швидкості; аксіально-поршневий насос також забезпечує понижене використання пального, що в свою чергу призводить
до загальної економії.
Приплюсуємо до цього ще й найвищу в класі паливну
економічність, що нині є особливо важливим і ми отримаємо
ідеального помічника для будь-якого аграрного господарства.

«МАЛЮКИ» ІЗ НЕОБМЕЖЕНИМИ
МОЖЛИВОСТЯМИ
Колісні міні-навантажувачі з бортовим поворотом потрібні
усюди: на фермі, на току, в коморі, на будівництві, коротше
кажучи, де завгодно. Caterpillar пропонує для аграрних господарств машини, які з однаковим успіхом можуть використовуватися для виконання будь-яких робіт, де є потреба в точності
та оперативності роботи, особливо ж в умовах обмеженого
простору.
Із керуванням міні-навантажувачів може впоратися будьякий працівник після короткого курсу навчання. Так само
спрощеним є технічне обслуговування цих машин, яке за
бажанням можна проводити на місці, оскільки усі сервісні
точки розташовані якнайзручніше. Ще однією перевагою
навантажувачів з бортовим поворотом Cat® є продумана система швидкої заміни додаткового обладнання. І не даремно,
враховуючи, що ці машини можуть оснащатися:
• шнековими бурами;
• поворотними відвалами;
• щітками з поворотним відвалом та бункерами;
• дорожніми фрезами;
• вилами та каретками;

НА ВСІ ВИПАДКИ ЖИТТЯ
Екскаватори-навантажувачі та міні-навантажувачі виробництва Caterpillar – це гарантоване
виконання широкого спектру завдань у аграрному господарстві.
Зазвичай, коли йде мова про техніку для сільського
господарства, маються на увазі машини, які застосовуються
безпосередньо у виробничому процесі: ґрунтообробні агрегати, сівалки, трактори, комбайни тощо. Однак жодне господарство не може обійтися без екскаваторів-навантажувачів
та міні-навантажувачів. Роботи для них вдосталь! Кормозаготівля, обслуговування тваринницьких комплексів, будівельні
роботи чи перевантажування збіжжя немислимі без таких
машин. У зв’язку з цим компанія «Цепелін Україна» пропонує
повний модельний ряд екскаваторів-навантажувачів та навантажувачів з бортовим розворотом Cat®, які є незамінними
помічниками сучасного аграрія.

ЕКСКАВАТОРИ: СТАВКА НА
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

є нагальною необхідністю. Це можливість перевантаження
палет та стовбурів дерев та багато інших незамінних в сучасному господарстві функцій.
Зазначимо, що в екскаваторах-навантажувачах Cat®, оглядовість із кабіни оператора є більш ніж ідеальною. Так само
конструкція забезпечує високу стійкість машини. Родзинкою
цієї техніки є система Ride control, завдяки якій робота на нерівній поверхні жодним чином не впливає на якість виконання
завдання. Система служить для запобігання висипання матеріалу під час руху по пересічній місцевості. Двоспрямовані гідравлічні лінії для приводу основного обладнання дають змогу
працювати з гідромолотом, буром та віброплитою.
Як відомо, екскаватори, зазвичай, не вельми якісно
виконують додаткові функції чи «в натяжку» працюють при
максимальних навантаженнях. Машини марки Caterpillar
цього не бояться, оскільки оснащені унікальною гідравлічною
системою із закритим центром та розпізнаванням навантаження, а також аксіально-поршневим насосом. Завдяки
цьому завжди є достатній запас потужності, а екскаватор
може виконувати кілька операцій водночас, не втрачаючи
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грейферними ківшами та вилами;
граблями;
культиваторами;
стрілами для вантажних робіт;
подрібнювачами пеньків;
траншеєкопачами;
снігоочищувачами;
віброущільнювачами;
дисковими фрезами;
відвалами.
Як бачимо, маючи одну, а краще кілька таких машин в господарстві, можна закрити усі питання, пов’язані із вантажними та комунальними роботами, а також здійснювати широкий
комплекс заходів у тваринництві та рослинництві: від перекидання тюків соломи до очищення підлоги від гною.
В міні-навантажувачах виробництва Caterpillar застосовані
ті ж знамениті своєю досконалістю гідравлічні та електронні
системи, як і в екскаваторах цієї марки. Тут двигун працює
однаково потужно на різних обертах, а зміна навантаження
не змушує робити зупинку в роботі. Це Caterpillar, який розробляє не просто якісні машини, а саме ті, які є найкориснішими
та найзручнішими в експлуатації для клієнтів!
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Фінансове становище багатьох господарств нині таке, що
їх власники не можуть собі дозволити придбати та утримувати зайву техніку – вона повинна виконувати якомога
більше функцій та мати максимальну продуктивність. Саме
такими є екскаватори-навантажувачі Cat® (422F, 428F,
432F,434F, 444F), що розраховані на вирішення широкого
спектру завдань в сільгоспвиробництві та будівництві. Окрім
перевантажувальних робіт, копання траншей та підйому
вантажів, це також пересипання зернових за допомогою
ковша, вантажопідйомністю 3850 кг, на висоту до 2,75 м, що
дає змогу працювати із будь-якими причепами та вантажівками. Завдяки тому, що стріла має S-подібний профіль, це
дає змогу працювати навіть у незручних умовах. Це також
прибирання території за допомогою поворотної щітки, щітки
з бункером, що особливо є актуальним в тваринництві. Це
очищення території від снігу, що в наших кліматичних умовах
22
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