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המעמיס שעומד בפני כל אתגר!
איכותיים,  לביצועים  הגבוהות שלך  בדרישות  לעמוד  מוכחת שתעזור  טכנולוגיה  966M מספק  מדגם  החדש  העמיס 
 966M דגם ,Acert אמינות, יעילים, חיסכון בדלק וחיי מוצר ארוכים יותר. עם מנוע קטרפילר העוצמתי בעל טכנולוגיית

יאפשר לך לעבוד בצורה אפקטיבית הרבה יותר וכפועל יוצא מכך לחסוך בהוצאות השונות.
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C9.3 ACERT3151,599 כ"ס24,000 ק"גMn10.1173 שניותkN



Cat 966M

 ביצועים ויעילות

מנוע C9.3 ACERT עם טכנולוגיית ACERT העומד 
בתקן תקני EU Stage IV לפליטת מזהמים וכולל את 
מודול הפליטה Cat Clean לעבודה יעילה לאורך שנים

סרן מתקדם עם נעילת דיפרנציאל מיידית מבוססת 
דיסק - נעילה קדמית ידנית בתצורה הסטנדרטית 

מבטיחה עבירות מעולה בסוגי שטח שונים ומובילה 
לביצועים מיטביים 

כפות מסדרת Performance Series – העמסה קלה, 
שיפור בשימור החומר ויכולת נשיאת כמות חומר 

גבוהה
 Cat אפשרות להוספת מערכת שקילה אינטגרלית

Payload המאפשרת שליטה בזמן אמת בכמות 
החומר המועמס

מערכת הידראולית מתקדמת בעלת פיצוי הידראולי 
לביצוע הרמה והטייה בו זמנית�

נעילת דיפרנציאל קדמית ידנית תוך כדי נסיעה 
(אפשרות לנעילה אוטומטית קדמית/אחורית) לשיפור 

האחיזה.

נוחות ותא מפעיל

היגוי ג'ויסטיק עם משוב כוח לדיוק השליטה ולהקטנת 
התעייפות הזרוע

שדה ראייה מיטבי
תא מפעיל מרווח

צג מגע צבעוני גדול המספק נתונים בזמן אמת אודות 
פעילות הכלי ומאפשר לבצע שינויים בפרמטרים רבים

מערכת שיכוך זרועות בעלת שני אקומולטורים 
לנוחות נסיעה מרבית

חיסכון מהותי בצריכת הדלק

עבודה בסל"ד מנוע נמוך
שליטה בלתי תלויה במהירות הכלי ביחס לסל"ד המנוע

בטיחות
Product Link

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

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

בעלויות תפעול, שיפור פרודוקטיביות וביצוע תחזוקה נכונה.
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www.ite-cat.co.il
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