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Cat®

AP300F
АсфАлтополАгАщА мАшинА

ОснОвни характеристики:

спецификации:

 Само трактора 6600 кг 14 550 фунта
 с асфалтополагащо устройство SE34 V 8000 кг 17 637 фунта
 с асфалтополагащо устройство SE34 VT 8200 кг 18 078 фунта

Модел на двигателя Cat C3.3B
 Брутна мощност: 55 кВ  73,8 hp 74,8 метрични к.с.
 Брой на цилиндрите 4
 Номинални обороти на двигателя 2200 оборота в минута
Диапазони на скорост:  
 Асфалтиране 30 метра в минута  98 фута в минута
 Движение 0-16 км/ч  10 мили в час
Завиване (външна част) 1,65 м   5’ 5"
 Режим за маневриране 500 мм  20"

Резервоар за гориво 110 л 29,0 галона
Охладителна система 11 л 2,5 галона
Двигателно масло 8 л 2,1 галона
Хидравличен резервоар 80 л 17,6 галона
Резервоар за измиване с пръскане 28 л 6,2 галона

работни вместимости при пълнене

тегло Двигател – силов агрегат

Стандартен диапазон 1,75-3,42 м 5' 9"-11' 2"
Максимална с удължителите 4,0 м  13' 1"
Редуциращо устройство 700 мм 27,5" 
Честота на вибрациите на асфалтополагащото устройство 57,7 Hz 3400 вибрации в минута
Честота на трамбовката на асфалтополагащото устройство 28,3 Hz 1700 вибрации в минута
Регулиране на профила на асфалтополагащото устройство +4,5% до -2,5%

Диапазон на асфалтиране

технОлОгия, кОятО рабОти за вас
•	 Мощният двигател Cat® C3.3B отговаря на изискванията на стандартите за емисии на Етап IIIB на 

ЕС и на окончателните стандарти за емисии Tier 4 на EPA за САЩ
• Автоматично пълнене на подаващото устройство опростява настройката
• Активирането на подаващата система с единично докосване оптимизира ефективността
• Функция за автоматично придвижване; шнековете и хидравличните удължители на 

основната рама се повдигат с асфалтополагащото устройство, което предотвратява 
повреждането по време на транспорт

•	 Управлението на бункера с едно докосване позволява на операторите да се концентрират върху 
други задължения

• Product Link™ следи дистанционно местоположението на машината, работните часове през 
деня, консумацията на гориво, кодовете за неизправност и състоянието на профилактиката 
за оптималната поддръжка на машината

резултати с висОкО качествО, пО-висОки прихОДи
•	 Предлагат	се	асфалтополагащи	устройства	SE34	V	и	SE34	VT;	само	с	вибрации	или	трамбовка	

с вибрации
•	 Диапазон	на	асфалтиране	700	мм	(27,5")	до	4000	мм	(157")	
•	 Пластини	на	шаблон	на	асфалтополагащото	устройство	с	електрическо	нагряване,	които	

се сменят лесно
•	 Крайните	врати	с	нагряване	спомагат	за	плавния	поток	
•	 Бързо	монтиране/демонтиране	на	удължителите	в	рамките	на	±30	минути
•	 Променяща	се	честота	на	трамбовката	и	на	вибрационните	системи		

ниски разхОДи за притежание и експлОатациОнни разхОДи
•	 Изключителният	режим	"Еко"	и	автоматичното	управление	на	оборотите	на	двигателя	

намаляват консумацията на гориво и понижават шумовите нива за по-голям комфорт 
и по-добра комуникация

•	 Превключвателите	с	милион	цикли	осигуряват	надеждност
•	 Покривните	плочи	на	конвейера	и	предпазителите	на	веригите	са	проектирани	за	

свеждане до минимум на изискванията за работна сила и осигуряване на евтина смяна
• Нагревателните елементи се плъзгат навън за лесна смяна
•	 Обработените рамки на асфалтополагащото устройство опростяват нивелирането 

на пластината на шаблона 

еДинствена пО рОДа си слеДпрОДажбена пОДДръжка
• Разположени на стратегически места доставчици с денонощна поддръжка
•	 Практическо	обучение	на	техниците	за	техническо	обслужване	
• Обучението на оператора на асфалтополагащата машина помага за оптимизиране 

на работните характеристики на машината
•	 Консултирането	по	проектите	спомага	за	подобряването	на	техниката	и	управлението	

на работната площадка



1. Обща дължина 4870 мм (16')

2. Височина на работната платформа 3340 мм (11' 2")

3. Транспортна височина 2620 мм (8' 7")

4. Колесна база 1950 мм  6' 5"

5. Височина на изпразване – бункер 480 мм  (19")

6. Транспортна с крайни врати  1900 мм  (6' 3")

7. Ширина на входа на товарната платформа 2850 мм (9' 4") 

8. Работна ширина (спуснати бункери) 3180 мм  (10' 5")

Материалите и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
Машините, показани на снимките, може да включват допълнително оборудване.
За по-пълна информация за продуктите, услугите на доставчици и отрасловите решения на Cat ни посетете в интернет на www.cat.com

©2015	Caterpillar	Inc.
Всички права запазени.

CAT,	CATERPILLAR,	ACERT,	SAFETY.CAT.COM,	съответстващите	им	емблеми,	"Caterpillar	Yellow"	и	визията	"Power	Edge",	както	и	фирмените	и	продуктовите	
идентификационни	данни,	използвани	в	настоящия	документ,	са	търговски	марки	на	Caterpillar	и	не	могат	да	се	използват	без	разрешение.
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Двигател Cat® C3.3B
•		Отговаря	на	стандартите	за	емисии	на	Етап	IIIB	
на	ЕС	и	на	окончателните	стандарти	за	емисии	Tier	
4 на EPA за САЩ

високотехнологични органи  
за управление на машината
•	Система на подаващото устройство с едно докосване
•	Управление	на	бункера	с	едно	докосване	

асфалтополагащи устройства SE34 VT и V
•	Трамбовки	(VT)	и	вибрации
•	Само	вибрации	(V)	

Отлична маневреност 
•	Подпомагане	на	предните	колела


