
توافق املطرقة / املاكينة
اتصل بوكيل Cat الذي تتعامل معه للتعرف عىل مواصفات معينة للامكينة.

املاكيناتالنمطاملوديل

B20علوية التثبيتM322و ،M320و ،M318320 ، و321 ، و323 ، و324 ، و

320 ، و321 ، و323 ، و324 ، و326 ، وM318، وM322جانبية التثبيت*

B30324، و326، و328، و329، و330علوية التثبيت

324، و326، و328، و329، و330جانبية التثبيت*

B35336، و340علوية التثبيت

Cat®  B الكسارات من الفئة
B35و ،B30و ،B20

قدرة تكسري جديرة بالثقة

•  متاحة وقتام تحتاج إليها؛ سواء كنت تستخدم املطرقة يوميًا أو مرة يف الشهر.

•  كرس األحجام الكبرية إىل قطع ميكن التعامل معها. توفر القدرة التي تحتاج إليها.

•  اضبط األداء بالشكل الذي يتناسب مع احتياجات تطبيقك. يف موقع العمل، ميكنك اختيار تردد 

الطرق العايل أو القدرة القصوى حسب االحتياج.

ميكنك االعتامد عىل الدوام عىل هذه القدرة التي تعد األفضل يف فئتها.  •

حامية املاكينة

•  قد تؤدي طرقات املطرقة إىل حدوث نتوءات يف نظام املاكينة، مام يتسبب يف تآكل النظام 

الهيدرولييك باملاكينة.

•  تحافظ مطارق ®Cat عىل سالمة ماكينتك من خالل تلقي الصدمات الهيدروليكية وامتصاصها قبل أن 

تؤدي إىل إتالف املاكينة.

سهولة الصيانة

•  اقض معظم وقتك يف إنجاز العمل، والقليل منه يف أعامل الصيانة. 

- ميكنك التشحيم عىل نحو رسيع من خالل نقطة تشحيم واحدة مرتفعة.   

-  نقطة التآكل الرئيسية يف أي مطرقة هي الجلبة السفلية لألداة. ميكنك صيانة الجلبة السفلية يف   

موقع العمل باستخدام أدوات يدوية بسيطة. 

-  تحقق من تعبئة املطرقة بالغاز من دون فكها من املاكينة. يتم التحقق من التعبئة بالغاز يدويًا.   

.Cat ميكنك إنجاز مزيد من العمل باستخدام مطرقة  •

يتم توفري الدعم حيثام كان موقع العمل

انتقل إىل أي موقع من مواقع العمل؛ وستجد أحد وكالء Cat قريبًا منك.  •

•  اعتمد عىل Caterpillar للحصول عىل دعم كامل للنظام: قطع الغيار، والصيانة، واملعلومات الفنية 

الخاصة مباكينتك، ومطرقتك، واملكونات الهيدروليكية من مصدر واحد.

*ال تتوفر يف جميع املناطق.



املزايا والفوائد

Cat B الكسارات من الفئة

تتوفر كسارات علوية التثبيت أو جانبية التثبيت

بحيث تستخدم ما يالئم تطبيقاتك.

ميتص املركم الصدمات الهيدروليكية قبل

أن تؤدي إىل إتالف املاكينة.

صيانة يومية سهلة -

نقطة تشحيم واحدة

مرتفعة.

تغيري األدوات رسيًعا

حسب ظروف العمل.
ميكن تغيري الجلبة السفلية لألداة

بسهولة يف موقع العمل

واملطرقة ال تزال

ُمثبَّتة يف املاكينة.

يبدل ضابط أشواط الكباس أوضاع الطرق: 

الرتدد العايل للمواد األكرث ليونة؛ والطرقات 

األبطأ واألكرث قوة للمواد األكرث صالبة.



التطبيقات

اختيار األداة

B30، و1B20B35. إنشاء الطرق/التشييد

C، وM، وCCO، وM، وCOتكسري الطبقة العلوية للطرق )الخرسانة، واألسفلت(

C، وM، وCCO، وM، وCOتكسري الصخور عىل سطح األرض غري املستوية لتمهيد الطريق

C، وM، وCCO، وM، وCOالتكسري األسايس لتمهيد الطريق

C، وM، وCCO، وM، وCOحفر الخنادق ألغراض الترصيف

B، وC، وM، وBCO، وC، وM، وCOهدم الجسور

C، وM، وCCO، وM، وCOأعمدة دعم الجسور شديدة التسليح

COCOشق الفتحات والثقوب )إلشارات املرور، وأعمدة اإلنارة(

C، وM، وCCO، وM، وCOتكسري األرض املتجمدة

2. الهدم / تطوير املساكن

B، وC، وM، وBCO، وC، وM، وCOهدم الجدران، واألسقف، واألرضيات الخرسانية

B، وM، وBCO، وM، وCOهدم األساسات الخرسانية الخفيفة واملسلحة )>20 بوصة(

B، وC، وM، وBCO، وC، وM، وCOالجدران القرميد السميكة

C، وM، وCCO، وM، وCOالخنادق الصخرية الخاصة بشبكة قنوات الترصيف األساسية/إمدادات املياه/املرافق

C، وM، وCCO، وM، وCOحفر الصخور ألغراض األساسات

C، وM، وCCO، وM، وCOحفر الصخور واسع النطاق ألغراض قواعد األبنية الصناعية

C، وM، وCCO، وM، وCOاألساسات الخرسانية املسلحة الضخمة

B، وC، وM، وBCO، وC، وM، وCOفصل األسياخ من الخرسانة )ألغراض إعادة التدوير(

3. أعامل املحاجر / التعدين السطحي

BBالتكسري الثانوي للصخور املُحطمة بالتفجري

B، وM، وBC، وM، وCالتكسري األسايس للصخور

B، وC، وM، وBCO، وC، وM، وCOتكسري املواد كبرية الحجم بالساحق/املغذي/مجرى التغذية

C، وCM، وMإزالة القشور

4. تطبيقات تحت األرض

C، وM، وCCO، وM، وCOحفر الخنادق يف األنفاق

5. التطبيقات الفلزية

C، وM، وCCO، وM، وCOتكسري البطانات املقاومة للصهر يف األفران

C، وM، وCCO، وM، وCOتكسري خبث املعادن يف مغارف الصب

C، وM، وCCO، وM، وCOتكسري خبث املعادن يف فتحات املحول

C، وM، وCCO، وM، وCOتنظيف عمليات الصب

C، وM، وCOتكسري خبث األلومنيوم املحلل بالكهرباء

)CO( مخروط)B( اإلزميل غري الحاد )C( إزميل )M( إزميل مدبب الرأس

Cat B الكسارات من الفئة
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**ال تتوفر كل موديالت املطارق للبيع يف جميع املناطق. اتصل بوكيل Cat املحيل للحصول عىل تفاصيل معينة.

B20B30B35علوية التثبيت
املواصفات

 نطاق وزن الحامل 

املوىص به
40-3230-2525-18طن

)88185-66139()70548-55116()55116-39683()رطل(

3074-23843017-18662364-1826كجمنطاق الوزن التشغييل*

)6777-6652()5256-5212()4114-4026()رطل(

550-700250-800350-400الطرقات/الدقيقةتردد التصادم

400060007500جولفئة الطاقة

)5531()4425()2950()قدم لكل رطل(

220-190180-150160-125لرت يف الدقيقةالتدفق املقدر

)58-48()50-42()40-33()جالون يف الدقيقة(
 ضغط التشغيل، 

الحد األقىص
18000-1800016000-1800016000-16000كيلوباسكال

)2611-2321()2611-2321()2611-2321()رطل لكل بوصة مربعة(

األبعاد

525585635ممالعرضأ

)25,0()23,0()20,7()بوصة(

632655730ممالطولب

)28,7()25,8()24,9()بوصة(

2798 2632 2389 مماالرتفاعج

)110,2()103,6()94,1()بوصة(

135150153 ممقطر األداة، أعىلد

)6,0()5,9()5,3()بوصة(

750800735 ممطول أداة العمله

)28,9()31,5()29,5()بوصة(

*يتضمن الوزن التشغييل املطرقة، واألداة القياسية، وكتيفة الرتكيب.

 ملزيد من املعلومات الكاملة حول منتجات Cat، والخدمات التي يقدمها الوكالء، وحلول الصناعة، تفضل بزيارتنا عىل شبكة الويب عىل املوقع 
www.cat.com

Caterpillar حقوق النرش © لعام 2017 لصالح رشكة
جميع الحقوق محفوظة

تخضع املواد واملواصفات للتغيري من دون سابق إخطار. قد تتضمن املاكينات املعروضة يف الصور معدات إضافية. راجع وكيل Cat الذي تتعامل معه بخصوص الخيارات املتوفرة.

 ،"Caterpillar Yellow" والشعارات الخاصة بها، وعالمة ،BUILT FOR ITو ،CATERPILLARو ،CAT إن 
وكذلك عالمة "Power Edge"، باإلضافة إىل عالمة تعريف الرشكة واملنتج املستخدمة هنا، كلها عالمات تجارية خاصة برشكة Caterpillar وال يجوز استخدامها بدون ترصيح.

GAHQ9227-00 
متت الرتجمة يف: 10-2017  

Cat B الكسارات من الفئة

B20B30جانبية التثبيت**
BCBDBCBDB

املواصفات
 نطاق وزن الحامل 

املوىص به

 25-18طن

)39683-55116(

25-32 

)55116-70548( )رطل(

16631688171821872205كجمنطاق الوزن التشغييل*

)4861()4822()3788()3721()3666()رطل(

700-800350-400الطرقات/الدقيقةتردد التصادم

40006000جولفئة الطاقة

)4425()2950()قدم لكل رطل(

190-150160-125لرت يف الدقيقةالتدفق املقدر

)50-42()40-33()جالون يف الدقيقة(
 ضغط التشغيل، 

الحد األقىص
18000-1800016000-16000كيلوباسكال

)2611-2321()2611-2321()رطل لكل بوصة مربعة(

األبعاد

1270130213271367ممالطول - أعىلأ

)53,80()52,20()51,30()50,00()بوصة(

620650ممالطول - أسفلب

)25,60()24,40()بوصة(

556576610680615ممالعرضج

)24,2()22,8()24,0()22,7()21,9()بوصة(

22942294230425302537مماالرتفاعد

)99,9()99,6()90,7()90,3()90,3()بوصة(

135150 ممالقطره

)5,9()5,3()بوصة(

750800 ممطول أداة العملو

)31,5()29,5()بوصة(


