
Двигател 226D 232D 236D 242D 246D 262D
Бруто мощност (SAE J1995) 50,1 кВт 67,1 hp 50,1 кВт 67,1 hp 55,4 кВт 74,3 hp 55,4 кВт 74,3 hp 55,4 кВт 74,3 hp 55,4 кВт 74,3 hp
Тегло

Работно тегло 2588 кг 5705 фунта 2818 кг 6213 фунта 2975 кг 6559 фунта 3166 кг 6980 фунта 3368 кг 7424 фунта 3634 кг 8011 фунта
Работни спецификации

Номинална товароподемност 703 кг 1550 фунта 839 кг 1850 фунта 818 кг 1800 фунта 975 кг 2150 фунта 975 кг 2150 фунта 1225 кг 2700 фунта

226D/232D/236D/ 
242D/246D/262D
Минитоварачи
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Характеристики на 226D/232D/236D/242D/246D/262D

Водеща за бранша кабина
Монолитната, модулна конструкция осигурява добре 
херметизирана кабина под налягане за по-чиста и тиха 
работна среда с великолепна видимост във всички посоки.

Превъзходна мощност
Силовата предавка с високи работни характеристики осигурява 
максимална производителност с функции като система за 
електронно управление на въртящия момент, допълнително 
две скорости и електронна ръчна/крачна дроселна клапа с 
педал за намаляване на скоростта.

Мощна хидравлика
Хидравлична система с голям поток, предвидена за приложения, 
които изискват максимална производителност на хидравличния 
работен инструмент.

Изключителни работни характеристики
Интелигентната система за нивелиране (ILEV) на Cat® осигурява 
водещи за бранша функции като двупосочно електронно 
самонивелиране, система за връщане към копаене и позиционер 
на работния инструмент.

Универсалност
Извършване на повече неща с една машина и широка гама 
високоефективни работни инструменти Cat Work Tools,  
създадени, за да получите повече от вашата машина.
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Почувствайте разликата с минитоварача на Cat. В просторната операторска станция има органи за 
управление чрез джойстик, обширно пространство за краката и отопляема седалка с висока облегалка и 
въздушно окачване, която осигурява вашия комфорт през целия ден. Създадени за изключителни работни 
характеристики, комфорт и универсалност, минитоварачите серия D на Cat ви помагат да направите повече 
за увеличаване на вашата печалба.



Базов дисплей
Стандартният контролен монитор осигурява защита с единичен код, която спомага 
за предотвратяване на кражба и нежелана експлоатация.

Най-добрата седалка на работната площадка
Отопляема седалка с висока облегалка и въздушно окачване, с тапицерия от плат или винил.
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Операторска станция
Просторна работна среда за целодневен комфорт.



Превъзходен комфорт
Серия D на Cat налага нов стандарт в комфорта на оператора. Широкото и просторно вътрешно пространство 
и подът без излишни детайли по него ви позволяват да работите удобно и ефективно през целия ден. 
Характеристиките включват:

•	Монолитна, модулна конструкция, която осигурява добре херметизирана кабина под налягане за по-чиста 
и тиха работна среда

•	Отопляема седалка с висока облегалка и въздушно окачване с монтирани на нея органи за управление 
чрез джойстик за допълнителен комфорт (опция)

•	Добро поле на обзор осигурява отлична видимост

•	Климатик и отопление за по-голям комфорт при всякакъв вид климат (опция)

•	Обширно пространство за краката

•	Избираем тип на управлението, което позволява на оператора да избере тип на управлението,  
с който е най-запознат, за постигане на по-висока производителност (опция)

Панел с усъвършенстван дисплей
Допълнителният усъвършенстван дисплей ви позволява да персонализирате работните характеристики на 
машината в съответствие с вашите нужди, като предлага най-доброто при функциите за управление от 
оператора и функционалността. Този лесен за следене 127 мм (5-инчов) течнокристален дисплей ви 
предоставя информацията за машината. Той предлага екранни настройки на работни параметри и 
предпочитания като регулиране на чувствителността на работното оборудване, чувствителността на 
задвижването, настройка на пълзенето, скоростта на активирането на органа за регулиране на плавния ход, 
задаване на граница за максималната скорост, език, цвят на фона и вид на приборите на дисплея. Всички 
параметри могат да се персонализират и да се запаметят за всеки код на оператор. Той предлага също:

•	 Система за защита, която предотвратява неразрешеното използване на машината

•	Възможност за програмиране на до 50 кода на оператор за запаметяване и извикване на 
предпочитанията и работните параметри за всеки от операторите, което дава възможност 
за адаптиране на машината към нивото на опита и приложението

•	Вградена камера за обратно виждане за осигуряване на допълнителна видимост на работната 
площадка (опция)
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Двигател Cat
Двигателите с електронно управление C2.2 и C3.3B на Cat предлагат висока мощност и въртящ момент. Тези здрави 
и надеждни двигатели отговарят на окончателните стандарти за емисии за Ниво 4 на EPA в САЩ/Етап IIIB на ЕС.

Интелигентна система за нивелиране (ILEV) на Cat
Изключителната интелигентна система за нивелиране на Cat извежда работните характеристики на машината на 
ново равнище и осигурява водещи за бранша функции като:

•	Двупосочно електронно самонивелиране, което позволява на оператора автоматично да поддържа товара 
хоризонтален при повдигане и спускане

•	 Електронно ограничаване на движението, което автоматично омекотява спускането на повдигащите рамена, 
като забавя движението надолу непосредствено преди рамената да достигнат техните ограничители

•	Връщане към копаене, което позволява на оператора предварително задаване на ъгъл на копаене на кофата, 
автоматично спускане на рамената за повдигане и извикване на ъгъла на кофата

•	Позиционер на работния инструмент, даващ възможност за предварителна настройка на ъгъла на работния 
инструмент (кофа, събирателно гребло, пътна фреза, вилици, каналокопател и др.) и за автоматично извикване 
при преместване на машината, което повишава производителността

Електронна дроселна клапа
Електронната дроселна клапа със скала ви дава възможност за точно задаване на оборотите. Когато скалата е в 
позиция за високи обороти на празен ход, дроселната клапа действа като педал за забавяне. Тя ви дава възможност за 
по-добро управление, като ви позволява на настройвате бързо скоростта на движение по време на прецизни маневри 
или да регулирате оборотите на двигателя при използване на хидромеханични работни инструменти. Функцията за 
плавно управление на дроселната клапа следи движението на педала на газта под крака на оператора при движение 
по неравен терен и го регулира да осигуряване на по-равномерна и по-постоянна скорост на движение.

Повдигащи лостови 
механизми
Избор на повдигащи конструкции.

Има два типа повдигане – вертикално повдигане 
и радиално повдигане – които удовлетворяват 
конкретните нужди на приложението.

Вертикално повдигане
232D, 242D и 262D са с вертикално повдигане, което осигурява 
разширен обсег и височина на повдигане за обработка на 
материала или бързо и лесно товарене на камиони.

Радиално повдигане
226D, 236D и 246D са с радиално повдигане, което 
осигурява отлична производителност на копаене 
и отличен обсег за средно повдигане.

Силова предавка
Динамични работни характеристики.

Вертикален повдигащ лостов механизъм

Радиален повдигащ лостов механизъм
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Високоефективна хидравлична система
В хидравличната система на Cat са вложени максимална мощност и надеждност, които ви помагат да свършите своята работа по-бързо. Хидравличната система притежава 
изключителни сили на повдигане и изпускане. Стандартният вентилатор при необходимост осигурява повишена горивна икономичност и увеличена мощност.

Хидравлични системи с голям поток
За приложения, които изискват максимална производителност на работния инструмент, са налични хидравлични системи с голям поток (226D/232D/236D/242D) и XPS с 
голям поток (246D/262D).

Опция с две скорости
Увеличаване на вашата производителност чрез допълнителните две скорости.

Орган за регулиране на плавния ход
Опционалната система за регулиране на плавния ход осигурява по-плавно движение по неравен терен за отличен комфорт, работа с по-висока скорост и по-добро удържане на материала.

Работни характеристики
Решения за широка гама приложения.
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Точният инструмент за работа
Конструирани и изработени за постигане на оптимални работни характеристики и издръжливост, 
работните инструменти Cat Work Tools осигуряват висока производителност при различни приложения 
за максимална универсалност:

•	Шнекове

•	Обратни лопати

•	 Гребла (ъглови, булдозерни)

•	Кофи (с общо предназначение, с висок капацитет, за пръст, универсални, за леки материали, 
многоцелеви, индустриални грайфери, универсални грайфери)

•	Четки (ъглови, събирателни, универсални)

•	Храсторези

•	пътни фрези

•	Вилици (палетни, с индустриални грайфери, с универсални грайфери, универсални)

•	Хидравлични чукове

•	Почвени фрези

•	 Градински гребла

•	 Товарна стрела

•	Култиватори

•	Ротационни гребла

•	 Секционни гребла за сняг

•	Ножица

•	 Снегорини

•	Фрези за дънери

•	Каналокопатели

•	Вибрационни валяци

•	Дискови циркуляри

Бързосменници
Работните инструменти могат да бъдат сменени бързо и лесно със системата на бързосменниците на 
минитоварачите на Cat. Стандартният бързосменник включва ръчно поставяне и сваляне на работните 
инструменти с две лостови ръкохватки с голяма подемна сила. Опционалният електрически 
бързосменник позволява на оператора да сменя бързо инструментите, без да напуска кабината.

Работни приспособления
Свършете повече работа с една машина чрез работните 
инструменти Cat Work Tools.
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Поддръжка на клиенти
Единствената по рода си поддръжка е от решаващо значение.

Свеждане до минимум на престоите
Удобните възможности за обслужване правят поддръжката лесна, като 
намаляват времето ви на престой:

•	Достъп от нивото на земята до всички точки за периодично обслужване 
без еквивалент

•	Широко отваряща се задна врата за лесен достъп до двете страни на двигателя

•	 Електрическа заливаща помпа с автоматично обезвъздушаване на горивната 
система премахва необходимостта за предварително пълнене на филтрите 
с гориво, което намалява риска от замърсяване

•	 Системата Product Link™ на Cat осигурява дистанционно следене на 
местоположението и параметрите на работната система (опция)

Всепризната поддръжка от доставчиците
От помощ за избор на най-подходящата машина до изключително 
компетентна текуща поддръжка, доставчиците на Cat осигуряват 
най-доброто в продажбите и сервиза.

•	Програми за профилактично техническо обслужване 
и гарантирани договори за техническо обслужване

•	Най-добрата в класа си наличност на части

•	Обучението на операторите спомага за повишаване 
на вашата печалба

•	Оригинални, фабрично възстановени части на Cat

Удобство за техническо обслужване
Лесното техническо обслужване поддържа работоспособността 

на вашата машина.
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Спецификации на минитоварачите 226D/232D/236D/242D/246D/262D

Двигател

Модел на двигателя

226D/232D Cat C2.2 (турбо)
236D/242D/246D/262D Cat C3.3B DIT (турбо)

Бруто мощност (SAE J1995)

226D/232D 50,1 кВт 67,1 hp

236D/242D 55,4 кВт 74,3 hp

246D/262D 55,4 кВт 74,3 hp
Полезна мощност (SAE 1349)

226D/232D 49,1 кВт 65,8 hp
236D/242D 54,6 кВт 73,2 hp
246D/262D 54,4 кВт 72,9 hp

Полезна мощност (ISO 9249)

226D/232D 49,6 кВт 66,5 hp
236D/242D 55,1 кВт 73,9 hp
246D/262D 54,9 кВт 73,7 hp

Работен обем

226D/232D 2,2 л 134,3 инча3

236D/242D/246D/262D 3,3 л 203 инча3

Ход на буталото

226D/232D 100 мм 3,9 инча
236D/242D/246D/262D 120 мм 4,7 инча

Отвор

226D/232D 84 мм 3,3 инча
236D/242D/246D/262D 94 мм 3,7 инча

Тегло*

Работно тегло

226D 2588 кг 5705 фунта
232D 2818 кг 6213 фунта
236D 2975 кг 6559 паунда
242D 3166 кг 6980 паунда
246D 3368 кг 7424 паунда
262D 3634 кг 8011 паунда

Силова предавка

Скорост на движение (напред или назад)

Една скорост

226D/232D 12,3 км/ч 7,6 мили в час
236D 11,2 км/ч 7,0 мили в час
242D 12,1 км/ч 7,5 мили в час
246D/262D 12,5 км/ч 7,7 мили в час

Опция с две скорости

226D/232D 17,8 км/ч 11,1 мили в час
236D 17,1 км/ч 10,6 мили в час
242D 18,5 км/ч 11,5 мили в час
246D/262D 17,7 км/ч 11,0 мили в час

Работни спецификации*

Номинална товароподемност

226D 703 кг 1550 фунта
232D 839 кг 1850 фунта
236D 818 кг 1800 паунда
242D 975 кг 2150 паунда
246D 975 кг 2150 паунда
262D 1225 кг 2700 паунда

Номинална товароподемност с опция противотежест
226D 749 кг 1650 фунта
232D 885 кг 1950 фунта
236D 900 кг 2000 паунда
242D 1066 кг 2350 паунда
246D 1088 кг 2400 паунда
262D 1338 кг 2950 паунда

Товар на преобръщане

226D 1407 кг 3100 паунда
232D 1679 кг 3700 фунта
236D 1633 кг 3600 паунда
242D 1950 кг 4300 паунда
246D 1950 кг 4300 паунда
262D 2449 кг 5400 паунда

Сила на изпускане, накланящ цилиндър

226D 1807 кг 3983 фунта
232D 1807 кг 3983 фунта
236D 2302 кг 5074 паунда
242D 2283 кг 5034 паунда
246D 3336 кг 7355 паунда
262D 3336 кг 7355 паунда
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Хидравлична система – 226D и 232D

Хидравличен поток – стандартен

Хидравлично налягане на товарача 23 000 кПа 3 336 паунда на 
квадратен инч

Хидравличен поток на товарача 69 л/мин 18 галона 
в минута

Хидравлична мощност (изчислена) 26,5 кВт 35,5 hp
Хидравличен поток – голям поток

Максимално хидравлично налягане на товарача 23 000 кПа 3 336 паунда на 
квадратен инч

Максимален хидравличен поток на товарача 99 л/мин 26 галона/мин.
Хидравлична мощност (изчислена) 38,0 кВт 50,9 hp

Хидравлична система – 236D и 242D

Хидравличен поток – стандартен

Хидравлично налягане на товарача 23 000 кПа 3 336 паунда на 
квадратен инч

Хидравличен поток на товарача 76 л/мин 20 галона/мин
Хидравлична мощност (изчислена) 29 кВт 39 hp

Хидравличен поток – голям поток

Максимално хидравлично налягане на товарача 23 000 кПа 3 336 паунда на 
квадратен инч

Максимален хидравличен поток на товарача 112 л/мин 30 галона/мин
Хидравлична мощност (изчислена) 43 кВт 58 hp

Хидравлична система – 246D и 262D

Хидравличен поток – стандартен

Хидравлично налягане на товарача 23 000 кПа 3 336 паунда на 
квадратен инч

Хидравличен поток на товарача 86 л/мин 23 галона/мин
Хидравлична мощност (изчислена) 33 кВт 44 hp

Хидравличен поток – XPS с голям поток

Максимално хидравлично налягане на товарача 28 000 кПа 4061 паунда на 
квадратен инч

Максимален хидравличен поток на товарача 121 л/мин 32 галона/мин
Хидравлична мощност (изчислена) 57 кВт 76 hp

Кабина

ЗКСП ISO 3471:2008
КЗПП ISO 3449:2005, Ниво I
ЗКСПП Ниво II ISO 3449:2005, Ниво II

Работни вместимости при пълнене

Верижна кутия от всяка страна

226D/232D 7 л 1,8 галона
236D/242D 8,8 л 2,3 галона
246D/262D 12,7 л 3,3 галона

Охладителна система

226D/232D 12 л 3,2 галона
236D/242D/246D/262D 14 л 3,7 галона

Картер на двигателя

226D/232D 10 л 2,6 галона
236D/242D/246D/262D 11 л 3,0 галона

Резервоар за гориво

226D/232D 57 л 15,1 галона
236D/242D 105 л 27,7 галона
246D/262D 94 л 24,8 галона

Хидравлична система

226D/232D 45 л 11,9 галона
236D/242D 50 л 13,2 галона
246D/262D 52 л 13,7 галона

Хидравличен резервоар

226D/232D 34 л 9,0 галона
236D/242D/246D/262D 39 л 10,3 галона

Спецификации на минитоварачите 226D/232D/236D/242D/246D/262D
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Спецификации на минитоварачите 226D

Размери*
Всички размери са приблизителни.

226D

1 Междуосово разстояние 1054 мм 41,5 инча

2 Дължина без кофа 2524 мм 99,4 инча

3 Дължина с кофа на земята 3234 мм 127,3 инча

4 Височина до покрива на кабината 2028 мм 79,8 инча

5 Максимална обща височина 3652 мм 143,8 инча

6 Височина на щифта на кофата при максимално повдигане 2818 мм 110,9 инча

7 Височина на щифта на кофата при положение "носене" 215 мм 8,5 инча

8 Обхват при максимално повдигане и изхвърляне 533 мм 21,0 инча

9 Луфт при максимално повдигане и изхвърляне 2077 мм 81,8 инча

10 Просвет от земята 175 мм 6,9 инча

11 Ъгъл на проходимост отзад 27,9°

12 Навес на бронята зад задния мост 894 мм 35,2 инча

13 Максимален ъгъл на изхвърляне 46,7°

14 Ширина на превозното средство над гумите 1497 мм 58,9 инча

15 Радиус на завой от центъра – гръб на машината 1513 мм 59,6 инча

16 Радиус на завой от центъра – устройство за прикачване 1104 мм 43,5 инча

17 Радиус на завой от центъра – кофа 1977 мм 77,8 инча

18 Максимален обхват при рамена, паралелни на земята 1288 мм 50,7 инча

19 Ъгъл на прибиране в хоризонтално положение при максимална височина 88,9°

* Работното тегло, работните спецификации и размерите са дадени при оператор с тегло 75 кг (165 фунта) и машина, заредена с всички работни течности, с една скорост и 1524 мм (60-инчова) кофа за пръст, гуми Cat 10 × 16.5, 
хидравлика със стандартен поток, кабина C0 (OROPS, статична седалка), акумулаторна батерия 880 CCA, ръчен бързосменник, без самонивелиране и без допълнителни противотежести (освен ако не е отбелязано друго).
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Спецификации на минитоварачите 236D/246D

Размери*
Всички размери са приблизителни.

236D 246D

1 Междуосово разстояние 1105 мм 43,5 инча 1249 мм 49,2 инча

2 Дължина без кофа 2767 мм 108,9 инча 2993 мм 117,8 инча

3 Дължина с кофа на земята 3487 мм 137,3 инча 3708 мм 146,0 инча

4 Височина до покрива на кабината 2082 мм 82,0 инча 2110 мм 83,1 инча

5 Максимална обща височина 3977 мм 156,6 инча 4032 мм 158,7 инча

6 Височина на щифта на кофата при максимално повдигане 3122 мм 122,9 инча 3154 мм 124,2 инча

7 Височина на щифта на кофата при положение "носене" 190 мм 7,5 инча 200 мм 7,9 инча

8 Обхват при максимално повдигане и изхвърляне 408 мм 16,0 инча 600 мм 23,6 инча

9 Луфт при максимално повдигане и изхвърляне 2359 мм 92,9 инча 2465 мм 97,1 инча

10 Просвет от земята 195 мм 7,7 инча 226 мм 8,9 инча

11 Ъгъл на проходимост отзад 26° 26°

12 Навес на бронята зад задния мост 1021 мм 40,2 инча 1083 мм 42,6 инча

13 Максимален ъгъл на изхвърляне 48° 39°

14 Ширина на превозното средство над гумите 1676 мм 66,0 инча 1676 мм 66 инча

15 Радиус на завой от центъра – гръб на машината 1639 мм 64,5 инча 1806 мм 71,2 инча

16 Радиус на завой от центъра – устройство за прикачване 1314 мм 51,8 инча 1401 мм 55,2 инча

17 Радиус на завой от центъра – кофа 2107 мм 83,0 инча 2181 мм 85,9 инча

18 Максимален обхват при рамена, паралелни на земята 1353 мм 53,3 инча 1388 мм 54,6 инча

19 Ъгъл на прибиране в хоризонтално положение при 
максимална височина

91° 96°

* Работното тегло, работните спецификации и размерите за 236D и 246D са дадени при оператор с тегло 75 кг (165 паунда) и машина, заредена с всички работни течности, с една скорост, ОЗКСП, 1676-мм (66-инчова) кофа за пръст, 
Cat 10 × 16,5 гуми (за 236D)/Cat 12 × 16,5 гуми (за 246D), хидравлика със стандартен поток, седалка с механично окачване, без допълнителни противотежести и с ръчен бързосменник (освен ако не е отбелязано друго).
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Спецификации на минитоварачите 232D

Размери*
Всички размери са приблизителни.

232D

1 Междуосово разстояние 1054 мм 41,5 инча

2 Дължина без кофа 2523 мм 99,3 инча

3 Дължина с кофа на земята 3233 мм 127,3 инча

4 Височина до покрива на кабината 2029 мм 79,9 инча

5 Максимална обща височина 3832 мм 150,9 инча

6 Височина на щифта на кофата при максимално повдигане 3001 мм 118,1 инча

7 Височина на щифта на кофата при положение "носене" 214 мм 8,4 инча

8 Обхват при максимално повдигане и изхвърляне 653 мм 25,7 инча

9 Луфт при максимално повдигане и изхвърляне 2254 мм 88,7 инча

10 Просвет от земята 170 мм 6,7 инча

11 Ъгъл на проходимост отзад 27,9°

12 Навес на бронята зад задния мост 894 мм 35,2 инча

13 Максимален ъгъл на изхвърляне 47,4°

14 Ширина на превозното средство над гумите 1497 мм 58,9 инча

15 Радиус на завой от центъра – гръб на машината 1513 мм 59,6 инча

16 Радиус на завой от центъра – устройство за прикачване 1102 мм 43,4 инча

17 Радиус на завой от центъра – кофа 1976 мм 77,8 инча

18 Максимален обхват при рамена, паралелни на земята 1249 мм 49,2 инча

19 Ъгъл на прибиране в хоризонтално положение при максимална височина 88,2°

20 Обхват на щифта на кофата при максимално повдигане 224 мм 8,8 инча

* Работното тегло, работните спецификации и размерите са дадени при оператор с тегло 75 кг (165 фунта) и машина, заредена с всички работни течности, с една скорост и 1524 мм (60-инчова) кофа за пръст, гуми Cat 10 × 16.5, 
хидравлика със стандартен поток, кабина C0 (OROPS, статична седалка), акумулаторна батерия 880 CCA, ръчен бързосменник, без самонивелиране и без допълнителни противотежести (освен ако не е отбелязано друго).
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Спецификации на минитоварачите 242D/262D

Размери*
Всички размери са приблизителни.

242D 262D

1 Междуосово разстояние 1105 мм 43,5 инча 1249 мм 49,2 инча

2 Дължина без кофа 2767 мм 108,9 инча 2995 мм 117,9 инча

3 Дължина с кофа на земята 3487 мм 137,3 инча 3714 мм 146,2 инча

4 Височина до покрива на кабината 2111 мм 83,1 инча 2110 мм 83,1 инча

5 Максимална обща височина 3917 мм 154,2 инча 4008 мм 157,8 инча

6 Височина на щифта на кофата при максимално повдигане 3076 мм 121,1 инча 3172 мм 124,9 инча

7 Височина на щифта на кофата при положение "носене" 200 мм 7,9 инча 200 мм 7,9 инча

8 Обхват при максимално повдигане и изхвърляне 552 мм 21,7 инча 786 мм 30,9 инча

9 Луфт при максимално повдигане и изхвърляне 2285 мм 90,0 инча 2380 мм 93,7 инча

10 Просвет от земята 222 мм 8,7 инча 226 мм 8,9 инча

11 Ъгъл на проходимост отзад 27° 26°

12 Навес на бронята зад задния мост 1021 мм 40,2 инча 1083 мм 42,6 инча

13 Максимален ъгъл на изхвърляне 52° 51°

14 Ширина на превозното средство над гумите 1676 мм 66,0 инча 1676 мм 66 инча

15 Радиус на завой от центъра – гръб на машината 1639 мм 64,5 инча 1805 мм 71,1 инча

16 Радиус на завой от центъра – устройство за прикачване 1314 мм 51,8 инча 1401 мм 55,2 инча

17 Радиус на завой от центъра – кофа 2107 мм 83,0 инча 2181 мм 85,9 инча

18 Максимален обхват при рамена, паралелни на земята 1249 мм 49,2 инча 1293 мм 50,9 инча

19 Ъгъл на прибиране в хоризонтално положение при  
максимална височина

87° 84°

20 Обхват на щифта на кофата при максимално повдигане 182 мм 7,2 инча 393 мм 15,5 инча

* Работното тегло, работните спецификации и размерите за 242D и 262D са дадени при оператор с тегло 75 кг (165 паунда) и машина, заредена с всички работни течности, с една скорост, ОЗКСП, 1676-мм (66-инчова) кофа за пръст, 
Cat 12 х 16,5 гуми, хидравлика със стандартен поток, седалка с механично окачване, без допълнителни противотежести и с ръчен бързосменник (освен ако не е отбелязано друго).
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Стандартно оборудване за 226D/232D/236D/242D/246D/262D

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА
•	12-волтова електрическа система
•	Алтернатор 80 ампера
•	Ключ за запалване, ключ за пускане/спиране
•	Светлини: подсветка на приборите, две задни 

габаритни светлини, две задни халогенни 
работни светлини, две регулируеми предни 
халогенни светлини, плафон

•	Предупредителна аларма за заден ход
•	Усилен акумулатор, 880 CCA 

РАБОТНА СРЕДА НА ОПЕРАТОРА
•	Прибори: бензиномер, моточасовник
•	Индикатори на системата за предупреждение 

на оператора: запушен въздушен филтър, 
изходно напрежение на алтернатора, 
повдигнат подлакътник/операторът извън 
седалката, температура на охладителната 
течност на двигателя, налягане на маслото на 
двигателя, активиране на подгряваща свещ, 
запушен хидравличен филтър, температура на 
хидравличното масло, задействана ръчна спирачка, 
система за контрол на емисиите на двигателя

•	Регулируема седалка с винилова тапицерия
•	Сгъваем ергономичен профилен подлакътник
•	Система за блокиране на управлението, 

когато операторът напусне седалката или при 
повдигнат подлакътник: хидравличната система 
се изключва, хидростатичната трансмисия се 
изключва, ръчната спирачка се задейства

•	ЗКСП кабина, отваряне, накланяне нагоре
•	ЗКСПП, Ниво I
•	Горен и заден прозорец
•	Подова настилка
•	Вътрешно огледало за обратно виждане
•	Електрическо гнездо за 12 волта
•	Клаксон
•	Ръчна дроселна клапа (със скала), електронна
•	Регулируеми органи за управление тип джойстик
•	Система за защита против кражба с клавиатура 

с шест бутона
•	Отделение за съхранение с мрежа 

СИЛОВА ПРЕДАВКА
•	Турбодизеловият двигател Cat C2.2 

отговаря на окончателните стандарти за емисии 
за Ниво 4 на EPA в САЩ (Етап IIIB на ЕС) 
(226D/232D)

•	Турбодизеловият двигател Cat C3.3B отговаря 
на окончателните стандарти за емисии за 
Ниво 4 на EPA в САЩ (Етап IIIB на ЕС) 
(236D/242D/246D/262D)

•	Въздухопочистващ филтър с два елемента, 
радиално уплътнение

•	S∙O∙SSM вентил за вземане на проби, 
хидравлично масло

•	Филтри, касетъчен тип, хидравлични
•	Филтри, касетъчен тип, за гориво и за 

воден сепаратор

•	Радиатор/радиатор за хидравлично 
масло (един до друг)

•	Пружинно задействана ръчна спирачка 
с хидравлично освобождаване

•	Хидростатична трансмисия
•	Четириколесно верижно задвижване 

ДРУГИ
•	Капак на двигателя, със заключване
•	Антифриз с удължен срок на експлоатация,  

-36°C (-33°F)
•	Точки на привързване на машината (6)
•	Опора, повдигащо рамо
•	Нивопоказател за хидравличното масло
•	Нивопоказател за охладителна течност 

на радиатора
•	Радиатор, разширителна бутилка
•	Маркуч ToughGuard™ на Cat
•	Спомагателна хидравлична система 

с непрекъснат поток
•	Бързи връзки с плоски чела за високи 

натоварвания с вградено освобождаване 
на налягането

•	Сноп D-образни скоби за прокарване на 
маркучите към работния инструмент по 
протежение на лявото повдигащо рамо

•	Електрически контакт, сигнална светлина
•	Почистване на тавата на долния предпазител
•	Вентилатор при необходимост с 

променлива скорост

Стандартно оборудване
Стандартното оборудване може да варира. Консултирайте се с вашия доставчик на Cat за подробности.
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Задължително оборудване за 226D/232D/236D/242D/246D/262D

Оборудване опция за 226D/232D/236D/242D/246D/262D

•	Хидравлика за стандартен или голям поток 
(226D/232D/236D/242D)/за голям поток 
XPS (246D/262D)

•	Бързосменник, ръчен или електрически
•	Предпазен колан, 50 мм или 75 мм
•	Силова предавка: една скорост, една скорост с 

чувствителен към скоростта орган за регулиране 
на плавния ход, две скорости или две скорости 
с чувствителен към скоростта орган за 
регулиране на плавния ход 

КОМПЛЕКТИ ЗА КОМФОРТ
•	Отворена ROPS (C0): статична седалка, крачна 

дроселна клапа, (без облегалка за глава, 
нагревател или врата)

•	Отворена ЗКСП (C1): крачна дроселна клапа, 
облегалка за глава, поставка за чаша и избор 
на седалка (с механично окачване или с висока 
облегалка, отопляема, с въздушно окачване) 
(без нагревател или врата)

•	Затворена ЗКСП с нагревател (C2): крачна 
дроселна клапа, облегалка за глава, нагревател 
и размразител, странични прозорци, поставка 
за чаша, готовност за радио, избор на седалка 
(с механично окачване или с висока облегалка, 
отопляема, с въздушно окачване) и врата 
(стъклена или поликарбонатна)

•	Затворена ЗКСП с климатик (C3): C2 + климатик 

КОМПЛЕКТИ ОБОРУДВАНЕ ЗА 226D/232D/236D/242D
•	Комплект оборудване H1: хидравлика със 

стандартен поток (без самонивелиране)
•	Комплект оборудване H2: хидравлика със 

стандартен поток, двупосочно електронно 
самонивелиране (повдигане и спускане), 
електронно ограничаване на движението 
(повдигане и спускане)

•	Комплект оборудване H3: хидравлика с голям 
поток, двупосочно електронно самонивелиране 
(повдигане и спускане), електронно ограничаване 
на движението (повдигане и спускане) 

КОМПЛЕКТИ ОБОРУДВАНЕ ЗА 246D/262D
•	Комплект оборудване H1: хидравлика със 

стандартен поток (без самонивелиране)
•	Комплект оборудване H2: хидравлика със 

стандартен поток, двупосочно електронно 
самонивелиране (повдигане и спускане), 
електронно ограничаване на движението 
(повдигане и спускане)

•	Комплект оборудване H3: XPS с голям поток, 
двупосочно електронно самонивелиране 
(повдигане и спускане), електронно ограничаване 
на движението (повдигане и спускане)

•	Външни противотежести
•	Сигнална светлина, въртяща се
•	Нагревател за блока на двигателя – 120 V
•	Масло, хидравлично, за студено време
•	Боя, по избор
•	Усилен акумулатор, 1000 CCA 

(само за 246D/262D)

•	Product Link, клетъчна мрежа
•	Усъвършенстван дисплей: пълноцветен, 

127 мм (5-инчов) течнокристален екран, 
усъвършенствана система за защита за няколко 
оператора, регулиране от екрана на реакцията  
на работното оборудване, реакцията на 
хидростатиката и управлението на пълзенето; 
готов за камера за обратно виждане

•	Усъвършенстван дисплей: с включена камера 
за обратно виждане

•	Връщане на работния инструмент към копаене  
и позиционер на работния инструмент

•	Bluetooth радио с микрофон (радио AM/FM/
със станция за времето, с USB и спомагателно 
входно гнездо)

Задължително оборудване
Задължителното оборудване може да варира. Консултирайте се с вашия доставчик на Cat за подробности.

Оборудване опция
Оборудването опция може да варира. Консултирайте се с вашия доставчик на Cat за подробности.
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Забележки
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Забележки



За по-пълна информация за продуктите, услугите на доставчици и отрасловите решения на Cat ни посетете в интернет на www.cat.com

© 2015 Caterpillar
Всички права запазени

Материалите и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие. Показаните на снимките машини може да включват допълнително 
оборудване. Обърнете се към вашия доставчик на Cat за предлаганите опции.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, съответните им емблемни изображения, "Caterpillar Yellow" и визуалният стил "Power Edge", а също и използваните 
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