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MAKINERI TË REJA, ADN ORIGJINALE
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FESTOJMË

PRODHIM
TË

NGARKUESVE

Ngarkuesi i parë Cat® preku rrugën në vitin 1985. Makineria 
ishte bashkë-zhvilluar nga një ekip dizenjuesësh në Illinois, 
SH.B.A. dhe një ekip fabrikimi në Desford, UK.

Kërkesat dhe aplikimet e klientëve kanë ndryshuar gjatë 35 
viteve të kaluara, por ngarkuesin e sotëm backhoe i 
qëndrojnë besnikë vlerave bazë të serisë origjinale A 1985.

Makineritë ende dizenjohen nga ekspertë për të
plotësuar nevojat e operatorëve të ditëve të sotme.
Çdo model ofron besueshmëri, fuqi dhe një ambjent i
cilësisë më të lartë për operatorin që t’ju ndihmojë në 
projektet më të vështira.

Versioni më i ri i ngarkuesit backhoe është ndërtuar nga 35 
vite pasion, eskpertizë dhe eskperiencë.

JE NË
DUAR TË SIGURTA
PËRPARA INTERNETIT, PËRPARA TV ME 
NGJYRA, PËRPARA SE NJË NJERI TË LINTE 
NJË GJURMË NË HËNË, CATERPILLAR 
FILLOI TË PRODHONTE MAKINERI. KEMI 
PRODHUAR CILËSINË MË TË LARTË TË 
NDËRTIMIT PËR MBI 90 VITE.

NGARKUESIT BACKHOE
Ruslan Chernichuk - 
operator në Hardcar LLC



ZGJEDHJA E MOTORRIT

NDËRRIM I LEHTË MARSHESH

REHATI DHE KONTROLL

E LEHTË PËR MIRËMBAJTJE
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I DIZENJUAR PËR TË THJESHTUAR JETËN
KA SHUMË OPSIONE QË I BËJNË NGARKUESIT CAT BACKHOE TË THJESHTË PËR
TI PASUR NË PRONËSI DHE PËR T’U OPERUAR. PJESA E VËSHTIRË ËSHTË TË VENDOSËSH PËR CILIN MODEL!

Çdo model merr fuqi nga motorri ynë Cat, i dizenjuar për 
fuqi, besueshmëri dhe e�çensë karburanti. Ka dy opsione 
të disponueshme: motorri i kategorisë së dytë 3054C dhe i 
asaj së tretë C4.4. Të dy ofrojnë një gamë vlerësimesh 
fuqie.

NGARKUESIT BACKHOE

Kamio me katër marshe e bën ndërrimin e marsheve të 
lehtë me një levë për fuqinë. Për faktin që nuk ka marsh 
në vendosur në dysheme, ndaj mund të shijoni më shumë 
hapësirë në kabinë.

Këto makineri janë dizenjuar për ta bërë mirëmbajtjen e 
përditshme të thjeshtë. Pikat kryesore përfshijnë aksesin e 
lehtë tek paketa e ftohjes me anë të menteshës që e 
mban motorrin e freskët; akset që nuk kanë nevojë për 
lubri�kim; dhe �ltra të montuar vertikalisht për servis pa 
derdhje dhe reduktim i ndotjes me vaj.

Kontrollet Pilot Hoe janë të disponueshme për ata 
operatorë që duan pak më shumë rehati dhe kontroll në 
punën e tyre. Këto kontrolle mund të rregullohen për të 
gjetur një pozicion që ju përshtatet ju. Kjo i bën ditët e 
gjata në kabinë më të rehatshme për çdo operator.

NJË MAKINERI PËR GJITHË JETËN
Çfarë e ndihmon rritjen e një kompanie? PromGrazhdanStroy beson që makineritë e 
CAT janë të pazëvëndësueshme. "Padyshim është zgjedhja e duhur."  

Ato shkëlqejnë në performancë,  –   Ivan Grachev, Menaxher Gjeneral i kompanisë, - makineria 428 është shoqëruesi i 
përsosur i operatorit.

Roman Oparin, operator në të njëjtën kompani e vlerëson këtë model të veçantë për dukshmërinë e tij të shkëlqyeshme, 
hidrauliken e butë dhe komoditetin. Ruslan Chernichuk, operator në Hardcar LLC, konfirmon dhe gjithashtu përmend 
aftësinë për tu përshtatur të motorreve dhe makinave të fuqishme. 

Menaxheri i Mantrac Vostok u tërhoq nga sasia e madhe e pjesëve të ndryshme në dispozicion që lejojnë makinerinë 
428 të performojë të gjitha llojet e punëve në vendin e ndërtimit”.

Olga Ipatova, menaxhere e departamentit të shitjeve të Mantrac Vostok LLC, pohon: "Cilësi e shkëlqyer ndërtimi, lehtësi 
e mirëmbajtjes së përditëshme, si dhe e lehtë në përdorim për përdoruesit, e gatshme për të ofruar zgjidhje të shumta 
që na bindin ne që kemi marrë vendimin e duhur për partneritet me Caterpillar."



CILIN MODEL  
DO TË ZGJIDHNI?
KA KATËR MODELE NGARKUES BACKHOE PËR TË ZGJEDHUR.
SECILI ËSHTË I NDRYSHËM, POR TË GJITHË OFROJNË REHATI
DHE KONTROLL MË TË MIRË SE KURRË.

ÇDO MODEL PËRFSHIN:
• Një motorr Cat
• Kamio Cat
• Boom me stil ekskavatori ikonik
• Hidraulike të fuqishme aty ku ju duhetn

Akses tek të dhënat  Product Link™ për të rritur produktivitetin dhe për të ulur kostot.
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• FUQIA E MOTORRIT   

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

• KAPACITETI NGRITËS  3728 kg

• KONTROLLET  Mekanike / Mekanike
Mekanike / Pilot

 68.5 kW / 74.5 kW Ekuivalent me T2 
70 kW / 74.5 kW Ekuivalent me T3
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• FUQIA E MOTORRIT    68.5 kW / 74.5 kW Ekuivalent me T2 

74.5 kW Ekuivalent me T3

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

• KAPACITETI NGRITËS  4626 kg

• KONTROLLET  Mechanical / Mechanical 
Mechanical / Pilot 
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• FUQIA E MOTORRIT    74.5 kW Ekuivalent me T2 

74.5 kW Ekuivalent me T3

• THELLËSIA E GËRMIMIT 4778 mm / 6169 mm
(Performance E-Stick)

• KAPACITETI NGRITËS  3728 kg

• KONTROLLET  EH / Pilot

444
• FUQIA E MOTORRIT    74.5 kW Ekuivalent me T2 

74.5 kW Ekuivalent me T3

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

• KAPACITETI NGRITËS  4663 kg

• KONTROLLET EH / Pilot
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MIRËMBAJTJE E THJESHTUAR
Nxirrni maksimumin nga makineria juaj.

• Mirëmbajtje e lehtë e akseve - pa nevoje për graso
• Filtra vertikalë për servis pa derdhje dhe ndotje vaji e reduktuar
• Paketë ftohëse me menteshë - i mban ftohësit pa papastërti dhe motorrin më të freskët
• Kofano e hapur e bën mirëmbajtjen më të lehtë
• Akses në nivel me tokën
• Stabilizator i axhustueshëm dhe pllaka E-Stick

CAT® 

OPSIONE QË DO I DASHURONI

MOTORRI

NGARKUESIT BACKHOE

Çdo model ka një motorr të fuqishëm dhe 
eÿçent Cat

Me një motorr Cat ngarkuesi juaj Cat do të ofrojë 
performancë superiore me e�çensën më të mirë 
të klasit. Ka dy opsione motorrësh: motorr 3054C 
ekuivalent me T2 dhe motorr C.4.4 ekuivalent me 
T3. Të dy kanë një gamë vlerësimesh fuqie.



 

KAMIO POWERSHIFT
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Shijoni operim pa probleme - gjithë ditën, çdo ditë

Shijoni ndërrim marshesh eÿçent 
dhe të menjëhershëm

Thjesht ktheni levën Power Shuttle 
për të ndërruar marshet. Leva është e 
dizenjuar për të qenë ergonomike, 
duke ofruar ndërrim marshesh të 
rehatshëm dhe të thjeshtë. Nuk ka 
levë marshi të montuar në dysheme, 
kështu që ke më shumë hapësirë për 
të punuar.

KONTROLLET PILOT HOE

Me kontrollet pilot hoe, ju mund të kontrolloni makinerinë saktë dhe pa probleme. Këto
kontrolle janë të montuara në pode të axhustueshëm në mënyrë ti pozicionini si të doni.

NGARKUESIT BACKHOE



Emri i shitësit

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

© 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. 

TEKNOXGROUP SHQIPERI SH.P.K.

Rruga Nacionale Tirane - Durres, km.16 
Fshati Mucaj - Vore 
Shqiperi 
Tel:  044 504 747 
Fax: 044 504 750
contact-al@teknoxgroup.com        www.teknoxgroup.al       FB: teknoxgroup.cat




