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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:
MË SHUMË MODELE | MË SHUMË TEKNOLOGJI STANDARDE | MË SHUMË PIKË
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
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TË BËRË PËR TU PËRPUTHUR ME PUNËN TUAJ
+ RRISIM STANDARDIN

+ I BESUESHËM. I REHATSHËM. PRODUKTIV.

EFIÇENSË E RRITUR DERI NË 

EFIÇENSË E
RRITUR DERI NË

KONSUM MË I
ULËT KARBURANI
DERI NË

KOSTO MË TË ULËT
 MIRËMBAJTEJE
DERI NË

330-ta e rrit nivelin për efiçensën dhe ekonominë e karburantit në këtë klas. Me nivelin më të lartë të teknologjisë inovative
standarde, një kabinë e fokusuar në rehatinë e operatorit, plus kosto më të ulëta karburanti dhe mirëmbajtjeje, 330-ta do të
vendosë një hap të ri për produktivitetin dhe përfitimin në operimet tuaja.

330 GC ju ofron një balancë ideale performance të besueshme, opsione të produktivitetit të operatorit dhe kostove të reduktu-
ara. 330 GC është një zgjedhje e zgjuar për operime ku besueshmëria e lartë dhe ku performanca me kosto të ulët për orë pune
është prioritet.

Cat 330 dhe 330 GC ofrojnë nivelin më të
lartë të teknologjisë standarde në
industri, duket përfshirë Cat Grade me
2D, Grade me Assist dhe Payload.

Me pompa hidraulike më të mëdha, një
sistem të ri elektro-hidraulik, dhe
kapacitet koshi më i madh, Cat 330 ofron
më shumë punë për njësi karburanti.

Më pak pjesë për mirëmbajtje kombinuar
me intervale mirëmbajteje më të
sinkronizuara shton orët e punës dhe ul
kostot.
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MË SHUMË MËNYRA PËR
TË ULUR KOSTOT

KOSTO MË TË ULËTA MIRËMBAJTJE DERI NË 15%

ULJET KRYESORE NË KOSTON E MIRËMBAJTJES PËRFSHIJNE:
+  

+  

+  

+  

+ RRISNI EFIÇENSËN E KARBURANTIT DERI NË 20%
(CAT 330) OSE DERI NË 12% (330 GC)

Filtra të rinj karburanti dhe filtër ajri Cat, të dy me dyfishin e
intervalit të shërbimit krahasuar me filtrat e mëparshëm.
Filtër i ri hidraulik me kapacitet më të lartë të mbajtjes së dheut, 
duke ofruar 50% më shumë jetë të gjatë se filtri i mëparshëm.
Sistem i ri elektro hidraulik që eleminon nevojën për filtër
pilot dhe tuba.
Ventilatorë të rinj freskues me efiçensë të lartë të cilët veprojnë
vetëm kur nevojitet dhe punojnë edhe mbrapsht për tu liruar nga
mbetjet. Zgjidhni nëpërmjet opsioneve manuale dhe opsionit 
që bën rrotullim mbrapsht në mënyre automatike.

Me intervale mirëmbaktje të zgjatura dhe të sinkronizuara, ju 
mund të të kryeni më shumë punë me kosto më të ulët krahasu-
ar me 330F. Vendndodhjet e konsoliduara të filtrave e bejnë
shërbimin më të shpejtë. Filtrat hidraulikë, të ajrit dhe të 
serbatorit kanë kapacitet më të madh dhe jetë më të gjatë. 
Aksesi në manualin e operimit dhe mirëmbajtjes është i thjeshtë 
nëpërmjet monitorit brenda kabinës.

Me pompa hidraulike me të mëdha, një sistem të ri elektro 
hidraulik, kapacitet më i lartë i koshit, Cat 330 ofron më shumë 
punë për njësi karburanti.

Power Mode ofrom produktivitet maksimal në aplikacione me 
kërkesa të larta si ngarkimi i kamionëve dhe bërja e kanaleve.

Smart Mode automatikisht e përputh shpejtësine e motorrit dhe 
fuqinë hidraulike për t'iu përputhur kërkesës për efiçensën
maksimale të karburantit në çdo aplikim.

Cat 330 GC është i pajisur me dy profile për t'ju ndihmuar të
menaxhoni konsumin e karburantit për aplikimet tuaja
specifike – Power Mode dhe Smart Mode i ri.

GJENERATA TJETËR E EKSKAVATORËVE CAT
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RRISNI EFIÇENSËN DERI NË 45%
ME TEKNOLOGJINË CAT CONNECT

CAT GRADE ME 2D STANDARD

PAYLOAD STANDARD CAT

CAT GRADE STANDARD ME ASSIST

MODIFIKIME OPSIONALE TË DISPONUESHME

Cat GRADE me 2D standard ndihmon operatorët të arrijnë 
gradimin më shpejtë. Operatorët presin dhe mbushin në 
specifikime të sakta pa prerë më shumë seç duhet. Mund të
programoni deri në katër thellesitë më të përdorura në mënyrë 
që të gradoni me lehtësi – një kursyes kohe i vërtetë në kantierin 
e punës. Më e mira, nuk ka nevojë për kontrollues gradimi 
kështu që vendi i punës është më i 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 nëpermjet një ekrani 
touchscreen shtesë 245mm me rezolucion të lartë. Grade me 3D 
shton GPS dhe GLONASS për pozicionim shumë të saktë. 
Përdorni teknologjinë qelizore në bord për tu lidhur shpejt me 
shërbimet 3D si TCC.

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.

GJENERATA TJETËR E EKSKAVATORËVE CAT
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TEKNOLOGJIA CAT LINK
ELEMINON HAMENDËSIMET NGA MENAXHIMI I PAJISJEVE TUAJA

Teknologjia telematike CAT LINK ndihmon të eleminojë kompleksitetin nga menaxhimi i vendeve të punës - duke mbledhur të dhëna
nga pajisjet tuaja, materialet, dhe personat dhe e jua ofron në formate të personalizueshme.

GJENERATA TJETËR E EKSKAVATORËVE CAT

PRODUCT LINKTM automatikisht dhe saktë nga asetet 
tuaja - të cdo lloji dhe brandi. Informacione si vendn-
dohdja, orët, konsumi i karburantit, produktiviteti, koha 
e mos-përdorimit, njoftimet e mirëmbajtjes, kodet e 
diagnostifikimit dhe shëndeti i makinerisë mund të
shikohen online nëpërmjet aplikacioneve web dhe 
mobile.

Aksesoni informacion në cdo kohë, kudo me
VisionLinkTM - dhe përdoreni për të marrë vendime të 
informuara për të rritur produktivitetin, ulur kostot, të 
thjeshtëzuar mirëmbajtjen dhe për të përmirësuar 
sigurinë në vendin tuaj të punës. Me nivele të 
ndryshme regjistrimi, shitësi juaj Cat mund t’ju ndihmojë 
të konfiguroni saktësisht atë që ju duhet që të lidhni
flotën tuaj dhe të menaxhoni punën pa paguar për
ekstrat të cilat nuk ju duhen.
Regjistrimet janë të disponueshme me raportim celular 
ose satelitor (ose të dyja).

Caterpillar lëshon produkte, shërbime, dhe 
teknologji në cdo rajon në intervale kohore të 
ndryshme. Ju lutem verifikoni me shitësin tuaj lokal
Cat për disponueshmërinë dhe specifikimet e
teknologjisë.
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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 330 330 GC
Fuqia motorrike Cat 7.1    204 kW (273 ks) Cat 7.1    151 kW (202 ks)
Pesha operacionale 29.900 kg 29.700 kg
Boom Dohvat 6,15m Dohvat 6,15m
Stick Dohvat 3,2m Dohvat 3,2m
Koshi HD 1,76 m3 HD 1,54 m3

Thellësia maksimale e gërmimit 7249 mm 7260 mm
Maksimumi i shtrirjes në nivel toke 10.680 mm 10.690 mm

OPSIONE 330 330 GC
ROPS
Akses 100% mirëmbajtje në nivel toke
Profile fuqie duke përfshirë Smart Boom Tri Dva
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
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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

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.

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


