Cat CW34
®

מכבש פניאומטי מבית קטרפילר

כובשים בשיא העוצמה עם המכבש הפניאומטי!
המכבש הפניאומטי החדש מבית קטרפילר בעל  8הגלגלים מספק יכולות פורצות דרך בכל הקשור
ליעילות ,אבזור טכנולוגי וחסכון בצריכת הדלק.
למכבש משקל תפעולי גמיש הניתן לשינוי בטווח שבין  10,000-27,000ק"ג.
בשילוב עם מנוע עוצמתי ואמין מבית  ,Catנוחות הפעלה אופטימלית ,ראות מיטבית וטכנולוגיות
מתקדמות ,יספק הכלי את כל מה שתצטרך באתר העבודה שלך!
מנוע

הספק מירבי
ברוטו

משקל תפעולי

מהירות נסיעה

רוחק הידוק

Cat C4.4
™w/ACERT

 133.2כ"ס

 10,000-27,000ק"ג

 0-19קמ"ש

 2090מ"מ

 Cat CW34מאפיינים מרכזיים
®

ביצועים







מנוע Cat C4.4 -עם טכנולוגיית ™ACERT
 8צמיגים 2090 ,מ"מ רוחב הידוק
משקל תפעולי הניתן לשינוי בין  10-27טון
שינוי המשקל התפעולי מתאפשר בצורה נוחה וקלה
ע"י הוספת משקולות ,מים או חול
מערכת קירור גדולה ויעילה לעבודה רציפה בתנאי מזג
אוויר קיצוניים וללא זמני השבתה מיותרים
מערכת הינע מתקדמת בעלת  3מהירויות בעלת
פעולה חלקה המאפשרת התמודדות יוצאת דופן עם
שיפועים

יתרונות תפעוליים






 -Eco-modeמצב חכם לחיסכון בדלק והפחתת עוצמת
הרעש בתא המפעיל
מערכת מתלים מתקדמת לשמירה על מגע רציף עם
פני שטח לא אחידים
מתזי מים ייעודיים לכל גלגל בנפרד
אופציה למערכת אוטומטית/ידנית לוויסות לחץ אוויר
בצמיגים מתא המפעיל
אופציה למערכת בקרת הידוק מקורית מבית CAT
מבוססת טמפרטורה לעבודה מדויקת ויעילה

נוחות ויעילות הפעלה






תא מפעיל חדש ,מפואר ,מרווח ומאובזר
מושב משוכך אוויר הנע לצדדים ומסתובב בזווית 90
מעלות לכל צד ,יחד עם קונסולת השליטה לנוחות מרבית
וראות אופטימלית לכל הכיוונים
סידור מתגים בתא בצורה ארגונומית להפעלה קלה ללא
התעייפות המפעיל
צג מרכזי בעל לחצני שליטה הנע יחד עם מושב המפעיל

Product Link
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.

* התמונה להמחשה בלבד

טרקטורים וציוד  ITEבע"מ מבית זוקו שילובים
מרכזי שירות ומכירה:
חולון :המנור  ,8חולון ,טל03-5571555 :
חיפה :החרושת  ,25ק .ביאליק ,טל04-8787444 :
באר שבע :הבונים  ,47עמק שרה ,באר שבע ,טל08-6273810 :

www.ite-cat.co.il

