
הספקמנוע
מירבי ברוטו

משקל
עומק חפירה מרביתפעולי

C7.17,130 מ"מ35,100-36,400 ק"ג275 כ"ס

טווח הגעה מרבי

10,760 מ"מ

מגדירים מחדש את חוקי המשחק!
אמין. איכותי. עוצמתי. 

המחפר החדש של קטרפילר מדגם 336GC מציג סביבת עבודה משודרגת למפעיל וחיסכון 
דרמטי בהוצאות השוטפות של הכלי. עם רמת בטיחות ללא פשרות, עוצמת שטח יוצאת דופן 

והתאמה מושלמת למגוון סוגי העבודה, דגם זה יאפשר לך לבצע עבודה חכמה, ורסטילית 
ועוצמתית.

®Cat  336 GC



Cat 336 GC

ביצועים גבוהים וצריכת דלק נמוכה

חסכון משמעותי בדלק – הגדלת יעילות הצריכה בדלק 
ב-5%. השילוב המושלם בין מהירות מנוע נמוכה ומשאבה 

הידראולית גדולה
מנוע C7.1 עוצמתי בעל מערכת לטיפול בגזי פליטה אשר 

אינה מצריכה פעולות אחזקה או זמני השבתה
Smart Power Mode – מצב ייחודי המתאם בין הספק 

המנוע למערכת ההידראולית ליעילות מקסימלית
סל"ד מופחת לחיסכון והפעלה שקטה יותר (ללא איבוד 

כח).
מערכת הידראולית המאפשרת פעולה חלקה ומדוייקת 

גם בעת שילוב מספר פעולות הידראוליות.
מערכת שסתומי בקרה חכמה ומשאבות הידראוליות 

בעלות נפח גדול יותר ושליטה אלקטרונית ליעילות 
מירבית.

נוחות ויעילות הפעלה
תא מפעיל חדש, שקט ואטום לאבק.

תושבות מתקדמות לתא המפעיל לבידוד מקסימלי 
מרעידות.

סידור מתגים בתא בצורה ארגונומית להפעלה קלה וללא 
עייפות מצד המפעיל.

הנעת הכלי ללא מפתח.
צג מגע בגדול ''8 בעל רזולוציה גבוהה.

ג'ויסטיקים אלקטרו הידראוליים נוחים בעלי כפתורים 
הניתנים לתכנות ואפשרות כוונון רגישות על פי העדפת 

המפעיל.
מושב רחב ונוח בעל שיכוך אוויר.

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.
























אחזקה קלה ועלויות נמוכות

ביצוע רוב פעולות האחזקה היומיות מגובה פני הקרקע.
בדיקת מצב המסננים וזמני פעולות אחזקה מצג הכלי.

סדרה חדשה של מסנני דלק ואוויר המאפשרת חסכון 
דרמטי בעלויות האחזקה

מערכת צידוד היברידית - חסכון משמעותי בדלק.
משאבה הידראולית ראשית אלקטרונית הניתנת 

לתכנות.
מערכת שסתומי בקרה חכמה.
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