
PREVZEMITE NADZOR V 
CAT® BAGRU
NAKLADALNIKU
NAVODILA ZA UPORABO V SEDEŽ VGRAJENIH KOMAND 
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2 BAGRI NAKLADALNIKI

POPOLNO 
UDOBJE IN 
NADZOR
CATOVE® ELEKTROHIDRAVLIČNE 
KOMANDE, VGRAJENE V SEDEŽ, SO 
ENOSTAVNE, VARNE IN UDOBNE ZA 
UPORABO.

Izberite svoj delovni položaj in nastavite hitrost. Nadzor je v 
vaših rokah.

Komande nudijo:
varnost in zanesljivost

nastavljivo hidravliko in hitrost odziva

izboljšano udobje - komande se premikajo z vami

manj cevi in manj prenosa toplote v kabini 

več prostora za noge in shranjevanje v kabini

nastavljivo, ergonomsko obliko

trpežne, odporne dele.

Če želite izkoristiti vse te prednosti komandnih kontrol, sta  Cat 
432 ali 444 prava izbira za vas. Kot pravijo upravljavci, ko jih 
enkrat preskusiš, se je težko vrniti nazaj.

NOVA POSTAVITEV KRMILNE 
ROČICE? UPRAVLJAVCI 
MENIJO, DA " JE ODLIČNA!”
BOB COTNER,  LASTNIK PODJETJA SOLID 
ROCK EXCAVATION V ZDA 

"NAJVEČJA PREDNOST JE VGRAJENA KRMILNA 
ROČICA. DELATE LAHKO TUDI, KO JE SEDEŽ RAHLO 
ZASUKAN. ZATO JE ZELO DOBRA TUDI VIDLJIVOST 
IN PREGLED NAD PRIKLJUČKI.”
JAKUB PRZYBYŁA, ZAPOSLEN V PODJETJU PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT 
DROGOWYCH NA POLJSKEM
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2 3ROVOKOPAČI-UTOVARIVAČI BAGRI NAKLADALNIKI

NAVODILA ZA 
UPORABO
V SEDEŽ VGRAJENE KOMANDE NUDIJO 
VEČJE UDOBJE, UČINKOVITOST IN 
VIDLJIVOST.  Z BAGRSKO ALI NAKLADALNO 
ROKO - ALI OBEMA - LAHKO UPRAVLJATE V 
KATEREMKOLI POLOŽAJU.

SEDEŽ OBRNJEN PROTI NAKLADALNI ROKI
Prihranite čas in izboljšajte udobje med vožnjo po 
cesti
Nakladalno roko lahko v celoti upravljate z desno krmilno 
ročico. Leva krmilna ročica je izklopljena. Če pa pritisnete 
gumb Dual Mode za dvojni način in stisnite sprožilec na levi 
krmilni ročici, dobite popoln nadzor tudi nad bagrsko roko. To 
je uporabno, če želimo na poti narediti manjše prilagoditve. 

SEDEŽ OBRNJEN PROTI BAGRSKI ROKI
Prihranite čas in naredite prestavljanje stroja bolj 
udobno
Z bagrsko roko lahko upravljate tudi ko ste obrnjeni proti 
zadnjemu delu stroja. Stisnite sprožilec na levi krmilni ročici, 
da omogočite dvojni način (Dual Mode). To pomeni, da lahko 
z desno roko upravljate z nakladalno roko, z levo roko pa 
regulirate roko bagra in krak roke.

IZBERITE SVOJ POLOŽAJ
UŽIVAJTE V DELU POD 180-STOPINJSKIM 
KOTOM
Ob čiščenju jarkov, kopanju jarkov ali nakladanju s strani 
boste imeli največje udobje in preglednost, če izberite 
nastavitev sedeža med nakladalno in bagrsko roko. Izberete 
lahko popoln nadzor nad bagrsko roko ali pa aktivirate dvojni 
način tako, da stisnete sprožilec na levi krmilni ročici.

NOVO: DVOJNI NAČIN DELA
PREDNOST S PRITISKOM NA GUMB
Izkoristite boljši nadzor in vidljivost z uporabo dvojnega 
načina delovanja. Zdaj lahko v celoti nadzorujete napravo v 
nasprotni smeri od tiste, v katero ste obrnjeni, ali hkrati 
upravljate z bagrsko in nakladalno roko, ko stroj prestavljate. 
Dvojni način lahko aktivirate tudi, ko je sedež pod kotom, da 
imate boljši pregled nad priključki. 



STROJ, KI JE PRILAGOJEN VAM
Nastavitve stroja lahko enostavno prilagodite svojim 
potrebam. Za to preprosto uporabite zaslon in 
izberite želene nastavitve.

DELAJTE  V LASTNEM TEMPU
Spremenite lahko hitrost in odzivnost hidravlike, da ustreza 
vam, vašim sposobnostim ali trenutnemu delu. Nastavitve 
bagrske roke določajo hitrost hidravlike. Stopnja odziva 
bagrske roke določa, kako hitro se hidravlika odziva na 
vaše ukaze s krmilno ročico. Obe nastavitvi lahko 
spreminjate preko novega, interaktivnega zaslona.

VAŠE UDOBJE IN VARNOST STA NAŠA 
PRIORITETA
Vsak del kabine je zasnovan za vaše udobje in varnost. 
Sedež z zračnim vzmetenjem se prilagaja vaši teži, 
spremenite pa lahko tudi položaj naslona za roke. Sami 
lahko vklopite tudi elektrohidravlično krmiljenje. V 
Catovi kabini imate nadzor vedno v svojih rokah.

Če želite izvedeti več o novi ponudbi Cat bagrov nakladalnikov, se obrnite na lokalnega 
Catovega zastopnika ali obiščite www.teknoxgroup.com.

© 2020 Caterpillar. Vse pravice pridržane. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, njihovi pripadajoči logotipi, 
“Caterpillar Yellow,” “Power Edge” in zaščitni znak “Modern Hex”, kot tudi celostna grafična podoba podjetja in izdelkov, ki 
so tu uporabljeni, so blagovne znamke podjetja Caterpillar in se ne smejo uporabljati brez dovoljenja. 




