
DP/GP15-35N, DP/GP20CN
DP/GP40-55N, DP/GP50CN
 

Мотокари с двигател с вътрешно горене
1.5 - 5.5 тона
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Cat® Lift Trucks е един от водещите производители на 
машини за обработка на материали, включително 
на разнообразни, задвижвани от двигатели с 
вътрешно горене мотокари отговарящи на всяко 
приложение – дори и в най-тежки условия.  Стилни, 
издръжливи и добре конструирани, а също и рентабилни 
и производителни, с отлично развита дилърска мрежа, 
осигуряваща отлична сервизна поддръжка във всяка част 
на света, мотокарите Cat® ви гарантират безпроблемна 
експлоатация.

Дизеловите модели притежават мощността да се справят 
с предизвикателствата на условията на открито и 
натоварените работни цикли, докато моделите на газ 
са достатъчно гъвкави за да бъдат използвани както на 
закрито, така и на открито. 
Диапазона от 1.5 до 5.5 тона мотокари включва множество 
технически характеристики, които ги правят още 
по-надеждни, с по-ниски експлоатационни разходи, както и 
лесни за работа и за обслужване, което означава по-висока 
производителност и съответно рентабилност за вас. 

     

DP15N 1500 500 1400 4

DP18N 1750 500 1400 4

DP20CN 2000 500 1400 4

DP20N 2000 500 1600 4

DP25N 2500 500 1600 4

DP30N 3000 500 1700 4

DP35N 3500 500 1700 4

DP40N 4000 500 1850 8

DP45N 4500 500 2000 8

DP50CN 5000 500 2000 8

DP50N 5000 600 2150 8

DP55N 5500 600 2150 8

ДИЗЕЛОВИ МОТОКАРИ

МОДЕЛ ТОВАРОПОДЕМНОСТ ЦЕНТЪР НА КОЛЕСНА СТРАНИЦА 
 (кГ) ТЕЖЕСТТА  БАЗА

     

GP15N 1500 500 1400 12

GP18N 1750 500 1400 12

GP20CN 2000 500 1400 12

GP20N 2000 500 1600 12

GP25N 2500 500 1600 12

GP30N 3000 500 1700 12

GP35N 3500 500 1700 12

GP40N 4000 500 1850 13

GP45N 4500 500 2000 13

GP50CN 5000 500 2000 13

GP50N 5000 600 2150 13

GP55N 5500 600 2150 13

ГАЗОВИ МОТОКАРИ

МОДЕЛ ТОВАРОПОДЕМНОСТ ЦЕНТЪР НА КОЛЕСНА СТРАНИЦА 
 (кГ) ТЕЖЕСТТА  БАЗА

Повече функции, Повече 
възможноСти...

модерната технология на двигателя 
предлага необходимото равнище на 
производителност, съответстващо на 
съвременните изисквания на 
бизнеса. 
всяка машина включва 
характеристиките, осигуряващи 
лекота в управлението, стандартни за 
мотокарите на Cat, с голям диапазон 
от допълнителни възможности, които 
ви позволяват да изберете най-
подходящата конфигурация, съгласно 
вашите изисквания.

СтанДартни характериСтики

•	Ергономична	и	удобна	кабина	на	оператора,	
за постигане на високопроизводителна 
работна среда.  

•	Лесен	достъп	за	влизане	и	излизане.	Ниско	
стъпало.

•	Обширно	пространство	за	краката.
•	Изцяло	окачена	седалка	с	възможност	за	

настройки и кормилна колона с променлив 
наклон. 

•	Дизайн	на	предпазната	решетка	и	на	
мачтата, осигуряващи оптимална видимост 
напред и нагоре.  

•	Силово	предаване,	монтирано	върху	твърди	
гумени елементи за ниски нива на шум и 
вибрации.  

•	 “Самовъзбуждаща”	спирачна	система	за	
спиране с минимално усилие върху 
спирачния педал.

•	Ергономично	разположени	лостове	и	педали.
•	Висока	остатъчна	товароподемност.

СЪДЪРЖАНИЕ Страница

1.5 - 3.5 ТОНА  4
ИЗДРЪЖЛИВИ,	НАДЕЖДНИ,	ИЗНОСОУСТОЙЧИВИ

4.0 - 5.5 ТОНА 8
БЕЗКОМПРОМИСНА	ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

УДОБСТВО ВЪВ ВСЯКА СРЕДА 12
реШениЯ за каБината

ПРЕВЪЗХОДНИ КОМПОНЕНТИ, 14
ЛЕСНО ОБСЛУЖВАНЕ...

ИМЕ НА КОЕТО МОЖЕш ДА СЕ ДОВЕРИш...     15

НАЙ-ДОБРАТА	
маШина за вСЯка 
раБота...
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Три типа рами, пет вида мачти с 
различна товароподемност и четири 
размера на двигателите създава 
диапазон от различни конфигурации, 
от които можете да изберете 
идеалната комбинация, подходяща за 
вашите нужди. 

идеална за индустриални приложения, 
машината постига превъзходно сцепление 
по наклони или по хлъзгави терени със 
своите супереластични гуми, осигуряващи 
отлично удобство на оператора. 

вградената предупредителна система и 
лесното обслужване ви помагат да 
поддържате машината в работно 
състояние с минимални разходи.  

Широкият диапазон от възможности ви 
позволяват да намерите точния мотокар 
Cat, който съответства на вашето 
приложение. например, двойният 
въздушен филтър е поставен за да осигури 

повишена защита на двигателя в прашна 
среда, като например в мелници или 
тухларни, а ухото за повдигане може да 
бъде допълнително поставено, за да 
позволи пренасянето на машината върху 
кораб или камион за обработка на товари 
в пристанища.  

моделите DP са оборудвани с мощни, 
доказани в промишлеността, надеждни и 
лесни за обслужване дизелови двигатели 
S4Q2 и S4S, с ниски вредни емисии и 
нисък разход на гориво.  

моделите GP са оборудвани с двигатели 
K21LE и K25LE. тези доказани, мощни и 
нискоемисионни двигатели на газ са 
оборудвани стандартно с 3-посочен 
затворен каталитичен преобразовател, 
осигуряващ необходимата мощност и 
въртящ момент, когато машината работи в 
тежки условия на закрито и на открито.  

нашият диапазон от по-малки мотокари предлага превъзходното 
съчетание от мощност и производителност с  нисък разход на 
гориво, което прави експлоатацията им лесна и икономична. 

1.5 - 3.5 тона

ИЗДРЪЖЛИВИ,	 
наДежДни, 
ИЗНОСОУСТОЙЧИВИ...
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Независимо от приложението, 
името на тези компактни 
мотокари заслужено е синоним на 
издръжливост. 

зад стилния екстериор се крие 
конструкция, създадена за дълъг 
експлоатационен живот. Специалното 
разположение на системата за входящ 
въздух, мощното охлаждане с вентилатор и 
подобрените филтри срещу прах нареждат 
мотокарите Cat сред най-надеждните 
машини.

Добавете доказалите се хидравличните 
органи за управление посредством 
бутони, и получавате инструмент, който 
ще продължи да изплаща инвестицията ви 
отново и отново. 

1.5 - 3.5 тона

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ
•	 Привлекателна кабина за оператора с отлична видимост във всички посоки.  
•	 мощни, надеждни и лесни за поддържане двигатели с ниско ниво на вредни 

емисии и малък разход на гориво.   
•	 контролният модул управлява различните функции на машината и на оператора, 

позволявайки лесно идентифициране и отстраняване на проблемите.  
•	 завихрящ двоен въздушен филтър и високо разположен въздухоприемник за 

намаляване на поддръжката.  
•	 Лесна	за	работа	и	поддръжка	хидродинамична	трансмисия.
•	 хидравлично управление посредством сензорни бутони, разположени върху 

изцяло регулируема подпора за ръката за оптимално управление на товара и 
лесно маневриране.  

•	 хидростатично управление на движението за повишена производителност. 
•	 LCD дисплей, осигуряващ пълна информация за работата и състоянието на 

машината. той също така посочва предстоящи обслужвания, за да предотврати 
неочакван престой и разходи поради непредвидена поддръжка или обслужване.  

•	 Система PDS (детектор на човешко присъствие) изключва функциите на 
движение и управление на машината, когато операторът не е на седалката.

•	 Пин код на оператора за предотвратяване на неупълномощена употреба на 
машината.  

•	 Светодиодни предни работни светлини тип LED и комбинирани предни/задни 
светлини за намаляване на консумацията на енергия и разходите по поддръжка.  

•	 автомобилен тип спирачка със самостоятелно възбуждане и автоматична 
настройка.  

•	 Двойнодействаща ръчна спирачка със звукова сигнализация. 
•	 каталитичен конвертор за допълнително намаляване на вредните емисии 

(допълнително оборудване за мотокарите с дизелов двигател).

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ
•	 Панелна или луксозна кабина.
•	 Широка гама от мачти.
•	 хидравлични клапани и маркучи за управление на допълнителни прикачни 

устройства.  
•	 изведен нависоко ауспух.
•	 каталитичен конвертор за допълнително намаляване на вредните емисии.  
•	 опции на охладителната система, като предупреждение за ниско ниво на 

охладителната течност, незапушващ се радиатор и лесна за почистване 
прахозащитна мрежа за работа в запрашена среда.  

•	 възможности за оборудване с пневматични гуми при работа върху специални 
повърхности или с двойни гуми - за повишена товароподемност или за 
намаляване на натоварването върху настилката.  

•	 опции на силовото предаване, като защита на карданния вал, предупреждение 
за повишена температура на преобразователя на въртящия момент и специални 
въздухоприемници със защита срещу прах.  

•	 Система за защита от претоварване на трансмисия тип Pro-Shift.  
•	 мокри дискови спирачки с маслено охлаждане и минимално обслужване. 
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тези модели, задвижвани с по-големи двигатели, са предназначени за тежки 
приложения и са естественият избор за обработка на товари в пристанищата, в 
строителството, при превоз и работа с метали и тухли. С изключителна издръжливост 
и мощност те се справят без усилие с най-трудните и тежки товари дори при работа с 
максимално натоварване.

4.0 - 5.5 тона

При дизеловите модели, здравите 
шест-цилиндрови двигатели са с 
предкамерно изгаряне, което 
позволява на всеки цилиндър да 
работи с максимална 
ефективност, независимо от 
натоварването и скоростта, 
което допринася и за 
изключително ниските равнища 
на шум, вибрации и емисии, 
както и за икономичността на 
машината.  

ротационната горивна помпа 
позволява лесна поддръжка и 
същевременно защитава двигателя.  

моделите GP40-GP55N са 
оборудвани с двигател на газ TB45 
със стандартен каталитичен 
преобразовател, който осигурява 
добра производителност, отлична 
икономия на гориво и ниски нива на 
емисии, шум и вибрации.  

компактността и гладкия вид на 
всеки модел осигуряват лесно 
маневриране в ограничени 
пространства и отлична видимост. 
Превъзходството на гамата се 
допълва от многобройните 
допълнителни възможности, които ви 
позволяват да конфигурирате 
машината, съгласно вашите работни 
изисквания.   

БезкомПромиСна 
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
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4.0 - 5.5 тона

Въпреки че са достатъчно здрави, дори 
и за най-трудните задачи, по-големите 
модели се управляват с усещането за 
малка машина, което ги прави лесни за 
експлоатация и ефективни на работното 
място.  

малкият волан, хидростатичната система 
за управление, лесното управление на 
хидравликата и меките спирачки намаляват 
усилието на оператора при работа с 
машината и му позволяват да се съсредоточи 
върху конкретната задача. 

С изключително здрава конструкция и безкомпромисно 
качество за да посрещнат изискванията за производителност  
в тежки условия на работа. 

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ
• издръжливи 6 цилиндрови двигатели на дизел и газ, осигуряващи високи мощност и въртящ момент. 
• трансмисия с две скорости напред и една назад, позволяваща работа по големи наклони и висока 

скорост на движение.
• хидравлично управление на мачтата посредством бутони.  
• многофункционален LCD дисплей с индивидуален достъп с PIN код и индикатори за всички функции по 

безопасността. Дисплеят също така посочва необходимостта от обслужване, за да се избегне неочакван 
престой и разходи, поради непланирана поддръжка и обслужване.  

• Специално разположена система за всмукване на въздух, която удължава живота на въздушните 
филтри и намалява необходимостта от поддръжка.  

• Система PDS+ (детектор на човешко присъствие), която прекъсва двигателните и хидравличните 
функции, когато седалката на оператора е празна.  

• Дръжка, монтирана на задна колона на предпазната решетка с копче за клаксона, която облекчава 
напрежението в гърба и умората при работа с непрекъснато движение назад.

• Светодиодни (LED) фарове и светодиодни комбинирани предни/задни работни светлини за намаляване 
на консумацията на енергия и разходите по поддръжка.  

• регулируема кормилна колонка за удобна работа на различни оператори.  
• автоматизирана спирачна система със самовъзбуждане и автоматично регулиране.
• каталитичен преобразовател за допълнително намаляване на емисиите. (допълнително оборудване при 

дизеловите модели).

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ
•	Луксозна	или	панелна	кабина.
• хидравлични клапани и маркучи за управление на допълнителни прикачни устройства.  
• възможност за предварително пречистване на входящия въздух за приспособяване на машината към 

трудни условия.  
• издигнат ауспух, каталитичен преобразовател и ауспух с искроуловител.  
•	Предупреждение	за	ниво	на	охладителната	течност,	незапушващ	се	радиатор	и	„лесна	за	почистване”	

противопрахова мрежа на охладителната система за работа в запрашена среда. 
• възможности за оборудване със супереластични или двойни гуми за по-голяма товароподемност или 

за по-малко натоварване върху повърхността.  
• защита от претоварване на трансмисия тип Pro-Shift  
• мокри дискови спирачки с маслено охлаждане и намалена поддръжка. 
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реШениЯ за каБината за  

уДоБСтво във вСЯка СреДа 

Панелна кабина  
с врати от PVC 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПАНЕЛНИТЕ КАБИНИs
•	Различните	опции	могат	да	бъдат	допълнително	доставени	от	

производителя за монтаж от потребителя или монтирани фабрично.  

•	Незаслепяващо	затъмнено	стъкло,	стандартно	за	всички	панели.	

•	Допълнително оборудване включващо  
(само за СТОМАНЕНИ/Вр):

 - вградена отоплителна система.  

 - аудио подготовка (антена и окабеляване).

 - разположена на пода мощна отоплителна система.

 - климатик.

КАБИНИ DeLuxe 
тези звукоизолирани кабини създават усещането за интериор 
на модерен камион и са проектирани да осигуряват удобство и 
производителност	на	оператора.	Ламинираните	предни	затъмнени	
стъкла са със защита против заслепяване, а страничните панели с 
плъзгащи се врати и плъзгаща се горна част предоставят максимална 
видимост.  
за работа на голяма височина има горен прозорец, който може да се 
отваря за допълнително проветрение. интериора е изцяло облицован, 
с предварително поставено окабеляване, за да се улесни монтажа на 
аудио система и включва ефективна отоплителна система и вътрешно 
осветление. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КАБИНИ DeLuxe
•	Кабината	може	да	се	наклони	докрай	назад	зад	противовеса,	за	да	

осигури безпрепятствен достъп до двигателя.  

•	Стандартна	отоплителна	система	с	голяма	мощност.		

•	Опция	на	климатик	за	дизеловите	модели.	

•	Специално	разработена,	износоустойчива	конструкция	с	вградена	
горна предпазна решетка.  

•	Изцяло	окачена	кабина,	осигуряваща	изключително	ниски	нива	на	
шум и вибрации.

•	Само	в	комбинация	с	управление	чрез	сензорни	бутони.

•	Стандартна	мощна	отоплителна	система	и	система	за	затопляне	на	
прозорците.  

•	Вградени	датчици,	спирачни	светлини,	задни	и	предни	работни	
светлини тип LED.

•	Лесен	достъп	за	поддръжка,	благодарение	на	специално	
проектираните врати.  

•	Повдигнатият	пулт	за	управление	на	хидравликата	осигурява	
удобство и прецизна работа. 

ПАНЕЛНИ КАБИНИ  
Предпазната	решетка	на	гамата	машини	от	серията	„N”	
е проектирана за монтаж на специални панели или като 
фабрична възможност, или за монтаж на място. Панелните 
кабини се предлагат в следните конфигурации: 

ПРЕДЕН+ГОРЕН: Ламиниран	преден	стъклен	прозорец	с	
двускоростни чистачки и система за измиване, предпазна 
решетка отгоре с висока видимост и прозорец на покрива.  

ЗАДЕН: Базиран на ПреДен+Горен и с допълнителен 
закален заден стъклен прозорец с чистачка и система за 
измиване.  

PVC/Вр: Базиран на ПреДен+Горен и заДен, но с 
допълнителни врати от PVC.

СТОМАНЕНИ/Вр: Базиран на ПреДен+Горен и заДен с 
допълнителни стоманени врати със заключване, оборудвани 
с плъзгащ се прозорец на всяка врата. вратите са изцяло 
облицовани и покрива е покрит за по-добра изолация.  

Панелна кабина със 
стоманени врати

При екстремни климатични условия можете да поддържате удобството и производителността на 
оператора с нашия внимателно подбран диапазон от възможни кабини. тези добре уплътнени 
кабини не пропускат навлизането на прах отвън и осигуряват отлична видимост. кабините Cat 
съчетават формата с функционалността и са предназначени да поддържат висока производителност на 
машините, дори при екстремни температури и влажност. 
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ние произвеждаме проектирани за 
дълъг живот мотокари от 1960-те 
години, предназначени да работят и в 
най-тежките възможни условия.  

Днес тези ценности на марката като 
износоустойчивост, издръжливост и 
лесна поддръжка са в основата на 
целия ни диапазон от мотокари и 
машини за складово стопанство.  

заедно с нашата дистрибуторска 
мрежа, ние сме посветени да 
осигуряваме на клиентите всестранни 
решения за обработка на материалите 
и избор на икономически изгодни 
машини. нашата наличност на 
резервни части на склад от 95% е 
най-високата в индустрията и се 
подпомага от онлайн достъпа до 
централизираните ни центрове в СаЩ, 
Сингапур и Япония, за да можем 
да осигурим наистина глобално 
обслужване.  

ние предлагаме разнообразни 
гаранционни договори и договори 
за поддръжка, пригодени към 
специфичните ви нужди. обучените 
в Cat Lift Trucks сервизни техници 
реагират бързо и ефективно при 
нужда, за да ви осигурят безаварийна 
и рентабилна обработка на 
материалите.

освен това, ние осигуряваме 
различни възможности за 
финансиране или за отдаване на 
машини под наем.  

за клиенти с международна дейност 
нашият отдел „международни 
продажби	и	обслужване”	осигурява	
предимството на глобалната дилърска 
мрежа на Cat Lift Trucks, която ви дава 
възможност да контактувате с един 
единствен център за контакти.

за икономически изгодни решения 
или за да намерите най-близкия до 
вас дистрибутор, се обърнете към 
Cat Lift Trucks, вашият партньор в 
обработката на материали. 

ПревъзхоДни комПоненти, 
ПревъзхоДна ПоДДръжка... 

Грижливият избор на висококачествени части и вниманието 
към детайлите при проектирането на всеки елемент прави 
мотокарите Cat възможно най-издръжливите, но всяко 
транспортно средство трябва да бъде правилно обслужвано, 
за да осигури години непрестанна работа. 

ето защо предприехме мерки да 
създадем машини, които да са с 
лесна и бърза поддръжка.  

Достъпът до всички основни части е 
бърз и безпрепятствен, с капаци на 
двигателя и капаци на пода, които 
могат да се отстранят лесно за да 
позволят извършване на периодична 
или непланирана поддръжка.  

местонахождението на всички 
сервизни точки е лесно за откриване. 
това често се подценява, но то 
е което прави нашите машини 
известни с производителността и 
ниските експлоатационни разходи.  

Характеристики проектирани 
да увеличат ефективността при 
обслужване и ремонт 
• Подробно табло с контролно-

измервателни уреди.
• охладителна система с висок 

капацитет, осигуряваща безаварийна 
работа и дълъг живот на двигателя.  

•  хидростатично управление на 
движението съдържащо малко 
движещи се части за по-дълъг живот.  

• изведен на високо въздухоприемник, 
поемащ по-чист въздух, удължаващ 
периода на поддръжка на филтъра. 

• взаимозаменяеми части, което 
означава нужда от по-малко части и 
по-ниски разходи за поддържане на 
складови запаси.  

• високопроизводителни маслени 
помпи, подобряващи смазването 
и охлаждането за предпазване на 
елементите. 

име на което  
можете Да вЯрвате...



в продължение на повече от 80 години Caterpillar произвежда едни 

от най-добрите в света строителни и селскостопански машини, 

проектирани да работят ефективно и в най-тежките условия. тази 

философия стои в основата и на нашето оборудване за обработка на 

материалите, което се състои от пълна гама от мотокари, електрокари 

и складова техника. 

всеки ден нашата дилърска мрежа предоставя на клиентите 

необходимите за тях решения за обработка на материалите, съгласно 

техните специфични нужди в повече от 70 страни в европа, африка и 

Близкия изток. ние непрекъснато инвестираме в избора, развитието 

и поддържането на нашата дистрибуторска мрежа.   

елате и говорете с нас относно вашите изисквания за обработка на 

материалите или посетете нашият сайт: www.catlifttruck.com.
Cat Lift Trucks. вашият партньор в товаро-разтоварните работи.
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