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JULIO CESAR GARCIA PEREZ, 
PRONAR-OPERATOR, SPANJË

JE NË
DUAR TË SIGURTA
PËRPARA INTERNETIT, PËRPARA 
TELEVIZORIT ME NGJYRA, PËRPARA SE 
NJERIU TË LINTE NJË GJURMË NË HËNË, 
CATERPILLAR FILLOI TË PRODHONTE 
MAKINERI. KEMI PRODHUAR PAJISIJET 
ME CILËSINË MË TË LARTË TË NDËRTIMIT 
PREJ MBI 90 VITESH.

MAKINERI TË REJA, ADN ORGJINALE
Ngarkuesi i parë backhoe Cat®  u prodhua në 1985.
Makineria u zhvillua në bashkëpunim me një ekip 
dizenjuesish në Illinois, SHBA dhe një ekip prodhimi në 
Desford, UK.

Kërkesat dhe aplikimet e klientëve ndryshuan në 35 vitet e 
fundit, por sot ngarkuesit backhoe u mbeten besnikë vlerave 
bazë të serive origjinale A të 1985.

Makineritë ende dizenjohen nga ekspertë për t’u përgjigjur 
nevojave të operatorëve të sotëm. Çdo model ofron 
besueshmëri, fuqi dhe një ambjent operatori të cilësisë më 
të lartë për t’ju përkrahur në projektet më të vështira.

Gama e fundit e ngarkuesve backhoe është ndërtuar
nga 35 vite pasion, ekspertizë dhe eksperiencë.

DASHURI ME GËRMIM TË PARË

Julio Cesar Garcia Perez ka një histori të gjatë dashurie me 
ngarkuesit backhoe Cat. Ai filloi të punojë me makineri 
Caterpillar në 1989 dhe çeli biznesin e tij në 1997. Që prej 
atëhere ai ka blerë makineri Cat.

“Për mua dukej makineri më e shkathët, e cila punonte në 
shumë lloje punësh,” tha ai. “Në ato kohe pati gjithashtu 
shumë ndryshime në ndërtim.”

“Që prej 1997 unë pata 438C, 432D, 432E dhe sapo bleva së 
fundmi 432F2...E rëndësishme është të kesh një makineri të 
pajisur plotësisht sepse gjithmonë merr më shumë 
performancë nga ajo.”

“Nuk ka sekrete midis meje dhe ngarkuesit Cat backhoe, jemi 
një çift i afërt!” tha Julio.
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ZGJDHNI PARAMETRAT
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MË SHUMË KONTROLL PËR TY
QË NGA RRITJA E BIZNESIT, NË NDJEKJEN
E KREDITVE, TEK LUHATJET NË ÇMIMIN E
KARBURANTIT, NE PUNOJMË NË NJË BOTË PLOT
PASIGURI. PRANDAJ, KUR VJEN PUNA TEK NGARKUESI 
JUAJ I RRADHËS BACKHOE, KONTROLLI DHE SIGURIA 
JANË SHUMË TË RËNDËSISHME.

Caterpillar e kupton këtë, prandaj në çdo opsion 
dhe inovim të ri hiqet risku, përmirësohet 
e�çensa e karburantit maksimizohet fuqia dhe 
preçizioni - duke ju ndihmuar të menaxhoni çdo 
aspekt të biznesit tuaj.

Gjithë kjo ju jep paqe mendore që të keni 
ngarkuesin backhoe më të mirë për të bërë 
punën. Shijoni kontroll absolut me Caterpillar.

KURSE KARBURANT
Kurse deri në 10% karubrant me motorrin Cat,
i cili është projektuar për t’u përputhur me
standardet me të fundit të emetimeve.

KONTROLLE NË SEDILJE
Operoni në rehati me kontrolle elektro-hidraulike
të montuara në sedilje. Këto janë të dizenjuara t’ju
japin më shumë kontroll në çdo lëvizje.

Përdorni ekranin për të vendosur parametrat tuaj
të operatorit, që të punoni me hapin që ju përshtatet
ju, në çdo kohë.

I THJESHTË PËR PRONËSI DHE OPERIM
Me oposione mujore pagese, kursime mujore në
karburant dhe pjesë e inxhineri të cilësisë më të lartë,
është më e lehtë dhe më e përballueshme se kurrë më
parë të zotërosh dhe të operosh një ngarkues Cat backhoe.



CILIN MODEL  
DO TË ZGJIDHNI?

428
• FUQIA MOTORRIKE    55kW  / 70kW / 74.5 kW

• PESHA OPERACIONALE  8206 kG

• THELLËSIA E GËRMIMIT  4778 mm / 5700 mm
(E-Stick)

• FORCA E NGARKUESIT 54.3 kN 

• KONTROLLET Ngarkues mekanik / 
Mekanik

432
•    74.5 kW / 82 kW

•  8322 kG

•   4778 mm / 6169 mm 
(Performancë E-Stick)

•  54.3 kN 

• Elektro-Hydraulike 
Në sedilje
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KA KATËR MODELE TË REJA NGARKUESISH BACKHOE CAT
PËR TË ZGJEDHUR. SECILI ËSHTË I NDRYSHËM, POR TË
GJITHË OFROJNË MË SHUMË REHATI, EFIÇENSË NË KARBURANT
DHE KONTROLL SI KURRË MË PARË.

FUQIA MOTORRIKE 

PESHA OPERACIONALE

THELLËSIA E GËRMIMIT

FORCA E NGARKUESIT

KONTROLLET



ÇDO MODEL PËRFSHIN:

• Ekran për të zgjedhur vetë parametrat dhe opsionet e fuqisë
• Motorr Cat që përputhet me standardet më të fundit të emetimeve
• Boom Cat ikonik me stil ekskavatori
• Hidraulike të fuqishme kur ju nevojiten
• 

434
• FUQIA MOTORRIKE   74.5 kW

• PESHA OPERACIONALE 9170 kG

• THELLSIA E GËRMIMIT  4827 mm / 5748 mm 
(E-Stick)

• FORCA E NGARKUESIT 62.9 kN 

• KONTROLLET    
 

444
• FUQIA MOTORRIKE   74.5 kW / 82 kW

• PESHA OPERACIONALE 9462 kG

•     4826 mm / 6218 mm 
(Performancë E-Stick)

• FORCA E NGARKUESIT 62.4 kN 

• KONTROLLET   
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Akses në të dhënat Product Link™ për të rritur produktivitetin dhe për të ulur kostot.

Elektro-Hydraulike
Në sedilje

Ngarkues mekanik / 
Mekanik



EKRANI

• 

• përcaktuar shpejtësinë hidraulike
• të ndryshuar si përgjigjet makineria
• marrë përditësime mbi diagnozti�kimin e makinerisë
• parë kujtesa rreth shërbimeve.

CAT ® C3.6 
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Përcaktoni performancën e makinerisë
për të rritur produktivitetin dhe efiçensën.

Merr frymë lirisht me një motorr të fuqishëm,
efiçent Cat.

Motorri Cat3.6 pajtohet me rregullime europiane
të fazës V të emetimeve. Megjithëse përdor 10%
më pak karburant, ofron të njëjtën fuqi dhe
densitet të fuqisë rrotulluese.
Sistemi i përkujdesjes nuk ka nevojë për
mirëmbajtje.

FEATURES  YOU’LL LOVE

NGARKUESIT BACKHOE

OPSIONE QË DO TI DUASH

Në varësi të modelit, mund të përdorësh
ekranin interaktiv për të:

mbajtur makinerinë të sigurt
me programe sigurie

Ekrani LCD i operatorit vjen si standard
me butona, ose mund të jetë me prekje.

MOTORRI



KAMIO POWERSHIFT
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Shijoni ndërrim marshesh efiçentë,
në lëvizje.

Thjesht rrotulloni levën Power Shuttle për të
ndërruar marshet. Leva është e dizenjuar për
të qenë ergonomike, duke ofruar ndërrim
marshesh të lehtë dhe të rehatshëm.
Nuk ka levë marshesh të montuar në tokë,
kështu që keni më shumë vend për të punuar. 

KONTROLLE
TË MONTUARA
NË SEDILJE
Zgjidhni kontrolle të montuara në
sedilje për rehati dhe produktivitet maksimal.

Kontrollet opsional të montuara në sedilje i
lejojnë operatorët të punojnë më saktë se më
parë, me mundimin më minimal. Mund të
zgjidhni të jeni përballë ngarkuesit ose backhoe.
Në mënyrë alternative, mund të rrini në mes
të të dyjave. Me këtë kon�gurim mund të jeni
përballë ngarkuesit dhe të kontrolloni opsionet
e backhoe e  anasjelltas. Duke lëvizur kontrollet
në sedilje, ne kemi krijuar më shumë  hapsirë
për këmbët, magazinim dhe vizibilitet nga pas.



 

 JAKUB WAWRZYNIAK,  
PRONAR KOMPANIE NDËRTIMI, POLONI
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 JAKUB WAWRZYNIAK,  
PRONAR KOMPANIE NDËRTIMI, POLONI
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NGARKUESIT BACKHOE

“LEVAT JANË TË
INTEGRUARA NË SEDILJE.
JANË NJË OPSION I MIRË.
DUA TA KEM NË
FLOTËN TIME!”



 

MAKINERI TEK TË CILAT MUND
TË MBËSHTETENI

432 NDIHMON BIZNESIN
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BËJENI PUNËN
“TË SHPEJTË DHE
TË LEHTË”
JAKUB WAWRZYNIAK DI DISA GJËRA
SE SI DREJTOHET NJË KOMAPNI NDËRTIMI -
AI KA 18 VJET QË E BËN KËTË.

Kompania e Jakub ndodhet afër Konin në Poloninë 
qendrore dhe ka rreth 50 vetë të punësuar.

Së bashku ata punojnë në projekte që përfshijnë 
ndërtimin, shembjen, agrikulturën dhe rezidencat. Ata 
punojnë jashtë në çfarëdo lloj moti, dhe ekipi i Jakub është 
mësuar t’u lagen këmbët - ata shpesh ndërtojnë sisteme 
ujrash të zeza, furnizim me ujë dhe rrjete uji shiu.

Ata i vendosim makineritë në kushte të vështira, kështu që 
është e rëndësishme të kenë makineri të forta dhe të 
besueshme që mund të kryejnë një sër punësh jo të lehta.

“Kur vjen puna tek blerja e makinerive të reja dhe shërbimet, 
unë kam marrëdhënie shumë të mira me shitësin Cat. 
Gjithmonë blej planin e mbrojtes së zgjatur dhe marrëveshjen 
e vlerës së klientit. Dua që makineritë e mia të punojnë sa 
më gjatë të jetë e mundur pa robleme, ” tha Jakub.

Jakub është fans kur �itet për ngarkuesin backhoe Cat 432.

“I bën punët. I rimbush gërmimet. Na ndihmon,” tha ai.

“E bën punën më të lehtë. Sistemet që përdoren e bëjnë 
punën më të shpejtë dhe të lehtë.

“Levat janë të integruara në sedilje janë një opsion i mirë.
Dua ta kem në �otën time!” tha Jakub.



 

 
EDWARD CYNKA, PRONAR, POLONI

 
MORGAN HAMMACOTT, OPERATOR, MBRETËRIA E BASHKUAR
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“KA SHIKUESHMËRI SHUMË TË MIRË,
MË SHUMË SE NJË VEND KARIKIMI PËR
CELULARIN, BOKSE ME CILËSI TË MIRË
DHE NJË SEDILJE TË REHATSHME TEK E
CILA DO ULESHE ME GËZIM GJITHË DITËN.

“KUR KRAHASOHET ME
KONKURRENCËN, CAT
ËSHTË MË I SHKATHËT,
I BESUESHËM DHE ME 
KONSUM MË TË ULËT
KARBURANTI.



 

EGIDIJUS EIMUTIS, OPERATOR, LITUANI
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“ËSHTË KËNAQËSI TË PUNOSH ME TË.
TË ECËSH NË RRUGË ËSHTË SHUMË MË
E REHATSHME.”



Për të zbuluar më shumë rreth gamës së re të ngarkuesve backhoe, 
kontaktoni shitësin tuaj lokal Cat ose vizitoni www.teknoxgroup.com.

© 2020 Caterpillar. Të gjitha të drejtat e rezervuara.. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, dhe logot përkatëse,
“Caterpillar Yellow”, “Power Edge” dhe “Modern Hex” si edhe identiteti i produktit dhe korporativ i përdorur
këtu, janë marka të regjistruara të Caterpillar dhe nuk mund të përdoren pa leje. 


