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Cat®

АсфАлтополАгАщА мАшинА AP500F 

ХАрАктеристики:

Спецификации:
Двигател – силов агрегат

Двигател Cat C4.4 ACERT™* 106 кВт 144 к.с. (M), 142 hp (I)
 *  Има две опции на двигател, за да бъдат удовлетворени изискванията за вредни емисии на окончателните стандарти за Ниво 

4 на EPA за САЩ/Етап IV на ЕС, така също и на емисиите, еквивалентни на тези на Ниво 3 на ЕРА за САЩ, Етап IIIA на ЕС и Етап III 
на Китай.

Обороти на двигателя – максимални/минимални 2200/1000 оборота в минута
 Режим "Еко"  1650 оборота в минута
 Подгряване на асфалтополагащото устройство –  
 стандартна ширина (тихо)  1300 оборота в минута
 Подгряване на асфалтополагащото устройство –  
 с удължители (бързо)  1300 до 2200 оборота в минута
Диапазони на скорост:
 Асфалтиране  76 метра в минута  250 фута в минута
 с асфалтополагащо устройство с трамбовка 25 метра в минута 82 фута в минута

 Движение   16 км/ч 10 мили в час

Тегло

Само за асфалтополагаща машина AP500F – транспортно 12 970 кг 28 599 фунта

Само за асфалтополагаща машина AP500F – работно 13 161 кг 29 020 фунта
Работното тегло включва пълен резервоар за гориво и оператор с тегло 75 кг (165 фунта).

Само за асфалтополагащо устройство SE50 V 3284 кг 7239 фунта

Само за асфалтополагащо устройство SE50 VТ 3490 кг 7695 фунта

ВиСока ВъзВращаемоСТ на инВеСТицииТе
• Изключителен вграден генератор 70 кВт, конструиран за дълъг живот от същия екип, който 

разработи електрическия верижен булдозер D7E
• Бързоподгряващото асфалтополагащо устройство води до по-голяма дневна производителност, 

времето за подгряване е само 15 минути
• Отличната възможност за завиване и бързо движение води до повишена производителност
• Изключителното разпределяне на въздушния поток подобрява условията на работа за екипа 

и поддържа по-ниска температура на компонентите за дълговременна издръжливост

Технология, кояТо рабоТи за ВаС
• Изключителната система за подгряване на асфалтополагащото устройство следи елементите 

за повреди и предотвратява излишната им смяна
• Вградената в трактора и асфалтополагащото устройство опция Cat® Grade and Slope се показва 

за постигане на оптимизирана ефективност на оператора
• Настройките между системата за движение и подаващата система осъществяват прехвърляне 

между станциите с единичен превключвател
• 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

• 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
• Асфалтополагащите устройства серия SE50 осигуряват отлично движение, плътност и структура 

на покритието с отлични възможности за регулиране на разположение с трамбовка и вибрация 
или само с вибрация

• Конструкцията на точката на теглене използва изключителна система за присъединяване 
за оптимално сцепление на асфалтополагащото устройство с почвата

• Изключително 2-скоростно пропорционално управление на разширителя на шаблона 

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

• 4-помпената система на подаващото устройство, проектирана за висока производителност 
в режим "Еко", води до по-малка консумация на гориво

• 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 смяната на плочата 

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



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, BUILT FOR IT, ACERT, SAFETY.CAT.COM, съответстващите им емблеми, "Caterpillar Yellow" и визията "Power Edge" върху продуктите, 
както и фирмените и продуктовите идентификационни данни, използвани в настоящия документ, са търговски марки на Caterpillar и не могат да 
се използват без разрешение.

Идентификатор на продукта: AP500F
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Спецификации на асфалтополагащата машина

3

8

1

4

65

2

Спецификации на асфалтополагащото устройство

Стандартен диапазон на полагане:
 с SE50 V, SE50 VT 2,55-5,0 м 8' 4"-16' 4"
Максимална ширина на полагане:
 с SE50 V 6,5 м  21' 4"
 с SE50 VT 6,5 м  21' 4"
Максимална дълбочина на асфалтиране 305 мм 12"
Диапазон на височината на удължителите -20 мм до +50 мм
Диапазон на надлъжен наклон: 
 SE50 V -4% до +10% (общо)
 SE50 VT -2% до +5% (на страна)
Диапазон на наклона на удължителите:
 SE50 VT -3% до +10%
 SE50 VT -3% до +2%
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размери:
1 Транспортна дължина с SE50 V, SE50 VT 6291 мм 20' 7"

2 Работна ширина 3306 мм  10' 10"

3 Работна височина, до върха на изпускателния комин 3877 мм 12' 8"

4 Височина на работната платформа 1780 мм 5' 10"

5 Транспортна дължина с SE50 V, SE50 VT 6213 мм 20' 4"

6 Транспортна ширина – с SE50, с крайни врати 2762 мм  9' 1"
 Tранспортна ширина – с SE50, със сгънати крайни врати 2550 мм  8' 4"

7 Транспортна височина – с прибран сенник 3048 мм  10' 
 Транспортна височина – без сенник 2920 мм 9' 7"

8 Височина на входа 
 на товарната платформа – лента с ръчно задействане 510 мм 20"
 лента с хидравлично задействане 496 мм 19,5"

9 Ширина на входа на товарната платформа 3194 мм 10' 6"

10 Дължина на бункера с подаваща ролка – минимална 2121 мм 6' 11"
 Дължина на бункера с подаваща ролка – максимална  2320 мм  7' 7"
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•	 HID светлини
•	 Product Link
•	 Баласт (предна броня)
•	 Датчик на подаващото устройство (механичен или звуков)
•	 Екологична система за измиване
•	 Задвижване на всички колела
•	 Захранващ панел
•	 Индикатори на точката на теглене (горни)
•	 Колебаеща се подаваща ролка

•	 Комплект за поддържане в изправност
•	 Комплекти за асфалтиране с голяма ширина
•	 Нивелиращи устройства
•	 Органи за управление на наклона Cat Grade Control
•	 Педали за забавяне
•	 Подпомагане на предните колела
•	 Помпа на трамбовката
•	 Предна лента със сгъване със сервозадвижване
•	 Предно стъкло със сенник за твърд покрив

•	 Предупредителен фар
•	 Светлини (работни или пътни)
•	 Седалка с въздушно окачване и отопление
•	 Сенник за твърд покрив
•	 Теглич на товарната платформа
•	 Удължители на асфалтополагащото устройство
•	 Удължители на основната рама със сервозадвижване
•	 Удължители на шнека и основната рама
•	 Чадър

оборудване опция

електрическа система

Стартиране и зареждане 24-волтов, 100-амперов алтернатор
Акумулатори два, 1000 CCA
Генератор/спомагателно захранване 70 кВт/6,6 кВт
Система за защита на машината готова за свързване
Система Product Link готова за свързване

обеми

Максимална пропускателна способност 1168 тона в час  1 288 тона в час
Обем на бункер с тунели  6,7 м3 237 фута3

Резервоар за гориво 179 л 47 галона
Обем на DEF (карбамид) 19,1 л 5 галона
Двигателно масло 7,0 л 1,85 галона
Охладителна система 30 л 7,9 галона
Хидравличен резервоар 107 л 28 галона


