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Телескопічні навантажувачі Cat
Компанія Caterpillar поповнила модельний ряд телескопічних навантажувачів серії C трьома новими машинами
TH414C, TH514C і TH417C, які відповідно до маркування оснащені телескопічними стрілами довжиною 14 м і 17 м,
а також невеликою 2,5-тонною моделлю TH255C з гідростатичною трансмісією.
Стандартне навісне обладнання

Антон КАПУСТА, керівник відділу
продажу будівельної техніки
компанії «Цеппелін Україна ТОВ»

Телескопічні навантажувачі —
важлива й просто незамінна техніка для сільського господарства.
Їх широко застосовують в агрогосподарствах, адже вони дозволяють
виконати цілу низку робіт:
•роздача корму та прибирання
(спеціальне навісне обладнання: щітки, спеціальні ковші);
•загальні сільськогосподарські
роботи;
•завантаження причепів із нарощеними бортами;
•робота з причепами;
•навантаження палетними вилами, гаком і кран-балками.
Телескопічна конструкція навантажувачів Cat® дозволяє піднімати робоче знаряддя на висоту

Каретки
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Каретка з боковим
зміщенням
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Вила
Палетні вила 45 × 100 × 1070 мм
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Палетні вила 50 × 100 × 1525 мм
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Палетні вила 50 × 100 × 1200 мм
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Палетні вила 50 × 120 × 1200 мм
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Телескопічний навантажувач TH 407C, навісне обладнання — вили
понад 7 м, а максимально — на
висоту понад 17 метрів. Один навантажувач із телескопічною стрілою Cat® серії TH виконує роботу
кількох машин. Відмінними рисами

Основні технічні характеристики телескопічних навантажувачів Cat®

Потужність Вантажо- Максимальна СпорядМодель
двигуна
підйомвисота
жена
(нетто), к. с.: ність, кг: підйому, м: маса, кг:
TH255C*
84
2500
5,5
4899
TH336C
101–126
3300
6,1
6573
TH337C
101–126
3300
7,3
7073
TH406C
101–126
3500
6,1
7200
TH407C
101–126
3700
7,3
7700
TH414C **
101–126
3700
13,7
9360
TH417C**
101–126
4000
17
11800
TH514C**
101–126
5000
13,7
10760
* Машина з гідростатичною трансмісією, можливе встановлення машини з пристроєм швидкої заміни, сумісного з навісним обладнанням Caterpillar для навантажувачів із бортовим поворотом.
** Машини поставляються з аутригерами.

цього типу машин є прохідність
(великі колеса, повний привід, великий дорожній просвіт), висока
маневреність й універсальність.
Широкий асортимент оригінального навісного обладнання Cat гарантує високий рівень продуктивності
й універсальності. Усі рішення (як
сільськогосподарські, так і будівельні) оснащено аксіально-поршневим насосом гідравлічної системи, що забезпечує високу паливну
економічність і продуктивність.
ТОВ з ІІ «Цеппелін Україна
ТОВ» — ексклюзивний офіційний дилер на українському ринку всесвітньовідомої компанії
Caterpillar®. Купуючи телескопічний навантажувач або іншу техніку у компанії «Цеппелін Україна»,
клієнти отримують не лише універсальні вантажні машини з відмінними
техніко-економічними
показниками, а й сервісне обслуговування та технічний супровід високої європейської якості.

Ковші
Ковші загального
призначення 1,0 м3
Щелепний ківш 1,0 м3
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Ківш для перевантаження
матеріалів 1,5 м3
Ківш для легких матеріалів
2,0 м3
Ківш для легких матеріалів
2,5 м3
Ківш для легких матеріалів
3,0 м3
Захвати
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Ківш із захватом 0,84 м3
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Вила для гною із захватом
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Захват для тюків
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Кран-балка
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Крюк для підйому вантажів
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Підйомне обладнання

Обприскувачі Tracker від Berthoud
Із причіпними обприскувачами Tracker від
Berthoud («Берту») можна легко досягти точного
та рівномірного розпилення. Міцне та надійне
шасі, розроблена й запатентована фахівцями
Berthoud унікальна підвіска осі ACTIFLEX
дозволяють ефективно працювати на високих
швидкостях навіть на нерівних майданчиках.
Дмитро БАРАНОВ,
продукт-менеджер
сільськогосподарської техніки
ТОВ з ІІ «Цеппелін Україна ТОВ»

«Цеппелін Україна» є офіційним представником фірми
BERTHOUD Agricole (Франція)
на території України. Забезпечує
поставку й наладку техніки, запас-

Обприскувач Tracker Berthoud

них і розхідних матеріалів, а також
здійснює гарантійне та післягарантійне обслуговування техніки.
Причіпний обприскувач Berthoud
Tracker DPA 3200/28 має унікальну
будову та конструкцію, а також переваги, що перевірені часом і роботою на полі.
УконструкціїобприскувачаTracker
вкладено весь досвід Berthoud: під-

віска осі обприскувача ACTIFLEX,
стабільна штанга AXIALE, насоси
Berthoud. Його розроблений з урахуванням вимог клієнтів до простоти й мінімальних експлуатаційних
витрат.
Основні переваги:
• робоча швидкість — до
15 км/год;
• 100%-ва точність норми внесення ЗЗР;
• система DPA забезпечує до
20% економії палива (не потрібно
весь час підтримувати в тракторі
540 об./хв на ВОМ);
• агрегатується з тракторами вітчизняних виробників —
МТЗ-80 (82);
• простота в налаштуванні, за
одноразового відрегулювання обприскувача витрата робочої рідини не змінюється;
• простота в експлуатації;
• мала швидкість насоса —
150 об./хв подовжує термін експлуатації;
• підвіска осі обприскувача
ACTIFLEX — не потребує обслуговування, можливість руху по полю
зі швидкістю вищою на 30%, відповідно, збільшує продуктивність;
• забезпечення постійної витрати робочої рідини (л/га) незалежно від зовнішніх факторів;
• 100%-ва якість унесення всіх
препаратів;
• сипучі препарати засипають
у бак без попередньої підготовки;
• економія засобів захисту рослин до 10–12% завдяки високій
якості обробки.

Технічні характеристики Tracker DPA 3200Ax/28 BERTHOUD

Модель
Об’єм основного бака, л

BERTHOUD
Tracker DPA
3200Ax/28
3200

Об’єм бачка для чистої технологічної води, л

330

Ємність для рукомийника, л

18

Змішувач хімікатів, л

25

Штанга
Довжина штанги, м

AXIALE
28

Продуктивність, га/год

20–30

Швидкість за роботи, км/год

12–15

Відкриття й закриття штанги

гідравлічне

Блок керування
Насос робочий
Привід насоса
Додатковий насос (для закачування
та перемішування)
Підвіска осі обприскувача (патент
BERTHOUD)
Тримачі форсунок
Відстань між форсунками, см
Форсунки
Відстань між коліями, см (безступінчасте
регулювання)
Колеса
Потрібна потужність трактора, к. с.

BERLOGIC
VOLUX (240 л/хв).
Двопоршневий
від колеса
обприскувача
відцентровий
насос 400л/хв
ACTIFLEX
4-позиційні Quadrix
50
2 комплекти —
щільові
160–210
270/95 R48
80

