,
אתה צריך מיני מחפר נוח ,חסכוני ,עוצמתי
וטכנולוגי שאפשר לסמוך עליו.

המיני מחפרים החדשים
עוצבו לפי הדרישות שלך!

נוחות ושליטה

ביצועים מיטביים

חוויית נסיעה משודרגת בעזרת ג’ויסטיק ובקרת
שיוט המאפשרים תמרונים טובים יותר ותפעול
נוח ומהיר יותר.

הדגמים החדשים של המיני מחפרים הם
רב-תפקודיים ,תכליתיים ,והטובים ביותר
מבחינת יעילות ,עוצמה וביצועים.
דור המיני מחפר החדש מאפשר לכם להגביר יעילות
העבודה ב 20%-ללא גידול בהוצאות הדלק.

חסכוני ויעיל

תפעול יעיל ונוח

הדור הבא של המיני מחפרים מאפשר לך לבצע
את העבודה ביעילות וחיסכון בהוצאות התפעול.
עכשיו תוכלו להתרכז בעבודה ולהשקיע פחות זמן
וכסף על תיקונים וטיפולים.
העיצוב החדש והחיסכון בטיפולים הופכים את
הדור החדש להשקעה הטובה היותר הן מבחינת
היעילות והן האיכות.

הודות לעיצוב החדשני והגישה הנוחה לטיפולים,
תהנו מסבבי טיפול במרווחים ארוכים יותר
שיאפשרו לכם לייעל את העבודה תוך צמצום
בזמני השבתה.

LET'S DO THE WORK .
™
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