DP20-35N3/GP15-35(C)N, DP/GP40-55(C)N3

KOMPROMISSZUMOK
NÉLKÜLI TELJESÍTMÉNY
ROBBANÓMOTOROS EMELŐTARGONCÁK
1.5 - 5.5 tonna

A LEGJOBB TARGONCÁT
MINDEN FELADATRA...
A Cat® Lift Trucks vállalat egyike a világ vezető
anyagmozgató gép gyártóinak. Termékei között a
motoros hajtású emelőtargoncák is megtalálhatók,
melyek még nehéz munkakörülmények között is
minden feladatra ideális választást jelentenek.
Gépeink egyedi stílusban készültek, jellemzőik a tartósság és
a jól átgondolt konstrukció. Üzemeltetésük költségkímélő, jól
terhelhetők. A targoncákhoz tartozó kiváló forgalmazói háttér
pedig folyamatos garanciát jelent arra, hogy a gépek hosszú
éveken át megbízható munkaeszköznek számítsanak.
Dízel targoncáink teljesítménye lehetővé teszi, hogy kültéren,
erőltetett munkaciklusok mellett is dolgozhassanak. A
gázüzemű targoncák pedig kellően rugalmas megoldást
jelentenek, ha beltéri és kültéri használatra egyaránt
szükség van.
Az 1.5-től 5.5 tonna teherbírásig terjedő targonca sorozat
számos olyan jellemzővel bír, mely a megbízhatóságot
növeli, az üzemeltetését olcsóbbá, a karbantartást pedig
egyszerűbbé teszi. Mindezek a termelékenységre és ezáltal
a jövedelmezőségre is kedvező hatást gyakorolnak.

DÍZEL MODELLEK
			
MODELL
TEHERBÍRÁS TEHERSÚLYPONT TENGELY(kg)
TÁVOLSÁG
TÁVOLSÁG

OLDAL

DP20N3

2000

500

1600

4

DP25N3

2500

500

1600

4

DP30N3

3000

500

1700

4

DP35N3

3500

500

1700

4

DP40N3

4000

500

1850

8

DP45N3

4500

500

2000

8

DP50CN3

5000

500

2000

8

DP50N3

5000

600

2150

8

DP55N3

5500

600

2150

8

GÁZÜZEMŰ MODELLEK
			
MODELL
TEHERBÍRÁS TEHERSÚLYPONT TENGELY(kg)
TÁVOLSÁG
TÁVOLSÁG

OLDAL

GP15N

1500

500

1400

12

GP18N

1750

500

1400

12

GP20CN

2000

500

1400

12

GP20N

2000

500

1600

12

GP25N

2500

500

1600

12

GP30N

3000

500

1700

12

GP35N

3500

500

1700

12

GP40N3

4000

500

1850

13

GP45N3

4500

500

2000

13

GP50CN3

5000

500

2000

13

GP50N3

5000

600

2150

13

GP55N3

5500

600

2150
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BŐVEBB FELSZERELTSÉG,
SZÁMTALAN OPCIÓ...
A targonca fejlett hajtásrendszerével
a modern üzleti tevékenység által
megkövetelt nagy teljesítmény is
biztosítható.
Minden targonca könnyen
működtethető, egységesített
funkciókkal van ellátva. Ezeken
kívül azonban számos olyan extra
felszereltség is rendelhető,
melyekkel a targonca az egyéni
igényekhez illeszthető.

TARTALOMJEGYZÉK 		

OLDAL

1.5 - 3.5 TONNA
TARTÓS, ERŐS, ROBOSZTUS

4

4.0 - 5.5 TONNA
KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜLI TELJESÍTMÉNY

8

KÉNYELEM MINDEN KÖRNYEZETBEN
GYÁRI FELSZERELÉSŰ FÜLKE

12

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ALKATRÉSZEK,
KIVÁLÓ SZERELHETŐSÉG...

14

EGY NÉV, MELYBEN MEGBÍZHAT...

15

ALAPFELSZERELTSÉG
• Ergonomikus, kényelmes kezelőfülke, hogy a
munka kellően termelékeny legyen.
• Kényelmes fel- és leszállás. A fellépő kellően
alacsonyan helyezkedik el.
• Elegendően nagy a tér a targoncán a lábfej és
a láb számára.
• Teljes mértékben állítható csillapítással
rendelkező kezelőülés, a kormányoszlop
szintén mozgatható.
• Felfelé és előre egyaránt kitűnő kilátást
biztosító tehervédő rács és oszlop.
• Teljes felfüggesztésű hajtáslánc.
Az alacsony zaj- és rezgésszintet erős
gumirugók biztosítják.
• Szervofék, így erős fékezésnél is minimális
működtető erő szükséges.
• Ergonomikus pedál és kezelőkar elhelyezés.
• Magas maradék teherbírás.
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ADATTÁBLA
LETÖLTÉS

1.5 - 3.5 TONNA

TARTÓS,
ROBOSZTUS,
ERŐS...
Robbanómotoros targoncáink kis teherbírású sorozata kiváló
teljesítmény és sebesség paraméterekkel rendelkezik. Ezen kívül
fogyasztása is kedvező, melynek következtében könnyen és
gazdaságosan üzemeltethető.
A sokféle teherbírás, váztípus,
oszlopkialakítás és motorméret között
Ön is biztosan megtalálja a saját
szükségleteinek leginkább megfelelő
konfigurációt.
Ideális jármű ipari feladatokra: a gép nagy
vonóerőt képes kifejteni emelkedőn és
csúszós felületen egyaránt. A tömör, fúvott
méretű abroncsok pedig a kezelő kényelmét
biztosítják.
A beépített figyelmeztető jelzések a
karbantartási tevékenységet segítik. A
megfelelő karbantartás pedig a targonca
üzembiztonságát és a költségek
minimalizálását szolgálja.
A targonca széleskörű felszereltséggel
rendelkezik, így a Cat targoncák minden
feladatra optimálisan használhatók. A gép
például dupla légszűrővel van felszerelve,
mely a motor védelmét szolgálja poros
környezetben (malmok, téglagyárak), az
opcionális emelőszemekkel pedig a
targoncát át lehet emelni hajókra (kikötői
alkalmazás) vagy tehergépkocsikra (mobil
használat).

A DP modellek, ipari alkalmazásra elegendő
nyomatékkal és teljesítménnyel rendelkező,
megbízható, könnyen szerelhető, alacsony
emisszióval rendelkező, kis fogyasztású
dízelmotorokkal vannak felszerelve.
Legújabb Stage V besorolású dízelmotorunk
fejlett kipufogógáz-kezelési
technológiájának köszönhetően megfelel az
EU szigorú szabályozásának is.
A GP modellek GCT GK21E és GCT GK25E
motorokkal vannak felszerelve. Ezek jól
bevált, nagy teljesítményű, tiszta üzemű
gázmotorok, háromutas katalizátorral. A
motor teljesítménye és nyomatéka pedig
elegendő bel- és kültéren, nagy
anyagmozgatási teljesítmény elérésére.
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ADATTÁBLA
LETÖLTÉS

1.5 - 3.5 TONNA
Ezek a kompakt robbanómotoros
targoncák bármely feladat végzése
során igazolják a márkanevet jellemző
tartósságot.
A targonca stílusos megjelenése hosszú
élettartamú belsőt takar. A magasan lévő
szívónyílás, erős léghűtés, és a növelt
légszűrők a gépet a legmegbízhatóbb
targoncák egyikévé teszik.
A gépre további jól bevált ergonomikus
funkciókat felszerelve, mint például az
ujjheggyel működtethető hidraulikus
szabályozóelemek, a targonca olyan
munkaeszközzé válik mely a befektetett
pénzt minden nap meghálálja.

ALAPFELSZERELTSÉG
• Barátságos kezelőfülke kiváló kilátással minden irányba.
• Nagy teljesítményű, megbízható, könnyen szerelhető motorok, alacsony
emisszióval és kis fogyasztással.
• Számos targoncára és kezelésre vonatkozó funkciót irányító vezérlőrendszer,
melyek a hibakereséshez és hibaelhárításhoz is segítséget nyújtanak.
• Dupla, ciklon rendszerű légszűrő és a magasan lévő szívónyílás a
karbantartási igény csökkentésére.
• Fokozatváltó, melynek kezelése és karbantartása egyaránt egyszerű.
• Hidrosztatikus kormányzás a nagy anyagmozgatási teljesítmény érdekében.
• A targonca működéssel és karbantartással kapcsolatos jellemzőiről átfogó
információt adó LCD kijelző. Feladatai közé tartozik az esetleges
szervizmunkák időbeni kijelzése is, mely a váratlan üzemképtelen állapot és
a rendkívüli karbantartás és szerviz kivédésére szempontjából előnyös.
• Jelenlét érzékelő rendszer (Presence Detection System - PDS) a targonca
működtetésének megakadályozására, ha a kezelő nem tartózkodik az
ülésben.
• Első munkatér megvilágító LED lámpák és első-hátsó kombinált LED
világítás, mely karbantartás és energiafogyasztás szempontjából kedvező
megoldást jelent.
• Automatikus szervofék automatikus utánállító funkcióval.
• Dupla rögzítőfék, hangjelzéssel.
• Katalizátor a kipufogógáz káros anyag tartalmának csökkentésére.
OPCIÓK
• Ujjheggyel működtethető hidraulikus funkciók. Az optimális teherkezelés és
a könnyebb manőverezés érdekében a kezelőelemek a teljes mértékben
állítható kartámlán helyezkednek el.
• Deluxe fülke.
• Különböző választható oszlopok.
• Hidraulikus szelepek és csövezés adapterek előkészítéséhez.
• Felemelt kipufogó.
• Hűtőrendszer opciók (hűtőfolyadék szintre vonatkozó figyelmeztetés,
dugulásmentes hűtő, könnyen tisztítható porvédő rács) poros,
szennyezett környezetben végzett munkához.
• Fúvott abroncs opció speciális útfelülethez, iker abroncs, ha erre a
teherbírás vagy a talajnyomás szempontjából szükség van.
• Hajtáslánchoz tartozó opciók, mint például hajtótengely védőelem,
nyomatékváltó hőmérséklet ellenőrzés, speciális szellőző szelepek.
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ADATTÁBLA
LETÖLTÉS

4.0 - 5.5 TONNA
A nagyobb teherbírású gépeket tartalmazó sorozat a nehéz
üzemi körülmények speciális igényeinek megfelelően
készült. Ennek megfelelően ideális választást jelent
kikötőkbe, építőipari vállalatokhoz, szállítmányozási rakodási
feladatokra, és fémipari, illetve téglagyári alkalmazásokra.
Ezek a targoncák kivételesen hosszú élettartamúak, és
könnyedén kezelik a legbonyolultabb, nagy tömegű terheket,
még akkor is, amikor teljes kapacitásom működik.
A dízelmotoros modellek erős
felépítésű, elektronikus vezérlésű,
közös nyomócsöves, Stage V
besorolású motorjának összes
hengere maximális hatásfokon
működhet, a terheléstől és a
fordulatszámtól független ül. A
motor kialakítása hozzájárul a
targonca kivételesen alacsony
zaj- és rezgésszintjéhez,
károsanyag-kibocsátásához és
fogyasztásához is.
A rotoros üzemanyag szivattyú könnyű
karbantarthatóságot és a motor
védelmét segíti elő.
A GP40-GP55N modellek GCT GK45
LPG típusú, katalizátoros motorral
rendelkeznek. A motor előnyei a nagy
teljesítmény, a kimagaslóan jó
fogyasztás, az alacsony káros anyag
kibocsátás, valamint az alacsony zajés rezgésszint.

A sorozat minden modellje kompakt,
lekerekített formájú, így szűk helyen is
jól manőverezhető, a kezelőállásból a
kilátás kitűnő. A targonca sorozat
előnyei az opciók széles választékával
még jobban kihasználható, hiszen
ezekkel a munkakörülményekhez
jobban hozzá lehet igazítani a gép
felszereltségét.

KOMPROMISSZUMOK
NÉLKÜLI TELJESÍTMÉNY
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ADATTÁBLA
LETÖLTÉS

4.0 - 5.5 TONNA
Robosztus megjelenés és kompromisszumok nélküli minőség
nehéz üzemi körülményekre is.
ALAPFELSZERELTSÉG
• A népszerű, a piacon már bizonyított ipari Stage V dízel, valamint LPG motorok kiváló teljesítményt
nyújtanak.
• Teljes felfüggesztésű hajtáslánc. A targonca két előre- és egy hátrameneti sebességgel rendelkezik,
így nagy kapaszkodóképesség és magas maximális sebesség érhető el.
• A targonca működéssel és karbantartással kapcsolatos jellemzőiről átfogó információt adó LCD
kijelző. Feladatai közé tartozik az esetleges szervizmunkák időbeni kijelzése is, mely a váratlan
üzemképtelen állapot és a rendkívüli karbantartás és szerviz költség kivédése szempontjából előnyös.
• Speciálisan elhelyezett levegő szívórendszer, a szívószűrők élettartamának növelése és a karbantartási
igény csökkentése érdekében.
• PDS+ jelenlét érzékelő rendszer, a targonca működtetésének megakadályozására, ha a kezelő nem
tartózkodik az ülésben.
• Védőtető hátuljára szerelt, kürt gombbal ellátott fogantyú, mely a biztonságot növeli, és kíméli a kezelő
hátának igénybevételét, ha gyakran van szükség tolatásra.
• Első munkatér megvilágító LED lámpák és első-hátsó kombinált LED világítás, mely karbantartás és
energiafogyasztás szempontjából kedvező megoldást jelent.
• Állítható kormányoszlop, hogy a munkavégzés különböző magasságú kezelők számára egyaránt
kényelmes legyen.
• Automatikus szervofék automatikus utánállító funkcióval.
• Katalizátor a kipufogógáz káros anyag tartalmának csökkentésére (kizárólag gázüzemű targoncához).
OPCIÓK
• Ujjheggyel működtethető hidraulikus funkciók. Az optimális teherkezelés és a könnyebb manőverezés
érdekében a kezelőelemek a teljes mértékben állítható kartámlán helyezkednek el.
• Deluxe fülke.
• Hidraulikus szelepek és csövezés adapterek előkészítéséhez.
• Elő-tisztító levegőbevitel opció a targonca alkalmassá tételére különösen nehéz üzemi körülmények
közti munkavégzésre.
• Felemelt kipufogó, katalizátor és szikrafogó a kipufogó rendszeren opciók.
• Hűtőfolyadék szintre vonatkozó figyelmeztetés, dugulásmentes hűtő, könnyen tisztítható porvédő rács,
poros, szennyezett környezetben végzett munkához.
• Abroncs opciók: szuperelasztikus abroncsok, iker abroncs, ha erre a teherbírás vagy a talajnyomás
szempontjából szükség van.
• Pro-Shift hajtás védelmi rendszer.
• Alacsony karbantartási igényű, olajban futó nedves tárcsafékek.

Bár ezek a gépek a legnehezebb
feladatokkal is megbirkóznak, kezelésük
olyan, mintha kis targoncák lennének. Ez
a könnyű kezelhetőségben és hatékony
munkavégzésben látható.
A kisméretű kormány, a hidrosztatikus
kormánymű, a könnyen működtethető
hidraulikus szabályozások és a kis erőigényű
fék mind a kezelőt kímélik, aki így jobban
koncentrálhat a rábízott feladatra.
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KÉNYELEM MINDEN KÖRNYEZETBEN

GYÁRI FELSZERELÉSŰ
FÜLKE

Szélsőséges időjárási körülmények között a kezelők kényelmes, termelékeny
környezetét gyári felszerelésű fülkénkkel lehet fenntartani. Ez védelmet nyújt
az elemekkel szemben, ugyanakkor nem rontja a kilátást. Fülkéink egyszerre
kínálnak célszerű formát és funkciót, és lehetővék teszi, hogy a targonca
a legszélsőségesebb hőmérsékleti körülmények között, valamint nedves
környezetben is működhessen.

A ZÁRT FÜLKÉK JELLEMZŐI
• Laminált üveg elülső ablak 2 sebességes ablaktörlő/
ablakmosóval, felső védőkeret tetőpajzzsal.
• Edzett üveg hátsó ablak ablaktörlő/ablakmosóval.
• Zárható acélajtók, minden ajtón tolóablakkal. Az ajtók teljes
bevonattal rendelkeznek, és a tetőpanel is be van vonva, így a
szigetelés még jobb lehet.
• Beépített fűtőrendszer.
• Hangrendszer-előkészítés (antenna és vezetékezés).
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KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ
ALKATRÉSZEK, KIVÁLÓ
SZERELHETŐSÉG...
A kiváló minőségű alkatrészek gondos kiválasztása és a
részletekre való odafigyelés teszi a Cat targoncákat a lehető
legtartósabb választássá. A hosszú éveken át elvárt folyamatos
munkához azonban a megfelelő szervizre is szükség van.
Ezért készítünk olyan targoncákat,
melyeket könnyen és gyorsan
karbantarthatók.
A főbb egységekhez gyorsan és
könnyen hozzá lehet férni. A motor
fedeleit és a padlólemezeket
könnyen el lehet távolítani, így
a szerviztevékenységeket és a
karbantartásokat könnyen el
lehet végezni.
Minden ellenőrző pontot könnyen meg
lehet találni. Ezt a szempontot gyakran
figyelmen kívül hagyják, azonban ez
a targonca termelékenységének és
alacsony üzemeltetési költségének
fontos összetevője.

A szerviztevékenység
hatékonyságát elősegítő
jellemzők
• Érthető információkat tartalmazó
műszerfal
• Nagy kapacitású hűtőrendszer a nagy
üzemi hőmérsékletek elkerülésére
és a hosszú motor élettartamának
biztosítására.
• Hosszú élettartamú, kevés
mozgó alkatrészt tartalmazó
kormánytengely.
• A magasan lévő szívónyílás tisztább
levegőt szív be, így a légszűrő
karbantartását ritkábban lehet
végezni.
• A standardizált alkatrészek
összességében kisebb tartalék
alkatrész mennyiséget jelentenek, így
ennek költsége is kisebb.
• Nagy kapacitású olajszivattyú, mely
az egyes alkatrészeknek jobb kenést
és hűtést biztosít.

EGY NÉV, MELYBEN
MEGBÍZHAT...
Vállalatunk az 1960-as évek óra gyárt
targoncákat, melyeket tartósnak
terveztünk, nagy teljesítményűnek
építettünk, és amelyek már a világ
legnehezebb munkakörülményei között
is bizonyítottak.
A márka legfontosabb jellemzőinek
a robosztus felépítést, tartós kivitelt
és jó szerelhetőséget tekintjük
emelőtargoncák és a raktári
berendezések esetén egyaránt.
Forgalmazói hátterünk segítségével
hivatásunknak tekintjük, hogy
ügyfeleinket átfogó anyagmozgatási
megoldásokkal és költségkímélő
gépválasztással segítsük. Közvetlenül
elérhető alkatrészeink aránya több
mint 95%, amely az iparban a
legmagasabbnak számít. Az igazi globális
szervizhez természetesen szükség van a
központokkal (USA, Szingapúr és Japán)
kialakított állandó online kapcsolatra.

Vállalatunk számos garanciális és
karbantartási szerződést dolgozott
ki, melyek az egyes ügyfelek
igényeihez igazítható. A Cat Lift Trucks
szervizszolgálata gyors és hatékony
megoldást nyújt, ha az anyagmozgató
rendszer állapotát kifogástalanná és
jövedelmezővé kell tenni.
A targonca beszerzés terhének
elosztására vállalatunk teljes pénzügyi és
gépbérlet hátteret is nyújt.
Nemzetközi szinten tevékenykedő
vállalatok számára a Cat nemzetközi
értékesítő és szerviz csoportja nyújthatja
a globális Cat Lift Trucks hálózat előnyeit,
központi szerződések kötésével.
Költségkímélő megoldásaink
megismeréséhez, illetve az Önhöz
legközelebbi forgalmazó megtalálásához,
vegye fel a kapcsolatot a Cat Lift Trucksal, aki partnere az anyagmozgatásban.
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Legyen szó bármilyen anyagmozgató gépről
a Cat targonca forgalmazók készek megoldást
adni a problémára.
Forgalmazói hátterünk kiválasztása, fejlesztése és
támogatása folyamatos, így nemcsak a legjobb
terméket, de a legjobb szolgáltatást és támogatást
is biztosítjuk az Ön számára.
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