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המחפר מדגם 336F – עוצמת שטח מנצחת
המחפר מדגם 336F מספק את קפיצת המדרגה המקצועית לה אתם זקוקים על מנת לייעל את עבודתכם 

בשטח. 
הדגם המוביל בשוק מציג תפוקות מקסימליות ועוצמה מרשימה יחד עם צריכת דלק נמוכה ונצילות ללא 

תחרות! המערכת ההידראולית הממוחשבת מאפשרת יעילות מרבית, זריזות ודיוק התורמים לוורסטיליות של 
הכלי והתאמתו למגוון עבודות. תא המפעיל הייחודי מספק שדה ראייה מעולה, בידוד רעשים מצוין ונוחות 

מרבית לעבודה רצופה ויעילה!
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C9.3 ACERT37,600-40,000 ק"ג 319 כ"ס
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210-264 kN350/380 bar



Cat 336F

מאפיינים מרכזיים

צריכת דלק נמוכה
תפוקה מקסימאלית בכל סבב

מצב מיוחד לעבודה בפטיש, שמירה על אורך חיי הפטיש 
והמחפר

נצילות ללא תחרות (טון לליטר)

בטיחות ושמישות

ביצועים ויעילות הפעלה

שימוש מסיבי במעקות אחיזה ורצפה מיוחדת למניעת 
החלקה

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

מצלמה אחורית וצידית כסטנדרט
נגישות מעולה לאחזקה שוטפת מגובה הקרקע

חיסכון בדלק 

סל"ד מנוע מופחת (1600 סל"ד) לחסכון בדלק ואופרציה 
שקטה יותר (ללא איבוד כוח)

 (ESP PUMP) משאבות הידראוליות נשלטות אלקטרונית
בעלות נפח ויעילות גבוהים (ספיקה גבוהה בסל"ד נמוך)�

מיקסום יעילות ותפוקה על ידי התאמת/תיזמון העומס בין 
המנוע למשאבות

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

המהפכנית, שתפקידה לסייע לבעל הכלי 
למקסם את יכולותיו כגון: זמינות הכלי, חיסכון  

בעלויות תפעול, שיפור היעילות וביצוע 
תחזוקה נכונה.

זמן מחזור מהיר במיוחד בעבודת חפירה.
לחצים גבוהים במערכת ההידראולית לקבלת כוחות חפירה 

והרמה גבוהים
פעולות חלקות וזריזות הודות למערכת הידראולית 

יעילה ומדויקת
מצב מיוחד להרמת משאות כבדים על ידי 

העלאת לחצי המערכת ההידראולית 
(ללא הגבלת זמן)

Product link

www.ite-cat.co.il























 SMARTBOOM מערכת

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
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