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Колісні міні-навантажувачі Cat
з бортовим поворотом

®

Сучасні навантажувачі з бортовим поворотом є компактними машинами
на пневмоходу, які характеризуються неперевершеною маневреністю
та високим показником прохідності. Така спецтехніка широко
застосовується у разі виконання робіт у місцях з обмеженим простором
робочих зон.
Антон КАПУСТА, керівник відділу
продажу будівельної техніки
компанії «Цеппелін Україна ТОВ»

«Цеппелін Україна ТОВ» —
ексклюзивний офіційний дилер на
українському ринку всесвітньовідомої компанії Caterpillar® —
пропонує лінійку навантажувачів
із бортовим поворотом Cat®, яка
широко застосовується в сільськогосподарських роботах.
На сьогні Caterpillar пропонує
лінійку навантажувачів з бортовим поворотом, яка включає
колісні навантажувачі з бортовим поворотом серій B3 і D, зі
стандартною стрілою або кінематикою стріли з вертикальним
підйомом, — гусеничні навантажувачі підвищеної прохідності
і компактні гусеничні навантажувачі.
Конструктивною
особливістю навантажувачів цієї категорії
є наявність незалежних приводів
для коліс лівого та правого бортів, які можуть виконувати одночасне обертання коліс різних

бортів у протилежний бік. Завдяки цьому бортовий навантажувач
виконує повороти практично на
одному місці, що дозволяє машині зберігати високу продуктивність в обмежених умовах робочого простору.
У сільському господарстві навантажувачі з бортовим поворотом застосовуються з різним
оригінальним навісним обладнанням Cat®:
• бури;
• поворотні відвали;
• щітки (із бункером і без);
• дорожні фрези;
• вила та каретки;
• грейферні ковші та вила,
ковші загального призначення й ковші із захватом;
• граблі;
• культиватори;
• стріли для вантажно-розвантажувальних робіт;
• подрібнювачі пнів;
• мульчери;
• траншеєкопачі;
• роторні снігоочищувачі;
• віброущільнювачі;

• дискові фрези;
• відвали.
Сучасні навантажувачі Cat®
в Україні забезпечені належним гарантійним і сервісним обслуговуванням
від
компанії
«Цеппелін Україна ТОВ», що
є офіційним дилером виробника. Крім якісного обслуговування європейського рівня,
«Цеппелін Україна ТОВ» забезпечує бортовий навантажувач
й іншу техніку Cat® оригінальними запасними частинами.

Компактний гусеничний навантажувач 259D

Технічні характеристики колісних міні-навантажувачів Cat® із бортовим поворотом

Корисна
Експлуатаційна
Модель потужність
маса, кг
двигуна, к. с.
236D
242D
246D
262D

72
71
73
82

2975
3179
3393
3614

Висота підйому
по пальцю
кріплення
ковша, мм

Тип підйому
стріли

Вантажопідйомність*, кг

3099
3086
3122
3233

Радіальний
Вертикальний
Радіальний
Вертикальний

818
975
975
1225

*Вантажопідйомність становить 50% статичного перекидного навантаження

