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2 SERIA D3   |  NGARKUESIT SKID STEER DHE KOMPAKT ME SHINA

PRANDAJ SERIA D3 OFRON:
• Teknologji Smart e integruar për të rritur �eksibilitetin

dhe performancën

Dyer që hapen më shumë dhe një kabinë me më
shumë hapsirë që të punoni në rehati

•        
    

• Atashimet e reja Smart për ta bërë makinerinë të
përshtatshme për një gamë të gjerë punësh

     
  

•       
   

•       
 

•         
      

GUIDA JUAJ PËR TË ZGJEDHUR
MIDIS NGARKUESIT KOMPAKT DHE
NGARKUESIT SKID STEER.

NGARKUESIT KOMPAKT
Shina në një ngarkues kompakt krijon një ecje të lëmuar
në kushtet më të vështira. Këto makineri janë më stabël në
të gjithë llojet e motit dhe në dhe të rrëshkitshëm e me baltë.
Kjo do të thotë më pak kohë servisi përgjatë vitit.

         
       
       

    

NGARKUESIT SKID STEER
Me më pak përbërës, ngarkuesit skid steer kushtojnë
më pak për t’u blerë dhe ofrojnë një dizajn të durueshëm i
cili është i lehtë për shërbime dhe për mirëmbajtje.

        
       

I BËRË PËR JU
SERITË E REJA CAT®  D3 TË NGARKUESVE 
SKID STEER DHE KOMPAKT U DIZENJUAN 
DUKE JU PASUR JU NË MENDJE. 
OPERATORËT NA THANË PËR ÇFARË 
KISHIN NEVOJË PËR TË PUNUAR NË 
SIGURI DHE REHATI, ÇDO DITË.

Shasi e re tek ngarkuesit kompakt për stabilitet
gjatë punëve më të vështira

Drivetrain dhe sistem karburanti i ri për performancë
tek e cila mund të mbështeteni

Të gjithë ngarkuesit Cat®, 272D3 dhe 299Dr XE, ofrojnë
perfomancën më të lartë dhe teknologjinë më të avancuar.

CILA ËSHTË MAKINERIA E DUHUR
PËR JU?
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NJË MAKINERI
QË PUNON PO
AQ FORT SA JU
Seria D3 e makinerive janë më të durueshme se kurrë  
më parë. Sistemi i karburantit është më i durueshëm,
me vetëm një �ltër që e bën më të lehtë për mirëmbajtje.

Një shkallë më e fortë, gomë më e madhe dhe një
dorezë e fortë ju ndihmojnë të hipni në kabinë
në mënyrë të sigurt. Këto janë dizenjuar për të
duruar më mirë përdorimin e shumtë.

STABILITET
DHE SIGURI,
ÇDO HERË

   Përjetoni stabilitet dhe siguri çdo herë me shasinë e    
  re të dizenjuar posaçërisht për ngarkuesit kompakt   

   D3 me shina. Ul tronditjet kur po kryeni punë të rënda,    
   gradim apo shkarkim materiali tek një kamion.   

  Amortizatorët krijojnë një ecje të rehatshme për të    
   gjitha aplikimet, çdo ditë. 

NJË MAKINERI
PËR SHUMË
LLOJ PUNËSH
Përdor një makineri, në mënyrë më e�çente
për një gamë punësh të ndryshme falë teknologjisë
Smart. Kjo teknologji bën të mundur që makineria
automatikisht të njohë kur ju vendosni atashime
Smart dhe e konverton levën për të përdorur
atashimin. Tani mund të minimizoni kohën që
makineria nuk punon dhe të maksimizoni
produktivitetin duke operuar makinerinë me
atashime Smart me lehtësi, nga rehatia
e kabinës suaj.
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226D3
• FUQI MOTORRIKE C2.2  |  50 kW (67 kf)
• LLOJI I KRAHUT  Ngritje radiale
• ROC (% E NGARKESES) 50%  |  703 kg (1,550 lb)
• RRJEDHA HIDRAULIKE  69 lpm (230 bar)  |  Opt. 99 lpm
• LARTËSIA E KABINËS  2,028 mm (80 inch)
• LARTËSIA MAX E MENTESHËS  2,818 mm (111 inch)

232D3
• FUQI MOTORRIKE C2.2  |  50 kW (67 hp)
• LLOJI I KRAHUT  Ngritje vertikale
• ROC (% E NGARKESES) 50%  |  865 kg (1,900 lb)
• RRJEDHA HIDRAULIKE  69 lpm (230 bar)  |  Opt. 99 lpm
• LARTËSIA E KABINËS  2,029 mm (80 inch)
• LARTËSIA MAX E MENTESHËS  3,001 mm (118 inch)

236D3
• C3.3  |  55 kW (74 kf)
•  Ngritje radiale
• 50%  |  818 kg (1,800 lb)
• 76 lpm (230 bar)  |  Opt. 112 lpm
•  2,082 mm (82 inch)
•  3,122 mm (123 inch)
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ÇDO MODEL OFRON:
• 40% hapje dere më të gjerë dhe kabina të presionuara me më tepër

hapsirë për këmbët për ambjentin e punës më të rehatshëm

• ekran i avancuar për të ndryshuar preferencat dhe për të bërë rregullime
më lehtësisht, përfshirë kamerën e pasme

• �eksibilitet falë teknologjisë unike Smart që e bën të lehtë për të përdorur një
gamë të gjerë atashimesh me kontrollet e levës suaj

• sistem �ltrimi të karburantit i përmirësuar - dizajn më i durueshëm dhe më pak mirëmbajtje

• rrip sigurie portokalli dhe sirena për siguri të shtuar.

ZGJIDHNI NGARKUESIN
TUAJ SKID STEER
ME TEKNOLOGJINË
SMART JU MUND TË
NDRYSHONI
LEHTËSISHT
ATASHIMET PËR TË
MARRË MË TË MIRËN
NGA MAKINERIA
JUAJ.

FUQI MOTORRIKE 
LLOJI I KRAHUT 
ROC (% E NGARKESES ) 
RRJEDHA HIDRAULIKE 
LARTËSIA E KABINES
LARTËSIA MAX E MENTESH ËS
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272D3 XE
• C3.8  |  82 kW (110 kf)
• Vertical Lift
• 50%  |  1,680 kg (3,700 lb)
•  150 lpm (280 bar)
•  2,133 mm (84 inch)
•  3,265 mm (129 inch)

272D3
• C3.8  |  73 kW (98 kf)
• Ngritje vertikale
• 50%  |  1,570 kg (3,450 lb)
•  86 lpm (280 bar)  |  Opt. 121 lpm
•  2,094 mm (82 inch)
•  3,229 mm (127 inch)

246D3
• C3.3  |  55 kW (74 kf)
• Ngritje radiale
• 50%  |  1,000 kg (2,200 lb)
•  86 lpm (230 bar)  |  Opt. 121 lpm
•  2,111 mm (83 inch)
•  3,154 mm (124 inch)

242D3
• C3.3  |  55 kW (74 kf)
•  Ngritje vertikale
• 50%  |  1,000 kg (2,200 lb)
•  76 lpm (230 bar)  |  Opt. 112 lpm
•  2,111 mm (83 inch)
•  3,076 mm (121 inch)
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262D3
• C3.3  |  55 kW (74 kf)
• Ngritje vertikale
• 50%  |  680 kg (1,499 lb)
• 86 lpm (230 bar)  |  Opt. 121 lpm
•  2,111 mm (83 inch)
•  3,172 mm (125 inch)

FUQI MOTORRIKE 
LLOJI I KRAHUT 

ROC (% E NGARKESES ) 
RRJEDHA HIDRAULIKE 

LARTËSIA E KABIN ËS 

LARTËSIA MAX E MENTESH  ËS

FUQI MOTORRIKE 
LLOJI I KRAHUT

ROC (% E NGARKESES ) 

RRJEDHA HIDRAULIKE 

LARTËSIA E KABIN ËS 

LARTËSIA MAX E MENTESH  ËS

FUQI MOTORRIKE 
LLOJI I KRAHURT
ROC (% E NGARKESES ) 

RRJEDHA HIDRAULIKE 

LARTËSIA E KABIN ËS 

LARTËSIA MAX E MENTESH  ËS

FUQI MOTORRIKE 
LLOJI I KRAHURT

ROC (% E NGARKESES ) 

RRJEDHA HIDRAULIKE 

LARTËSIA E KABIN ËS 

LARTËSIA MAX E MENTESH  ËS

FUQI MOTORRIKE 
LLOJI I KRAHURT

ROC (% E NGARKESES ) 

RRJEDHA HIDRAULIKE 

LARTËSIA E K ABIN ËS 
LARTËSIA MAX E MENTESH  ËS
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239D3
• C2.2  |  50 kW (67 kf)
•  Ngritje radiale
•  35%  |  695 kg (1,530 lb) 

50%  |  995 kg (2,194 lb)
•   69 lpm (230 bar)  |  Opt. 99 lpm
•   2,034 mm (80 inch)
•   2,824 mm (111 inch)

249D3
• C2.2  |  50 kW (67 kf)
•  Ngritje vertikale
•  35%  |  790 kg (1,750 lb) 

50%  |  1,130 kg (2,491 lb)
•   69 lpm (230 bar)  |  Opt. 99 lpm
•   2,039 mm (80 inch)
•   3,002 mm (118 inch)

259D3
•  C3.3  |  55 kW (74 kf)
•   Ngritje vertikale
•   35%  |  915 kg (2,010 lb) 

50%  |  1,305 kg (2,877 lb)
•  76 lpm (280 bar)  |  Opt. 112 lpm
•   2,111 mm (83 inch)
•   3,075 mm (121 inch)
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ÇDO MODEL OFRON:
• 

•   

•          
 

• 

• lëvizje me dy marshe si standard me opsion për një marsh për më shumë tërheqje

• 

• 

FUQI MOTORRIKE

  LOJI I KRAHUT

ROC (% E NGARKESES )

RRJEDHA HIDRAULIKE

LARTËSIA E KABINËS

LARTËSIA MAX E MENTESHËS

FUQI MOTORRIKE

LLOJI I KRAHUR

ROC (% E NGARKESES)

RRJEDHA HIDRAULIKE

LARTËSIA E KABINËS

LARTËSIA MAX E MENTESHËS

ZGJIDHNI NGARKUESIN
TUAJ KOMPAKT ME SHINA
ME AMORTIZIM
UNIK CAT®  DHE
DIZAJN TË SHINAVE,
NGARKUESIT
KOMPAKT D3
OFROJNË NJË
AMBJENT PUNE TË
REHATSHËM PËR
T’JU NDIHMUAR NË
ÇDO PUNË.

40% hapje dere më të gjerë dhe kabina të presionuara me më tepër
hapsirë për këmbët për ambjentin e punës më të rehatshëm

ShasiCat për stabilitet në punët më të vështira

ekran i avancuar për të ndryshuar preferencat dhe për të bërë rregullime
më lehtësisht, përfshirë kamerën e pasme

�eksibilitet falë teknologjisë unike Smart që e bën të lehtë për të përdorur një
gamë të gjerë atashimesh me kontrollet e levës suaj

sistem �ltrimi të karburantit i përmirësuar - dizajn më i durueshëm dhe më pak mirëmbajtje

rrip sigurie portokalli dhe sirena për siguri të shtuar.

FUQI MOTORRIKE

 LLOJI I KRAHURT
ROC (% E 

NGARKESES )

RRJEDHA HIDRAULIKE

LARTËSIA E KABINËS

LARTËSIA MAX E MENTESHËS
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VEGLA TË PUNËS NGARKUESIT SKID STEER KOMPAKT ME SHINA

299D3 XE
•  C3.8  |  82 kW (110 kf)
•   Ngritje vertikale
•   35%  |  1,620 kg (3,560 lb) 

50%  |  2,315 kg (5,104 lb)
•  150 lpm (280 bar)
•   2,125 mm (84 inch)
•  3,208 mm (126 inch)

299D3
•  C3.8  |  73 kW (98 kf)
•  Ngritje vertikale
•   35%  |  1,580 kg (3,480 lb) 

50%  |  2,087 kg (4,601 lb)
•   86 lpm (280 bar)  |  Opt. 121 lpm
•   2,125 mm (84 inch)
•   3,208 mm (126 inch)

289D3
•  C3.3  |  55 kW (74 kf)
•   Ngritje vertikale
•   35%  |  1,315 kg (2,890 lb) 

50%  |  1,880 kg (4,145 lb)
•   86 lpm (280 bar)  |  Opt. 121 lpm
•   2,113 mm (83 inch)
•   3,178 mm (125 inch)

279D3
•  C3.3  |  55 kW (74 kf)
•   Ngritje radiale
•   35%  |  1,010 kg (2,220 lb) 

50%  |  1,445 kg (3,186 lb)
•   86 lpm (280 bar)  |  Opt. 121 lpm
•   2,113 mm (83 inch)
•   3,173 mm (125 inch)
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FUQI MOTORRIKE

LLOJI I KRAHUR

ROC (% E NGARKESES)

RRJEDHA HIDRAULIKE

LARTËSIA E KABINËS

LARTËSIA MAX E MENTESHËS

FUQI MOTORRIKE

LLOJI I KRAHUR

ROC (% E NGARKESES)

RRJEDHA HIDRAULIKE

LARTËSIA E KABINËS

LARTËSIA MAX E MENTESHËS

FUQI MOTORRIKE

LLOJI I KRAHUR

ROC (% E NGARKESES)

RRJEDHA HIDRAULIKE

LARTËSIA E KABINËS

LARTËSIA MAX E MENTESHËS

FUQI MOTORRIKE

LLOJI I KRAHUR

ROC (% E NGARKESES)

RRJEDHA HIDRAULIKE

LARTËSIA E KABINËS

LARTËSIA MAX E MENTESHËS

SERIA D3 | NGARKUESIT SKID STEER DHE KOMPAKT ME SHINA

PJESË SHËRBIMI 
DHE ATASHIME TË TJERA

Kërkoni një gamë të gjerë atashimesh dhe 
makinerishë tek www.teknoxgroup.al



Shiësi

TEKNOLOGJI QË NDRYSHON LOJËN

1. BACKHOE
Të gjitha funksionalitetet e një ekskavatori dhe një backhoe në një skid steer
• 

• 

• 

2. TEH BULLDOZERI

• 

• 

• 

3. TEHU I GRADUESIT
Ju jep stabilitet si të ishit në shina me funksionalitetin e graduesit
•      

• Aftësia për të shtuar sisteme gradimi 2D dhe 3D

•         

Bëjeni një makineri më
�eksibël se kurrë me tre
atashime Smart që janë
eksluzive për Caterpillar.
Teknologjia Smart ndërvepron
me makinerinë për të ndryshuar
ekranin e avancuar të integruar.
Gjithashtu  bën të mundur që
të përdorni levën për të
operuar secilin atashim.

Tani mund të përballoni një
gamë të gjerë punësh vetëm me
një makineri.

Përballoni një gamë punësh,përfshirë kanalizimet, gërmim themelesh dhe mirëmbajtje kanalesh

Sistemi dytësor hidraulik lejon kombinimin me vegla pune hidro-mekanike, duke përfshirë çekiçët,
gishtat dhe kompaktorët me dridhje

Funksioni hidraulik side-shift jep shikueshmëri më të mirë.

Prisni, gradoni dhe jepni dorën e fundit me Smart blade
Ka një element me hark që parandalon rrëshkitjen e materialit

Një dizajn trapezoid me fundet me kënd të cilët lejojne prerje në nivel ndaj siperfaqeve vertikale
kur tehu është plotësisht i kthyer

Ekran i veçantë që ju lejon të përzgjidhni se si tehu kontrollohet.

Shikueshmëri e përsosur e tehut

Punoni më shpejt dhe më saktë me kontrollin Cross Slope.

Kontaktoni shitësin tuaj Cat për të zbuluar më shumë ose vizitoni www.teknoxgroup.al
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