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330F האיכותית מציגה את המחפר מדגם F סדרת
קטרפילר מציגה את המחפר מדגם 330F אשר מספק מענה הולם לעבודה בתנאי שטח מהמחמירים ביותר. 

דגם זה מתאפיין בעוצמת כוח מרשימה, תפעול ונוחות מירביים למפעיל וחיסכון ניכר בהוצאות הדלק. 
השילוב בין יתרונות אלה הפכו דגם זה למשתלם ביותר.
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C7.1 ACERT1.8-2 מ"ק350/380 באר29,750-27,910 ק"ג 242 כ"ס



Cat 330F

מאפיינים מרכזיים

צריכת דלק נמוכה 
כף גדולה - תפוקה מקסימאלית בכל סבב!

מצב מיוחד לעבודה בפטיש, שמירה על אורך חיי הפטיש 
והמחפר

נצילות ללא תחרות (טון לליטר)

ביצועים ויעילות הפעלה

 SMARTBOOM עבודת פטיש  - מערכת

לחצים גבוהים במערכת ההידראולית לקבלת כוחות חפירה 
והרמה גבוהים

פעולה חלקה וזריזה הודות למערכת הידראולית יעילה 
ומדויקת

מצב מיוחד להרמת משאות כבדים על ידי העלאת לחצי 
המערכת ההידראולית (ללא הגבלת זמן)�

חיסכון בדלק 

משאבה אלקטרונית ממוחשבת
מצב ECO לחיסכון מירבי בדלק

מקסום יעילות ותפוקה ע"י התאמת/תיזמון העומס בין 
המנוע למשאבה

מחשב ה - Product link אשר מותקן על גבי הכלי, משדר 
בזמן אמת נתונים ומידע אודותיו. המחשב הוא חלק 

ממערכת ה - EMSolutions המהפכנית, שתפקידה לסייע 
לבעל הכלי למקסם את יכולותיו כגון: זמינות הכלי, חיסכון 

בעלויות תפעול, שיפור היעילות וביצוע תחזוקה נכונה.

אפשרות מיוחדת להורדת הלחצים והרעידות שמועברים 
למחפר בעבודת הפטיש - סביבת עבודה נוחה יותר למפעיל 

ושמירה על אורך חיי הכלי והפטיש
ביצוע עבודות גימור והחלקת שטח ביעילות וקלות על ידי 

הפעלת מצב ציפה מיוחד לבום

Product link





















בטיחות ושמישות

שימוש מסיבי במעקות אחיזה ורצפה מיוחדת למניעת 
החלקה

יציאות SOS ונקודות לחץ לאבחון מהיר, מניעת זמני 
השבתה ואחזקה קלה

מצלמה אחורית וצידית כסטנדרט
נגישות מיטבית לאחזקה שוטפת מגובה הקרקע
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