
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Cat® CS54B разполага с гладък барабан и е особено подходящ за 
гранулирани почви:

 Удобно и ергономично операторско място, оборудвано с въртяща 
се седалка с вграден многофункционален LCD дисплей и конзола 
за управление, отлична видимост към предната и задната част на 
машината, ниски нива на шума и вибрациите за по-голям комфорт и 
продуктивност на оператора.

 Първокласна система на задвижване, конструирана на базата 
на изключителната система с две помпи на Cat, в която две помпи 
осигуряват отделен дебит към задвижването на барабана и към 
задвижването на задната ос за постигане на изключителна теглителна 
сила и максимален преодоляван наклон на преден и заден ход. Новото 
електронно управление на задвижването позволява по-прецизен 
контрол на машината.

Спецификации
Двигател – силов агрегат
Двигател модел Cat® C4.4 с ACERT™
Глобални стандарти за емисии US EPA Tier 4i/EU Stage IIIB
Пълна мощност ISO 14396 98 kW 131 hp
Обем 4,4 L 268,5 in3

Ход на буталото 127 mm 5 in
Диаметър на цилиндъра 105 mm 4,1 in
Максимална скорост на придвижване  
(напред или назад) 11 km/h 6,8 mph

Тегла
Работно тегло с ROPS/FOPS покрив 10 355 kg 22822 lb

с шиповиден барабан 11 765 kg 25 927 lb
Работно тегло с ROPS/FOPS кабина 10 555 kg 23 265 lb

с шиповиден барабан 11 965 kg 26 370 lb
Тегло при барабана с ROPS/FOPS покрив 5785 kg 12 754 lb

с шиповиден барабан 7195 kg 15 855 lb
Тегло при барабана с ROPS/FOPS кабина 5880 kg 12 959 lb

с шиповиден барабан 7285 kg 16,058 lb

Cat®

CS54B
ВИБРАЦИОНЕН ВАЛЯК ЗА 
ПОЧВА С ГЛАДЪК БАРАБАН

 Нуждае се от минимална поддръжка благодарение на лагерите 
без поддръжка на централния шарнир и удължените интервали за 
поддръжка на вибрационната и хидравличната системи, осигуряващи 
повече полезно време за работа и по-ниски разходи за поддръжка.

 Подобрена производителност на компактиране благодарение 
на по-голямото тегло на барабана и по-голямата амплитуда на 
вибрациите. Автоматизираните функции на задвижващата и 
вибрационната системи улесняват постигането на постоянно и високо 
качество.

 Системата Cat® Compaction Control (опция) помага на оператора 
да определи кога компактирането е изпълнено в съответствие със 
спецификациите за постигане на по-голяма производителност и 
равномерно качество на компактиране.

Спецификации на вибрационната система
Честота

Стандартен режим 30,5 Hz 1830 vpm
Еко режим 27,7 Hz 1664 vpm
Регулируема честота (опция) 23,3-30,5 Hz 1400-1830 vpm

Номинална амплитуда при 30,5 Hz (1830 vpm)
Висока 1,9 mm 0,075 in
Ниска 0,95 mm 0,037 in

Центробежна сила @ 30,5 Hz (1830 vpm)
Максимална 234 kN 52 600 lb
Минимална  133 kN 29 900 lb

Статичен линеен товар
с ROPS/FOPS 27,1 kg/cm 151,8 lbs/in
с ROPS/FOPS кабина 27,6 kg/cm 154,3 lbs/in

Вместимост за течности
Резервоар за гориво, обща вместимост 242 L 64 gal
Охладителна система 27,4 L 7,2 gal
Двигателно масло с филтър 8,8 L 2,3 gal
Корпус на ексцентричните тежести 26 L 6,9 gal
Мост и крайни предавки 18 L 4,8 gal
Хидравличен резервоар  
(вместимост за обслужване) 50 L 13,2 gal



Вибрационен почвен валяк CS54B

Размери
 1 Обща дължина 5,85 m 19,21 ft
 2 Обща ширина 2,30 m 7,53 ft
 3 Ширина на барабана 2134 mm 84 in
 4 Дебелина на корпуса на барабана 25 mm 1 in
 5 Диаметър на барабана 1534 mm 60,4 in
 6 Обща височина
  - кабина 3,11 m 10,2 ft
  - ROPS/FOPS 3,08 m 10,1 ft
 7 Междуосие 2,9 m 9,5 ft
 8 Пътен просвет 442 mm 17,4 in
 9 Височина над бордюр 543 mm 21,4 in
  Вътрешен радиус на завой 3,68 m 12,07 ft
  Ъгъл на завиване на  
  централния шарнир 34°
  Ъгъл на осцилация на на  
  централния шарнир 15°
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СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ 
Различава се според пазара – свържете се с дилъра за конкретни данни.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА
 24-волтова електрическа система
 100-амперов алтернатор
 750 ампера стартов ток на студено на акумулатора

РАБОТНА СРЕДА НА ОПЕРАТОРА
 ROPS/FOPS
 Регулируема въртяща се седалка с винилова тапицерия, вградена 

конзола и LCD дисплей
 Многофункционален LCD дисплей със скали и/или звуков 

предупредителен сигнал за: температура на хидравличното масло, 
налягане на маслото в двигателя, температура на охлаждащата течност 
на двигателя, зареждане на алтернатора, ниво на горивото, брояч на 
моточасове, обороти на двигателя, скорост на движение, честота 
на вибрациите, разход на гориво, състояние на въздушния филтър, 
натоварване на двигателя и система Cat Compaction Control (опция) за 
контрол на компактирането

 Ръкохватки/перила на платформата
 Регулируема кормилна колона с вградени държачи за чаши
 Предпазен колан
 Заключваем капак на LCD дисплея против вандализъм
 12-волтов извод за захранване
 Подова стелка
 Вътрешно огледало за обратно виждане
 Клаксон, звуков сигнал при движение на заден ход

СИЛОВО ПРЕДАВАНЕ
 Дизелов двигател Cat® C4.4
 Въздушен филтър, два елемента
 Тристепенно управление на газта с еко режим, автоматичен контрол на 

скоростта
 Две задвижващи помпи – една за задвижване на барабана, една за 

задния мост
 Горивен филтър, воден сепаратор, електрическа помпа за 

обезвъздушаване на горивната система, индикатор за водата
 Накланящ се радиатор/охладител на хидравличното масло
 Система с две спирачки
 Двускоростна хидростатична трансмисия

ВИБРАЦИОННА СИСТЕМА
 Гладък барабан
 Две амплитуди, една честота
 Два корпуса с ексцентрични тежести
 Функция Auto-vibe
 Преден регулируем стоманен скрепер

ДРУГИ
 Прозорче за визуална проверка на нивото на хидравличното масло
 Прозорче за визуална проверка на нивото на охлаждащата течност в 

радиатора
 Маркуч Cat® ToughGuard™
 S·O·SSM клапани за проби от двигателното масло и хидравлично масло

ОПЦИОННО ОБОРУДВАНЕ
 ROPS/FOPS кабина с климатична система
 Комплект шиповиден барабан
 Регулиране на вибрационната честота
 Въртяща се сигнална лампа
 Полиуретанов скрепер на барабана
 Стоманен заден скрепер на барабана
 Фабрично зареждане с биомасло
 Сенник
 Въртяща се седалка с висока облегалка и въздушно окачване Deluxe 

(само с версия кабина)
 Технология Cat Compaction Control, Machine Drive Power или CMV
 SBAS GNSS картографиране за Cat Compaction Control (налично с RTK)
 Допълнителен пакет халогенни фарове
 Вътрешни огледала за обратно виждане в кабината
 Подвижна щора за стъклото в кабината
 Product Link
 Допълнителни огледала за обратно виждане
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