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GJENERATA TJETËR E
EKSKAVATORËVE
Linja e re e ekskavatorëve Cat® u dizenjua me një qasje të re ndaj familjeve të pajisjeve që ju japin:

Gati për t'ju ndihmuar të forconi biznesin tuaj, ekskavatorët Cat ju japin mënyra të reja për ta bërë
shumicën e punës me koston më të ulët - në mënyrë që të fusni më shumë para në xhepin tuaj. 

GJENERATA TJETËR E EKSKAVATORËVE CAT

MË SHUMË MODELE   |   MË SHUMË TEKNOLOGJI STANDARDE |  MË SHUMË PIKË
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TË BËRË PËR TU PËRPUTHUR ME PUNËN TUAJ
+ NGRIHET STANDARDI MË LART

+ I BESUESHËM. I REHATSHËM. PRODUKTIV.

EFIÇENSË E RRITUR
DERI NË  

Intervale mirëmbajteje të zgjatura rrisin kohën e
punës dhe ulin kostot.

KONSUM MË
I ULËT KARBURANTI
DERI NË

KOSTO MË TË
ULËTA DERI NË

336 e ngre standardin për efiçensë dhe ekonomi karburanti në këtë klas madhësie. Me nivelin më të lartë të teknologjisë
standarde, nje kabinë e re e fokusuar në rehatinë e operatorit, plus kosto më të ulëta karburanti dhe mirëmbajteje, 320 do të 
vendosë një hap të ri për produktivitetin dhe fitim në operimet tuaja.

336 ju ofron një balancë ideale performance të besueshme, opsione produktiviteti operatori dhe kosto të reduktuara. 320 GC 
është një zgjedhje e zgjuar për operime ku kërkohet besueshmëri e larte dhe kostot për orë janë prioritet.

Cat 366 ofron nivelin më të lartë të 
teknologjisë standarde që në prodhim në 
industri, duke përfshirë Cat GRADE me 
2D, GRADE me Assist dhe PAYLOAD.

Nje kombinim i saktë i shpejtësisë së ulet 
motorrike dhe presionit dhe rrjedhës të 
një pompe të madhe hidraulike ofrojnë 
më shumë punë për njësi karburanti

GJENERATA TJETËR E EKSKAVATORËVE CAT
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MË SHUMË MËNYRA
PËR TË ULUR KOSTOT

DERI NË 15% KOSTO MIRËMBAJTJEJE MË TË ULËTA

Me intervale mirëmbajtjeje të zgjatura, ju mund të kryeni më
shumë punë krahasuar me 336F. Vendndodhje të konsoliduara
filtrash e bejnë shërbimin më të shpejtë. Serbatorët hidraulikë,
të ajrit dhe të karburantit kane kapacitet më tepër dhe jetë më
të gjatë.

REDUKTIMET KYÇE TË KOSTOVE TË MIRËMBAJTJES PËRFSHIJNË

+ 

+ 

+ 

+ 

RRISNI EFIÇENSËN E KARBURANTIT DERI NË 15% (*1) 
(*1)

Nje kombinim i saktë i shpejtësisë së ulet motorrike dhe presionit dhe
rrjedhës të një pompe të madhe hidraulike ofrojnë më shumë punë për
njësi karburanti

Cat 336 GC është i pajisur që t'ju ndihmojë të menaxhoni konsumin
e karburantit.
Zgjidhni midis dy profilesh fuqie për t'u përputhur me aplikimet tuaja
specifike – Power Mode dhe Smart Mode e ri.

Power Mode ofron produktivitet maksimal në aplikime me kërkesa të larta
si ngarkimi i kamioneve dhe kanalizimet.

Smart Mode automatikisht e përputh shpejtësinë e motorrit dhe fuqinë
hidraulike ndaj kërkesës për të arritur efiçensën maksimale në çdo aplikim.

*1   Krahasuar me 336F

GJENERATA TJETËR E EKSKAVATORËVE CAT

Vendndodhje të konsoliduara filtrash ulin kohën e shërbimit.

Filtra vaji dhe karburanti me intervale të zgjatura.

Filter i ri hidraulik me kapacitet më të madh mbajtje dheu.

Filter i ri ajri Cat me dyfishin e kapacitetit të mbajtjes
së pluhurit krahasuar me filtrin e mëparshëm.

ME 336 OSE DERI NE 5% ME 336 GC
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RRITJE E EFIÇENSËS DERI NË 45%
ME TEKNOLOGJINË CAT CONNECT

CAT GRADE STANDARD ME 2D

MODIFIKIME OPSIONALE

GJENERATA TJETËR E EKSKAVATORËVE CAT

Cat GRADE me 2D ndihmon operatorët të gradojnë më shpejt. 
Operatorët prejnë dhe mbushin me specifikime të sakta pa prerë
më shumë seç duhet. Më e mira, nuk ka nevojë për kontrollues
gradimi kështu që zona e punës është më e sigurt.

Përmirësimet e boomit automatik, kunjit, dhe koshit ofrojnë
prerje më të sakta me më pak mund. Operatori thjesht vendos 
thellësinë dhe këndin në monitor dhe aktivizon gërminin me një 
levë.

Cat GRADE me 2D të avancuar dhe Cat GRADE me 3D rrisin 
produktivitetin dhe zgjerojnë kapacitetin e gradimit. GRADE me 
2D të avancuar shton kapacitetet e dizajnit nëpërmjet një ekrani 
touchscrën shtesë 245mm me rezolucion të lartë. Grade me 3D 
shton GPS dhe GLONASS për pozicionim shumë të saktë.

PAYLOAD STANDARD CAT

Teknologjia Cat PAYLOAD ofron ngarkime të sakta me peshim
në lëvizje, e cila ndihmon të parandalojë mbi ose nën ngarkimin 
dhe maksimizon efiençensën. Mbikqyrja e automatizuar
ndihmon në menaxhoje produksionin dhe të ulë koston.

CAT GRADE STANDARD ME ASSIST



Shumica e opsioneve të makinerisë mund të kontrollohen 
nga një monitor touchscreen 254/203 mm. Ofron 42 gjuhë 
dhe është lehtësisht i arritshëm nga sedilja – nuk ka nevojë
të kthehesh dhe të rrotullohesh për të arritur tek butonat. 
Butona ndihmës janë të pozicionuar në mënyrë ergonomike 
në konsollin e djathtë.

Funksionet e levës mund të personalizohen nëpërmjet 
monitorit. Mënyra e përdorimit të levës si edhe mënyra si 
reagon mund të bëhen ashtu siç operatori i do.

Duke përdorur një nisje motorri me buton i shton makinerisë 
siguri duke përdorur kodet e ID të operatorit për të limituar 
dhe mbikqyrur aksesin ndaj makinerisë. Të gjitha preferencat 
ruhet me ID e operatorit dhe ngarkohen sa herë operatori 
kyçet.

6 GJENERATA TJETËR E EKSKAVATORËVE CAT

MONITOR TOUCHSCREEN

LEVA TË PERSONALIZUESHME

NISJE PA ÇELËSA
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ZGJEDHJA ËSHTE E JUAJA
Krahasoni opsionet dhe specifikimet e linjës së re 30 tonëshe të ekskavatorëve dhe zgjidhni një që do t’ju sjellë kthimin
më të madh të investimit. Për më shumë informacion kontaktoni Teknoxgroup Albania SH.P.K. ose
shkoni tek www.teknoxgroup.com

SPECIFIKIME 336 336 GC
Fuqia motorrike Cat 9.3B 232 kW (311 ks) Cat 7.1 Acert 204 kW (273 ks)
Pesha operacionale 37.200 kg 34.200 kg
Boom Shtrirje 6,5m Shtrirje 6,5m
Stick Shtrirje 3,9m Shtrirje 3,9m
Koshi GDC 2,27 m3 HD 1,88 m3

Thellësia maksimale e gërmimit 8200 mm 7530 mm
Maksimumi i shtrirjes në nivel toke 11.730 mm 11.060 mm

OPSIONE 336 336 GC
ROPS
Akses 100% mirëmbajtje në nivel toke
Profile fuqie duke përfshirë Smart Boom Tre Dy
Kapacitet Biodiesel deri në B20
Cat Link
Gradim me 2D
Gradim me Assist
Payload
Gradim me 2D të avancuar
Gradim me 3D

● - standard ○ - opsion x - nuk ofrohet

GJENERATA TJETËR E EKSKAVATORËVE CAT



VisionLink®

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, logot përkatëse, “Caterpillar Yellow”,
“Caterpillar Corporate Yellow”, dizajni i “Power Edge”, gjithashtu dhe identiteti koporati
 dhe i produktit i përdorur këtu, janë marka të Caterpillar dhe nuk mund të përdoren pa leje. 

Teknoxgroup Shqiperi SH.P.K.

Rruga Nacionale Tirane - Durres, km.16, Fshati Mucaj - Vore
Shqiperi
Tel: 044 504 747 | 044 504 750
E-mail: contact-al@teknoxgroup.com

Për një informacion më të plotë mbi produktet Cat, shërbime të shitësve dhe zgjidhjeve të
industrisë, na vizitoni tek www.cat.com

 është një markë e Trimble Navigation Limited, regjistruar në Shtetet e Bashkuara
dhe ne shtete të tjera.

Materialet dhe specifikimet janë subjekt i ndryshimit pa njoftim. Makineritë e treguara në foto
mund të përfshijnë pajisje shtesë. Shihni shitësin Cat për opsione të disponueshme.


