Cat 950 GC
®

    

 950 GCהתאמה מושלמת לדרישות שלך!
המעמיס האופני החדש מדגם  950 GCתוכנן במיוחד על מנת להתמודד עם מגוון משימות בשטח העבודה
שלך ,החל מהעמסת משאיות ועד לעבודות כלליות בתחום התשתיות.
המשימה העיקרית של דגם זה היא לבצע בהצלחה את משימות היום יום בעזרת שילוב מנצח בין עלויות
תפעול ואחזקה נמוכות לבין יכולות שטח יוצאות דופן ,שילוב שיהפוך דגם זה לבחירה הנכונה עבור העסק
שלך.




 




  


 



C7.1 ACERT

 243כ"ס

 18,957ק"ג

 256ליטר לדקה

279 bar

Cat 950 GC
®

נוחות תפעול








תא מפעיל מרווח המציג יכולת שליטה קלה ואינטואטיבית
וראות מיטבית .התא מספק סביבת עבודה נוחה התורמת
לעבודתו היעילה של המפעיל לאורך כל היום
פקדי שליטה הידראוליים המספקים עבודה נוחה ומדוייקת
לוח מחוונים המספק מידעים על פעילות המעמיס וכלל
המערכות בזמן אמת
מצלמה אחורית כסטנדרט
מושב משוכך אוויר בעל עיצוב ארגונומי ודלת כניסה מרווחת
מערכת שיכוך זרועות יעילה לנוחות נסיעה ,שימור חומר
בכף ותפוקה מירבית

אמינות ואחזקה
 המעמיס יוצר בסטנדרטים המחמירים והקפדניים ביותר של
משפחת המעמיסים מבית קטרפילר
 גישה קלה ונוחה מגובה הקרקע לאחזקה שוטפת של
מערכות החשמל ,ההידראוליקה והמנוע
 נקודות גירוז לרכיבים בעלי גישה קשה המרוכזות באופן
המאפשר אחזקה קלה יותר

ביצועים










מנוע  Cat C7.1 ACERTמציע חיסכון דרמטי בהוצאות הדלק
והספקי עבודה גבוהים ,תוך עמידה בסטנדרטים המחמירים
בעולם בתחום פליטת המזהמים
מערכת לניהול זמן סרק ) (EIMSויכולת כיבוי אוטומטית )(EIS
התורמים באופן ניכר לחיסכון בצריכת הדלק
מערכת הידראולית מתקדמת בעלת חישת עומס המספקת
לחץ וספיקה בעת הצורך ,משפרת את התפוקה ומורידה את
צריכת הדלק
זרועות הרמה בעלות גובה פין כף מיטבי להעמסה )4.19
מטר(
חיבור בתצורת  Z-barהמספק לכלי כוחות קריעה גבוהים
לצד זוית קיפול כף מיטבית
כפות מסדרת  – Performance Seriesלהעמסה קלה ושיפור
בשימור החומר – צריכת דלק נמוכה ותפוקה גבוהה
מערכת ריתום מהיר מסוג ™) Cat Fusionאופציונאלית(
המאפשרת עבודה עם מגוון רחב של אביזרי קצה
המתאימים לגדלים שונים של מעמיסים אופניים

Product link
מחשב ה  Product link -אשר מותקן על גבי הכלי ,משדר בזמן
אמת נתונים ומידע אודותיו .המחשב הוא חלק ממערכת ה -
 EMSolutionsהמהפכנית ,שתפקידה לסייע לבעל הכלי
למקסם את יכולותיו כגון :זמינות הכלי ,חיסכון בעלויות תפעול,
שיפור היעילות וביצוע תחזוקה נכונה.
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 המנור  ,8חולון ,טל03-5571555 :
  החרושת  ,25ק .ביאליק ,טל04-8787444 :
  הבונים  ,47עמק שרה ,באר שבע ,טל08-6273810 :

www.ite-cat.co.il

