
Pásový traktor 

D6N

Motor
Model motora Cat® C6.6 ACERT™
Emisie U.S. Tier 4 Interim/EÚ stupeň IIIB
Celkový výkon – SAE J1995 132 kW 177 HP
Výkon motora – ISO 14396 129 kW 173 HP
Výkon motora – ISO 14396 (DIN) 175,3 HP
Čistý výkon – SAE J1349 110,4 kW 148 HP

Motor (pokračovanie)
Čistý výkon – ISO 9249 112 kW 150 HP
Čistý výkon – ISO 9249 (DIN) 152 HP
Čistý výkon – EÚ 80/1269/EHS 112 kW 150 HP

Hmotnosti
Prevádzková hmotnosť – XL 16 507 kg 36 392 lb
Prevádzková hmotnosť – LGP 18 096 kg 39 895 lb
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Pásový traktor D6N si získal povesť stroja, na ktorého výkonnosť 
sa dá spoľahnúť. Presúva materiály spoľahlivo, s trvanlivosťou a 
komfortom, ktorý očakávate od strojov značky Cat®. Je navrhnutý 
tak, aby vynikal na najnáročnejších pracoviskách a v každej práci – 
od rozhŕňania materiálu vo výrobe po jemné vyrovnávanie.

Nový traktor D6N nespája len osvedčenú spoľahlivosť a technológie 
na zníženie emisií. Zvyšuje účinnosť paliva a produktivitu – o 
to viac, že je vybavený najnovšími technológiami, pre ktoré je 
vynikajúcou platformou.

Súčasný traktor D6N je najlepšou voľbou pre zákazníkov, ktorí 
potrebujú univerzálny, ľahko prepravovateľný stroj, ktorý vykoná 
svoju prácu a pomôže im pri napĺňaní cieľov ich podniku pri 
nižších nákladoch.

Vlastnosti traktora D6N

Výkonnosť a produktivita
Štandardné elektrohydraulické ovládacie prvky zlepšujú presnosť 
a odozvu. Špeciálne navrhnutá hydraulika a systémy ovládania stroja 
zvyšujú celkovú produktivitu. Celkovú spotrebu paliva pomáhajú znížiť 
funkcie, ako napríklad ekologické režimy a automatické ovládanie 
otáčok motora.

Pracovisko strojníka
Vďaka jednoduchej obsluhe, pohodliu a usporiadaniu kabíny sa 
môžu strojníci sústrediť na prácu a dosahovať vyššiu produktivitu.

Technológia motora a znižovanie emisií
Motor Cat a jeho dodatočné úpravy spĺňajú emisné štandardy 
USA EPA/ARB Tier 4 Interim, emisné normy EÚ stupňa IIIB a 
MLIT (stupeň 4).

Integrované technológie
Vlastnosť AccuGrade™ Ready Option predstavuje možnosť jednoduchej 
inštalácie systému Cat AccuGrade™, ktorý zvyšuje výkon stroja. 
Funkcia Cat Product Link pomáha maximalizovať využitie stroja a 
riadiť náklady.

Prevádzkyschopnosť a zákaznícka podpora
Jednoduchá údržba, odborná podpora predajcu produktov spoločnosti 
Cat a možnosti renovácie stroja pomáhajú znížiť celkové náklady 
na údržbu a prevádzku.
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Pracovisko strojníka
Navrhnuté pre komfort, bezpečnosť a vysokú produktivitu

Izolovaná utesnená kabína znižuje prienik prachu, hluku a vibrácií. 
Veľké sklenené panely poskytujú vynikajúci výhľad. Prerušované 
stierače maximalizujú výhľad za zlých poveternostných 
podmienok. Ovládače vykurovania a klimatizácie sú vhodne 
umiestnené. Teplota sa ovláda automaticky.

Inovovaná palubná doska a prístroje umožňujú použiť displej vo 
formáte, ktorý sa častejšie využíva v rámci radu traktorov Cat a 
ktorý poskytuje strojníkovi v jeho rodnom jazyku všetky dôležité 
údaje. Jas a kontrast sa dajú upraviť.

Plne nastaviteľné sedadlo so vzduchovým odpružením má bočné 
výplne, ktoré zabraňujú pohybom zo strany na stranu, a opierky 
nôh, ktoré zabezpečujú pohodlnú polohu aj pri práci v 
strmých svahoch.

V kabíne je predpripravená kabeláž pre zabudovanie rádia – zahŕňa 
aj dva reproduktory, anténu a držiak rádia.10-ampérový 12-voltový 
menič poskytuje dodatočnú elektrickú energiu pre mobilné telefóny, 
prípadne vysielačky. Kabína obsahuje aj pohodlné odkladacie 
priestory, držiak na nápoje a vešiak.

 

Motor
Výkon a spoľahlivosť
Traktor D6N je vybavený motorom Cat C6.6 ACERT™ s 
modulom čistých emisií Cat, ktorý zákazníkom prináša 
požadovaný výkon a účinnosť a zároveň spĺňa emisné normy 
U.S. EPA Tier 4 Interim, emisné normy EÚ stupňa IIIB a 
japonskú normu MLIT (stupeň 4).

Motor Cat C6.6 má radové usporiadanie. Technológia ACERT 
prináša zlepšené elektronické ovládanie, presné dávkovanie 
paliva, zdokonalené riadenie prívodu vzduchu a technológie 
dodatočnej úpravy. Systém je optimalizovaný vzhľadom na 
veľkosť motora, druh použitia a geografickú oblasť, v ktorej 
bude pracovať. Aby sme zaistili, že technológia Tier 4 Interim 
splní očakávania zákazníkov týkajúce sa spoľahlivej 
bezproblémovej prevádzky, prešli tieto výrobky pred predajom 
prvého stroja s technológiou Tier 4 Interim viac ako miliónom 
prevádzkových hodín testovania a hodnotenia.



Technológie znižovanie emisií
Spoľahlivé a transparentné integrované riešenia

Redukčný systém Cat NOx
Redukčný systém Cat NOx zachytáva a ochladzuje malé množstvo 
výfukového plynu, potom ho vpustí do spaľovacej komory, kde zníži 
teplotu spaľovania a znižuje množstvo emisií oxidov dusíka.

Technológie dodatočnej úpravy
Súčasti dodatočnej úpravy Cat sú navrhnuté tak, aby vyhovovali 
potrebám použitia. Medzi súčasti systému patrí dieselový oxidačný 
katalyzátor (DOC), ktorý na premenu regulovaných emisií vo 
výfukovom systéme využíva chemický proces a časticový filter 
vznetového motora (DPF) zachytávajúci a odstraňujúci častice, 
pokiaľ nie sú spálené v procese regenerácie. Systémy DOC a DPF 
sú obsiahnuté v module čistých emisií (CEM). Modul CEM bude 
sledovať, či je potrebná regenerácia, a množstvo častíc je možné 
sledovať na displeji. Dodatočná úprava je navrhnutá tak, aby 
odstránila pevné častice z výfuku bez potreby zásahu strojníka 
alebo prerušenia pracovného cyklu.

Regeneračný systém Cat pre nízke teploty
Pasívny regeneračný systém pre nízke teploty pracuje transparentne 
bez potreby zásahu strojníka. Vo väčšine prípadov výfuk motora 
odstráni sadze prostredníctvom pasívnej regenerácie. V prípade 
potreby dodatočnej regenerácie systém automaticky aktivuje 
výfukový ventil spätného tlaku. Výsledkom bude spálenie sadzí 
vo filtri DPF.

Regeneračný systém Cat pre nízke teploty umožňuje rýchle a 
presné ovládanie regenerácie nezávislé od teploty výfukových 
plynov motora, a to aj v prípade nízkej záťaže alebo nízkych 
teplôt prostredia.

Časovač vypnutia voľnobehu motora – Táto možnosť (ak ju 
strojník aktivuje) vypne motor, ak tento beží nastavený čas 
na voľnobežných otáčkach.

Automatická regulácia otáčok motora (AESC) – Znižuje otáčky motora 
v prípade, že stroj nie je pod záťažou dlhšie ako päť sekúnd. 
Táto funkcia v závislosti od použitia významne pomáha 
znižovať spotrebu paliva.
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Hnacia jednotka
Účinný, plynulý a dobre reagujúci výkon

Prevodovka radenia v zaťažení a diferenciálové riadenie spolupracujú s motorom a prinášajú silu, 
produktívny výkon a spoľahlivosť, ktoré sa očakávajú od pásových traktorov Cat.

Vysokoúčinný rozdeľovač krútiaceho momentu
Rozdeľovač krútiaceho momentu funguje ako hydrodynamický komponent medzi motorom a prevodovkou. 
Poskytuje vysoké násobenie krútiaceho momentu a dosahuje najlepšiu kombináciu pracovnej efektivity 
a spoľahlivosti hnacej sústavy.

Systém diferenciálového riadenia
Diferenciálové riadenie uchováva plný výkon na obidvoch pásoch pre dosiahnutie najlepšieho zatáčania pri plnej 
radlici v tejto triede. Keď jeden pás zrýchli, druhý spomalí v rovnakom rozsahu. Zlepšila sa ovládateľnosť, ako 
aj časy cyklov pri niektorých aplikáciách.

Viacrýchlostný program (MVP)
Maximalizujte svoju produktivitu a účinnosť paliva pomocou tejto výnimočnej funkcie, ktorá vám umožní vybrať 
si z rôznych rýchlostných rozsahov motora ten, ktorý najviac vyhovuje druhu použitia a podmienkam povrchu.

Režimy ECO
Štandardné ekologické režimy (ak sú aktivované) automaticky znižujú otáčky motora a sú určené pre práce pri 
ľahkom a stredne ťažkom zaťažení. Strojníci môžu zvoliť režim “iba spiatočka” alebo režim “dopredu a spiatočka”. 
Úsporné režimy môžu ušetriť v závislosti od práce až 25 % paliva.
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Ovládacie prvky nástroja a riadenia
Ergonomický dizajn pre jednoduchú obsluhu

Všetky ovládacie prvky sú elektrohydraulické, čo prináša presnosť 
a manévrovateľnosť. Ich ergonomický dizajn umožňuje jednoduché, 
intuitívne, pohodlné a nenáročné ovládanie. Reakciu radlice je 
možné nastaviť na displeji prostredníctvom profilu strojníka.

Ovládače riadenia prevodovky: Všetko jednou rukou
Ovládače diferenciálového riadenia poskytujú manévrovateľnosť 
a presnosť potrebnú v uzavretých priestoroch a v okolí stavieb. 
Jediná rukoväť ovláda smer (prepínač FNR), stupeň zatáčania, 
prepínanie dopredu-dozadu a voľbu prevodového stupňa.

Koliesko palca preraďuje elektronicky riadenú prevodovku a 
funkcia nastavenia rýchlosti jazdy (Ground Speed Adjustment) 
umožňuje precízne ovládanie rýchlosti. Funkcia vyvolania 
rýchlosti umožňuje jednoduché uloženie a následné vyvolanie 
rýchlosti (smerom dopredu), ktorú chcete použiť.

Ovládacie páky dozéra a zadných nástavcov
• Pákový ovládač dozéra. Páka umožňuje šesť spôsobov ovládania 

radlice VPAT a palcový kolískový prepínač nastavuje jej uhol. 
Štandardné elektrohydraulické ovládacie prvky znamenajú 
zjednodušenie inštalácie systému AccuGrade™. 

• Integrovaná páka rozrývača/navijaka. Zadné nástavce sa ovládajú 
pomocou jednej páky a ovládače môžu byť prednastavené 
pre rozrývač, navijak, alebo pre obe zariadenia.

Kolískový prepínač škrtiacej klapky
Stlačením kolískového prepínača škrtiacej klapky nastavíte 
otáčky motora na vysoké alebo nízke voľnobežné otáčky. Stlačte 
a držte prepínač stlačený, pokiaľ motor nedosiahne požadované 
otáčky, a potom prepínač pustite – stroj bude udržiavať tieto 
novonastavené otáčky.

Spínač zablokovania náradia/pracovného nástroja
Funkcia zablokovania chráni pred náhodným chodom 
hydraulického príslušenstva pracovných nástrojov.

Prepínač automatického radenia/automatického podradenia
Funkcia automatického radenia umožňuje prednastavenie štyroch 
rýchlostí smerom dopredu a dozadu. K zaradeniu dôjde automaticky, 
čo umožňuje jednoduché a efektívne zmeny smeru. Automatické 
podradenie umožňuje prevodovke automatické podradenie pri 
zistení výrazného nárastu zaťaženia, čo maximalizuje produktivitu.
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Integrované technológie
Riešenia pre uľahčenie a zefektívnenie práce

Možnosť prípravy pre AccuGrade 
Možnosť prípravy pre systém AccuGrade (ARO) poskytuje predprípravu, ktorá je potrebná na rýchlu a jednoduchú inštaláciu systému 
ovládania a navádzania stroja AccuGrade systémom plug and play. Podpora displeja bola upravená a inštalácia a demontáž displeja sú 
jednoduchšie vďaka dvom západkám v jeho hornej časti.

Systém AccuGrade
AccuGrade je systém ovládania a navádzania stroja, ktorý strojníkovi umožňuje vykonávať s vyššou presnosťou zárezy a zahŕňanie, 
čo minimalizuje potrebu použitia tradičných vytyčovacích kolíkov a kontrolórov sklonu.

AccuGrade využíva pokročilý laser, globálny navigačný satelitný systém (GNSS) a/alebo technológiu univerzálnej sledovacej stanice (UTS), 
súčasti namontované na stroji a mimopalubný hardvér. Tento najmodernejší systém ovládania stroja zobrazuje presné informácie o sklone na 
displeji vo vnútri kabíny, čím umožňuje dosiahnutie správneho polohovania radlice. Vďaka zobrazeniu informácií o odhrnutí/nahrnutí v 
reálnom čase v kabíne môže strojník zlepšiť efektivitu svojej práce a vytvoriť svah rýchlejšie a s menším počtom prejazdov než kedykoľvek 
predtým. Systém AccuGrade výrazne zlepšuje produktivitu a presnosť vyrovnávacieho vybavenia – až o 50 % oproti bežným metódam.

Hrubé vyrovnávanie
Systém AccuGrade traktora D6N teraz obsahuje funkciu hrubého vyrovnávania, ktorá umožňuje strojníkovi manuálne ovládanie 
sklápania, pričom stred radlice je nad reliéfom a systém AccuGrade ovláda výšku radlice. Keď stred radlice dosiahne určenú 
výšku, automatická kontrola zdvihu zabráni radlici ďalej klesať. Táto funkcia môže zvýšiť výkon pri manuálnom ovládaní.

Systém Cat Product Link
Diaľkové sledovanie pomocou systému Product Link zlepšuje celkovú účinnosť riadenia vozového parku. Product Link je hlboko 
integrovaný do systémov stroja. Do bezpečnej webovej aplikácie VisionLink™ sa odosielajú udalosti a diagnostické kódy, ako aj 
prevádzkové hodiny, informácie o palive, dobe voľnobehu a iné podrobné informácie. VisionLink obsahuje účinné nástroje na prenos 
informácií k používateľom a predajcom vrátane mapovania, údajov o dobe prevádzky a voľnobehu, o hladine paliva a ďalších údajov.
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Chladiaci systém
Trvanlivý a účinný

Chladič motora, vzduchom chladený medzichladič plniaceho 
vzduchu (ATAAC) a chladič hydraulického oleja sú súčasťou 
jedného celku. Konštrukcia s priečne spojenými hliníkovými 
platňami predlžuje životnosť a umožňuje lepší prenos tepla a 
vynikajúcu odolnosť proti korózii. Štandardné jadrá obsahujú 
8,9 rebra na palec (6,5 rebra na palec pri úprave na manipuláciu 
s odpadmi), čo umožňuje prechod nečistôt a znižuje obavy 
z upchatia. 

Ventilátor s reguláciou namontovaný na motore poskytuje motoru 
chladiacu kapacitu, ktorá vyhovuje podmienkam prostredia. 
Rýchlosť ventilátora sa prispôsobuje záťaži a v záujme šetrenia 
paliva sa znižuje, ak nie je potrebná.

Voliteľný ručne obrátiteľný ventilátor umožňuje manuálne otočenie 
lopatiek ventilátora, čím sa pri nízkej teplote prostredia získa 
opačný smer prúdenia chladiaceho vzduchu. 

Medzi chladičom a ventilátorom môže byť umiestnená 
protipiesková mriežka, ktorá chráni chladič pred abrazívnymi 
materiálmi a úlomkami.

Nový vzduchový filter motora obsahuje cyklónový predčistič, 
ktorý sa dá niekoľkokrát jednoducho vyčistiť pomocou 
stlačeného vzduchu.

Klimatizácia je pre optimálnu funkciu namontovaná v zadnej 
časti kabíny.



9

Podvozok
Robustnosť a výkon

Model D6N obsahuje dizajn zvýšeného reťazového kolesa, ktorý od tvrdých nárazov izoluje rozvodky, 
nápravy a súčasti riadenia. Modulárny dizajn pomáha znižovať náklady na údržbu. Veľké množstvo 
konfigurácií podvozku a dizajnov drážok pásov pomáha optimalizovať výkon.

Podvozok SystemOne™
Podvozok SystemOne môže pomôcť znížiť náklady na údržbu a prevádzku podvozku pri mnohých druhoch 
použitia. Utesnené vložky s mazivom na celú dobu životnosti eliminujú otáčanie puzdier a reťazové kolesá 
nevyžadujú počas životnosti reťaze žiadnu výmenu. Všetky súčasti podvozku SystemOne sú navrhnuté tak, 
aby fungovali a opotrebúvali sa ako systém, čím sa dosiahne dlhšia životnosť pásov.

Podvozok pre náročnú prevádzku
Podvozok pre náročnú prevádzku je vhodný pre náročné práce, ako napríklad čistenie pozemkov, vytváranie svahov 
s bočným sklonom, prípadne na prácu v skalnatom a nerovnom teréne. Súčasti podvozku sú navrhnuté na zaistenie 
predĺženej životnosti v abrazívnych podmienkach a pri prácach s vysokým rázovitým zaťažením.

Verzie XL, LGP a XL s jemným vyrovnávaním (Fine Grading)
Verzia XL podáva dobrý výkon pri práci na tvrdom až mäkkom podloží. Podvozok LGP je navrhnutý pre mäkké a 
bažinaté podmienky. Verzia XL s jemným vyrovnávaním kombinuje dĺžku rámu kladky verzie LGP s drážkami 
verzie XL, čo umožňuje jej využitie pri konečnom vyrovnávaní. Všetky stroje teraz majú tuhšie priečne vzpery, 
čo zlepšuje ich vlastnosti pri konečnom vyrovnávaní.
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Pracovné nástroje
Vybavený pre prácu

Hydraulický systém so snímaním záťaže
Praxou preverený hydraulický systém so snímaním záťaže reaguje na 
prevádzkové požiadavky automatickým a priebežným upravovaním 
hydraulického výkonu, aby sa dosiahla maximálna účinnosť 
pracovného nástroja.

Dizajn buldozéra a radlice
Traktor D6N je vybavený novým veľkým guľôčkovým ložiskom 
tiahla, čo umožňuje jednoduchšiu demontáž radlice. Ložiská tiahla 
sú navrhnuté na celú dobu životnosti stroja.

Radlice VPAT sú teraz priamo z výroby dodávané s prípravou na 
systém AccuGrade s namontovanými konzolami pre prijímače 
systému AccuGrade. Uhlový snímač AccuGrade je teraz v novej 
centrálnej pozícií lepšie chránený. Pevná konštrukcia umožňuje 
radliciam Cat zvládnuť aj tú najnáročnejšiu prácu.

Radlica s variabilným uhlom naklonenia (VPAT)
Táto radlica umožňuje strojníkovi nastaviť jedným ovládačom zdvih, 
uhol a sklopenie radlice naraz. Táto radlica umožňuje aj nastavenie 
sklonu, čo pomáha zvýšiť produktivitu. Zmena uhla sklonu radlice je 
teraz jednoduchšia vďaka novému systému nastavenia sklonu.

Univerzálnosť radlice VPAT dáva modelu D6N možnosť poradiť si s 
rôznymi prácami a materiálmi, ako napríklad konečné vyrovnávanie, 
rozhŕňanie materiálu alebo zasýpanie. Jeden prejazd môže zaistiť 
pokrytie celej stopy.

Náklopná radlica VPAT
Náklopné radlice vyvinuté pre zjednodušenie prepravy bez 
demontáže radlice znižujú celkovú prepravnú šírku. Radlica sa dá 
jednoducho sklopiť bez použitia nástrojov. Jej dizajn bol vylepšený, 
aby bolo vyklopenie jednoduchšie a rýchlejšie – stačí demontovať 
jediný čap.

Polouniverzálne (SU) radlice (Len pre verzie XL)
Táto radlica slúži na náročné práce, kde sú dôležité penetrácia a 
objem. Tlačné ramená tvaru L prisunú radlicu bližšie k stroju, čo mu 
prináša vynikajúcu manévrovateľnosť, vyváženosť a stabilitu. Po 
odmontovaní koncových súčastí sa šírka radlice zmenší na 3 m (9,8') 
a to umožní jednoduchšiu prepravu.
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Zadné pracovné nástroje
Zvýšená univerzálnosť

Viacramenný rozrývač
Konštrukcia pripojenia vo forme rovnobežníka (paralelogramu) umožňuje lepšiu penetráciu a manévrovateľnosť 
v obmedzenom pracovnom priestore.

Navijak
V záujme zlepšenia dostupnosti navijaka a pružnosti konfigurácie môžu predajcovia objednať traktor D6N 
s prípravným balíkom na montáž navijaka, čo umožní namontovať navijak jednoduchým spôsobom v teréne. 
Jednopákové ovládanie pohybuje spojkou aj brzdou a tak pomáha zvyšovať efektivitu strojníka. Informácie 
o dostupných možnostiach navijakov získate od predajcu výrobkov spoločnosti Cat.

Pre stroje, ktoré je možné vybaviť rozrývačom alebo navijakom, je k dispozícií aj balík duálneho ovládania.

Ťažná tyč
Traktor D6N je možné vybaviť ťažnou tyčou na pripojenie iného vybavenia alebo ťahaných pracovných nástrojov, 
ako sú disky, zhutňovače alebo rezacie kolesá.
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Udržateľnosť
Myslite na budúce generácie

Traktor Cat D6N je navrhnutý tak, aby priniesol prospech vášmu 
podnikaniu a redukciu emisií.

• Spĺňa emisné štandardy U.S. EPA Tier 4 Interim, EÚ stupeň 
IIIB a japonskú normu MLIT (stupeň 4).

• Motor s optimálnou spotrebou paliva a funkcie, ako napríklad 
nové ekologické režimy spiatočka a režim “dopredu a 
spiatočka”, automatické ovládanie otáčok motora a ventilátor 
viskóznej spojky s reguláciou, pomáhajú znižovať celkovú 
spotrebu paliva.

• Technológie, ako napríklad AccuGrade a Product Link, 
pomáhajú zlepšovať celkovú účinnosť, šetria palivo 
a prevádzkové kvapaliny a taktiež znižujú 
opotrebovanie vybavenia.

• Traktor D6N môže spaľovať bionaftu (maximálne 20 %, 
zmiešané s naftou s extrémne nízkym podielom síry) 
bez zníženia životnosti systému. Dostupný je aj biologicky 
odbúrateľný hydraulický olej.

• Štandardné ekologické výpusty umožňujú environmentálne 
bezpečnejšie spôsoby vypúšťania prevádzkových kvapalín 
z hlavných súčastí.

• Vynikajúci výhľad, rukoväte, schodíky, diaľkové koncovky 
na meranie tlaku dosiahnuteľné z úrovne terénu pomáhajú 
zvyšovať bezpečnosť práce.

• Hlavné súčasti sú vyrobené tak, aby sa dali repasovať, 
čo eliminuje odpady a zákazníkom šetrí peniaze tým, že stroju 
a/alebo hlavným súčastiam dáva druhý, a dokonca tretí život.
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Hodnotné balíky
Získajte za menej viac.

Funkčné balíky
Balíky prípravy na rozrývač alebo navijak – Obsahujú hydrauliku, kabeláž a ovládače, ktoré sú nevyhnutné na inštaláciu 
rozrývača alebo navijaka, čím sa zvyšuje flexibilita a minimalizujú prestoje.

Balík prípravy na duálne ovládanie – Ponúka univerzálnosť tým zákazníkom, ktorí chcú používať rozrývač a navijak 
na jednom stroji. Obsahuje spoločnú páku pre oba nástroje a hydrauliku potrebnú na zjednodušenie inštalácie. 

Servisný balík – Obsahuje možnosť rýchleho tankovania paliva a rýchlej výmeny oleja.

Aplikačné balíky
Rôzne balíky ochranných krytov pre náročnú prevádzku – K dispozícií je niekoľko balíkov krytov. Pre ďalšie informácie 
o týchto balíkoch kontaktujte svojho predajcu produktov spoločnosti Cat. 

Balík na lesné práce – Tento balík zahŕňa niekoľko krytov pre náročnú prevádzku pri čistení terénu a lesníckych 
aplikáciách. Rozsiahle zakrytovanie pomáha chrániť kritické súčasti stroja. Chladiaci systém odolný voči 
nečistotám pomáha znižovať možnosť upchatia a predlžuje životnosť.

Balík na manipuláciu s odpadmi – Odporúča sa pri rekultivačných prácach, obsahuje niekoľko krytov pre náročnú 
prevádzku, ochrany a špeciálne ochranné kryty rozvodovky/tesnenia vloženého kolesa. Pomáhajú chrániť 
rozvodovku a tesnenia vloženého kolesa pred poškodením káblami alebo nečistotami.

Vylepšený balík do chladného počasia – Štandardný stroj obsahuje žeraviace sviečky, ktoré umožňujú štart dobre 
udržiavaného motora do teploty mínus 18 °C (0 °F) pri použití bežného oleja. Balík do chladného počasia obsahuje 
éterovú štartovaciu pomôcku, akumulátory pre náročnú prevádzku a ohrev chladiacej kvapaliny na napájanie 
120 V/240 V, ktorý zvládne teploty nižšie ako 18 °C (0 °F) s chladnými prevádzkovými kvapalinami na úrovni 
hladiny mora. Voliteľný elektricky vyhrievaný a izolovaný kanister odvzdušňovača so špeciálnym chladivom 
zvládne teploty až do -50 °C (58 °F).

V súvislosti s manipuláciou s odpadmi, lesnými prácami a ďalšími špecifickými prevádzkovými požiadavami kontaktujte 
oddelenie produktov podľa požiadaviek zákazníka.
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Prevádzkyschopnosť a zákaznícka podpora
Keď sa počíta doba bez poruchy

Prístupná, rýchla a jednoduchá údržba
Sklopné dvere motora umožňujú ľahký prístup k zoskupeným 
bodom údržby. Vzduchový filter motora sa dá ľahko demontovať 
a skontrolovať. Štandardné elektronické plniace čerpadlo znižuje 
úsilie a čas potrebný na naplnenie systému. Zadné servisné dvierka 
poskytujú jednoduchý prístup k zoskupeným tlakovým vývodom, 
čo umožňuje rýchle testovanie hydraulického systému. Držiak 
tlakovej maznice sa nachádza v zadnej priehradke. 

Zabezpečenie údržby
Vďaka stúpačkám a zábradliu je nastupovanie a vystupovanie z 
traktora jednoduchšie a bezpečnejšie. Protišmykové povrchy sú 
umiestnené všade tam, kde je to potrebné, pre zvýšenie bezpečnosti 
pri pohybe po stroji.

Detekcia prítomnosti strojníka a zablokovanie pracovných 
nástrojov poskytujú prídavnú ochranu zabezpečením pred 
neželanými pohybmi, ktoré môžu stroj uviesť do pohybu.

Monitorovanie údržby
Diagnostické konektory umožňujú predajcom produktov 
spoločnosti Cat rýchlo odstrániť poruchu zariadenia. Flexibilný 
monitorovací systém ponúka ďalšie možnosti diagnostiky, ako 
napríklad nízku hladinu motorového oleja. Systém Product Link 
nahrádza tieto funkcie. 

Odolný, praktický a modulárny dizajn
Súčiastky sú navrhnuté tak, aby odolávali opotrebeniu so štruktúrami 
obmedzujúcimi sústredenie záťaže a vzájomné kolízie. Modulárny 
dizajn umožňuje jednoduchú demontáž bez nutnosti demontovať 
iné súčiastky. To znamená menej času potrebného na servis.

Renomovaná podpora predajcov produktov spoločnosti Cat
Predajcovia produktov spoločnosti Cat poskytujú najlepšie služby 
pri predaji a servise od pomoci pri výbere správneho stroja po 
odbornú nepretržitú podporu. Riaďte svoje náklady prostredníctvom 
programov preventívnej údržby, ako napríklad plánovaného odberu 
a analýzy vzoriek oleja (S·O·SSM), a pomocou garantovaných 
servisných zmlúv. Nepretržitú produktivitu vám zaistí aj vynikajúca 
dostupnosť náhradných dielov, najlepšia vo svojej triede. Predajcovia 
produktov spoločnosti Cat vám môžu pomôcť dokonca aj so 
školením strojníkov, aby vám pomohli zvýšiť vaše zisky. A keď 
nastane čas na výmenu stroja, váš predajca produktov spoločnosti 
Cat vám môže pomôcť ušetriť ešte viac prostredníctvom 
originálnych repasovaných dielov spoločnosti Cat. Na súčasti 
pohonu a hydrauliky získajte rovnakú záruku a spoľahlivosť 
ako pri nových produktoch a ušetrite 40 až 70 % nákladov.
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Technické údaje pásového traktora D6N

Motor
Model motora Cat® C6.6 ACERT™ 
Emisie U.S. Tier 4 Interim EÚ 

stupeň IIIB, Japonsko 
MLIT stupeň 4

Celkový výkon –
SAE J1995

132 kW 177 HP

Výkon motora – 
ISO 14396

129 kW 173 HP

Výkon motora – 
ISO 14396 (DIN)

175,3 HP

Čistý výkon – ISO 9249 112 kW 150 HP
Čistý výkon –
ISO 9249 (DIN)

152 HP

Čistý výkon – SAE J1349 110,4 kW 148 HP
Čistý výkon – 
EÚ 80/1269/EHS

112 kW 150 HP

Otáčky motora  
1 850 ot./min. – Čistý výkon

116,8 kW 156,6 HP

Otvor 105 mm 4,13''
Zdvih 127 mm 4,99''
Zdvihový objem 6,6 l 402,75 in3

• Hodnoty pre motor pri 2 200 ot./min.
• Uvádzaný čistý výkon je výkon na zotrvačníku 

pri motore vybavenom čističom vzduchu, 
tlmičom výfuku, alternátorom a kompresorom 
klimatizácie pri plnej záťaži a najvyšších 
otáčkach ventilátora.

• Žiadne zníženie výkonu sa nevyžaduje 
až do nadmorskej výšky 3 000 m (9 840'), 
k automatickému zníženiu výkonu dochádza 
pri nadmorskej výške nad 3 000 m (9 840').

Prevodovka
1,5 dopredu 3,1 km/h 1,93 mph
2 dopredu 4,6 km/h 2,86 mph
2,5 dopredu 5,7 km/h 3,54 mph
3 dopredu 7,5 km/h 4,66 mph
3,5 dopredu 10 km/h 6,21 mph
1,5 dozadu 3,1 km/h 1,93 mph
2 dozadu 5,1 km/h 3,17 mph
2,5 dozadu* 6,4 km/h 4 mph
3 dozadu* 8,5 km/h 5,28 mph
3,5 dozadu* 11,6 km/h 7,21 mph
1,5 dopredu – ťah 
ťažnej tyče

320 kN 71 939 lb

2,5 dopredu* – ťah 
ťažnej tyče

175 kN 39 341,6 lb

3,5 dopredu* – ťah 
ťažnej tyče

97 kN 21 806,5 lb

* Ekologické režimy vypnuté. Pri zapnutých 
ekologických režimoch sa zmenia 
nastavenia rýchlosti.

Objemy prevádzkových kvapalín
Palivová nádrž 299 l 79 gal
Chladiaci systém 40 l 10,56 gal
Rozvodky (každá) 8,5 l 2,25 gal
Hydraulická nádrž 29,5 l 7,79 gal

Hmotnosti
Hmotnosť* 1 276,5 kg 2 814 lb
Prevádzková hmotnosť – XL 16 507 kg 36 392 lb
Prevádzková hmotnosť – LGP 18 096 kg 39 895 lb
Prepravná hmotnosť – XL 16 149 kg 35 602 lb
Prepravná hmotnosť – LGP 17 594 kg 38 788 lb
Radlica XL VPAT 1 062 kg 2 341 lb
Radlica LGP VPAT 1 234 kg 2 720 lb
Náklopná radlica XL VPAT 1 253 kg 2 762 lb
Náklopná radlica LGP VPAT 1 491 kg 3 287 lb
Radlica XL SU 2 600 kg 5 732 lb
Radlica XL VPAT, skládková 1 321 kg 2 912 lb
Radlica LGP VPAT, skládková1 436 kg 3 166 lb
Viacramenný rozrývač  
(s 3 ramenami)

1 562 kg 3 444 lb

Navijak PA55 Pozrite hodnoty 
a poznámky na 
nasledujúcej strane

• Prevádzková hmotnosť: zahŕňa konštrukciu 
EROPS, klimatizáciu, svetlá, dozér VPAT, 
prevodovku, ťažnú tyč, zapuzdrenie motora, 
3-ventilovú hydrauliku, 100% náplň paliva, 
sedadlo s pneumatickým odpružením 
Cat Comfort Series a strojníka.

• Prepravná hmotnosť: zahŕňa konštrukciu 
EROPS, klimatizáciu, svetlá, dozér VPAT, 
prevodovku, ťažnú tyč, zapuzdrenie motora, 
3-ventilovú hydrauliku, 5% náplň paliva 
a sedadlo s pneumatickým odpružením 
Cat Comfort Series.

* Hmotnosť: zahŕňa čerpadlo, ovládacie prvky 
pre strojníka, olej, upevňovacie konzoly a 
dištančné podložky.

Podvozok
Šírka drážky – XL 610 mm 24,01''
Šírka drážky – LGP 840 mm 33,07''
Drážky/strana – XL 40 
Drážky/strana – LGP 46 
Výška ostrohy – XL 66 mm 2,6''
Výška ostrohy – LGP 57 mm 2,2''
Rozchod pásov – XL 1 890 mm 74,4''
Rozchod pásov – LGP 2 160 mm 85,03''
Dĺžka pásu na zemi – XL 2 611 mm 102,8''
Dĺžka pásu na zemi – LGP 3 113 mm 122,56''
Oblasť kontaktu  
so zemou – XL

3,18 m2 4 929 in2

Oblasť kontaktu  
so zemou – LGP

5,23 m2 8 107 in2

Tlak na zemi – XL 52,3 kPa 7,59 psi
Tlak na zemi – LPG 34,4 kPa 7,63 psi
Pásové kladky/strana – XL 7 
Pásové kladky/strana – LGP 8 
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Rýchlosť

Elektronický systém priameho vstrekovania 
poskytuje zlepšenie kontroly dodávky paliva 
pri návrate motora z menovitých otáčok. 
Výsledkom je nárast výkonu v pásme pod 
menovitým výkonom. Kombinácia nárastu 
zvýšeného krútiaceho momentu a maximálneho 
výkonu zlepšuje reakciu, poskytuje väčší ťah 
ťažnej tyče a rýchlejšie cykly hrnutia materiálu.



Technické údaje pásového traktora D6N

Radlice
Typ radlice VPAT, SU 
XL VPAT–  
Kapacita radlice

3,18 m3 4,16 yd3

LGP VPAT– 
Kapacita radlice

3,16 m3 4,13 yd3

LGP Kapacita 
náklopnej radlice

3,16 m3 4,13 yd3

XL SU– Objem radlice 4,28 m3 5,6 yd3

XL VPAT – Šírka radlice 3 272 mm 10' 9''
LGP VPAT – Šírka radlice 4 080 mm 13' 5''
XL Šírka náklopnej radlice 4 080 mm 13' 5''
XL SU – Šírka radlice 3 154 mm 10' 4''
XL SU – Úzka*
Šírka radlice

3 000 mm 9' 10''

*  Len na európskom trhu sa uvádza šírka 
radlice s demontovanými koncovými hrotmi. 
Šírka radlice vrátane koncových hrotov je 
3 126 mm (10').

Rozrývač
Typ Pevný paralelogram 
Rozstup priehradiek 1 000 mm 3' 3,4''
Ukazovateľ ramena 2 m 6' 7''
Časť ramena 73 mm × 176 mm

2,9'' × 6,9''
Počet priehradiek 3 
Celková šírka nosníka 2 202 mm 86,7''
Prierez nosníka 216 mm × 254 mm 

8,5" × 10" 
Maximálny odstup pri 
zdvihnutí (Hrot ramena)

622 mm 24,5''

Maximálna  
penetrácia – XL

51,6 kN 11 600 lbf

Maximálna sila  
páčenia – XL

211,2 kN 47 480 lbf

Maximálna  
penetrácia – LGP

43 kN 9 667 lbf

Maximálna sila  
páčenia – LGP

170 kN 38 217 lbf

Počet priehradiek v 
nosníku rozrývača

3

Maximálna  
penetrácia – XL

514 mm 20,2''

Maximálna  
penetrácia – LGP

398 mm 15,6''

Každé ďalšie rameno 78 kg 172 lb
Hmotnosť s 3 ramenami 1 562 kg 3 444 lb

Navijak
Model navijaka PA55 
Obsah oleja 74 l 19,55 gal
Dĺžka navijaka a podpery 1 145 mm 45,1''
Šírka obalu navijaka 975 mm 38,4''
Priemer bubna 254 mm 10''
Šírka bubna 315 mm 12,4''
Priemer príruby 504 mm 19,8''
Kapacita bubna – 
22 mm (0,88")

88 m 288' 9''

Pohon navijaka Mechanický
Ovládanie Elektrické
Celková šírka 975 mm 38,4''
Priemer lana (odporúčaný) 19 mm 0,75''
Veľkosť káblového 
nákružku (vonk.  
priem. × dĺžka)

54 mm × 
67 mm

2,13'' × 
2,63''

Maximálna hodnota s prázdnym bubnom
Ťah vedenia 31 388,5 kg 69 200 lb
Rýchlosť vedenia 44,8 m/min. 147'/min.

Maximálna hodnota s plným bubnom
Ťah vedenia 23 539 kg 54 100 lb
Rýchlosť vedenia 78,3 m/min. 257'/min.

• K dispozícií sú navijaky s pomalou 
a štandardnou rýchlosťou.

Normy
ROPS/FOPS ROPS (Ochranná konštrukcia 

pri prevrátení), ktorú 
spoločnosť Caterpillar pre 
stroj ponúka, spĺňa kritériá pre 
ROPS podľa SAE J1040-1994, 
ISO 3471:2008 a kritériá DLV 
podľa SAE J397B-2009, 
ISO 3164:1995.
FOPS (Konštrukcia na 
ochranu pred padajúcim 
objektom) spĺňa normu 
ISO 3449-2005 úrovne II 
a kritériá SAE J397B-2009, 
ISO 3164:1995.

Brzdy Brzdy spĺňajú normy 
ISO 10265:2008 a 
ISO 3449:2008

Kabína Spĺňa príslušné normy, ako je 
uvedené v nasledujúcej časti

Informácie o hlučnosti a vibráciách

Informácie o hlučnosti
• Ekvivalentná úroveň akustického tlaku 

pôsobiaca na strojníka (Leq) je 83 dB(A) podľa 
normy “ANSI/SAE J1166 FEB2008” platnej 
pre uzavreté kabíny. Meranie bolo vykonané pri 
plnej rýchlosti chladiaceho ventilátora. Kabína 
bola správne namontovaná a udržiavaná. 
Test bol vykonaný so zatvorenými dverami 
a oknami kabíny.

• Ak stroj pracuje dlhší čas s otvorenou kabínou 
alebo v hlučnom prostredí, môže byť potrebná 
ochrana sluchu. Ochrana sluchu môže byť tiež 
potrebná, ak stroj dlhší čas pracuje v hlučnom 
prostredí alebo s kabínou, ktorá nie je správne 
udržiavaná alebo má dlhší čas otvorené 
dvere a okná.

• Pri použití metódy na meranie hodnôt 
na štandardnom stroji podľa špecifikácie  
“SAE J88 FEB2006 – Test pri pohybe 
konštantnou rýchlosťou” dosahuje priemerná 
úroveň akustického tlaku v exteriéri hodnotu 
83 dB(A). Meranie bolo vykonané za 
nasledujúcich podmienok: vzdialenosť  
15 m (49,2 ') a “stroj pohybujúci sa vpred 
na strednom prevodový stupni”.

Zvuková hladina strojov dodávaných do krajín Európskej 
únie a do krajín, ktoré prevzali a používajú normy EÚ

Informácia nižšie platí len pre konfigurácie 
strojov, ktoré majú na identifikačnom štítku 
výrobku značku “CE”. 
• Deklarovaná dynamická hladina hluku v 

uzavretej kabíne je 78 dB(A) podľa metodiky 
merania špecifikovanej v norme ISO 
6396:2008. Meranie bolo vykonané pri plnej 
rýchlosti chladiaceho ventilátora. Hladina 
hluku sa môže pri iných rýchlostiach 
chladiaceho ventilátora motora líšiť. Kabína 
bola správne namontovaná a udržiavaná. 
Test bol vykonaný so zatvorenými dverami 
a oknami kabíny.

• Ak je vo výbave, je použitá certifikačná značka 
(110 dB(A)) ako potvrdenie environmentálnej 
hlukovej certifikácie stroja podľa požiadaviek 
Európskej únie. Hodnota na značke označuje 
garantovanú hladinu akustického výkonu 
(LWA) v čase výroby podľa podmienok 
uvedených v norme “2000/14/ES”. Váš stroj 
môže mať odlišnú hodnotu.
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Rozmery
(približné)

Rozmery traktora

XL LGP XL s jemným vyrovnávaním

1 Ukazovateľ pásu 1 890 mm 74,4'' 2 160 mm 85'' 1 890 mm 74,4'' 

2 Šírka traktora

S nasledujúcim príslušenstvom:

Štandardné články pásu – bez radlice 2 500 mm 98,4'' 3 000 mm 118'' 2 500 mm 98,4''

Úzke články pásu – bez radlice 2 450 mm 96,5'' 2 870 mm 113'' 2 450 mm 96,5''

Štandardné články pásu s maximálne natočenou radlicou VPAT 3 015 mm 118,7'' 3 768 mm 148,3'' 3 015 mm 118,7''

Štandardné články pásu s náklopnou radlicou VPAT 2 545 mm 100'' 3 000 mm 118'' 2 545 mm 100''

3 Výška stroja od hrotu ostrohy:

S nasledujúcim vybavením:

Vyústenie výfuku 2 979 mm 117,3'' 3 083 mm 121,4'' 3 083 mm 121,4''

Kabína ROPS 3 088 mm 121,57'' 3 190 mm 125,6'' 3 202 mm 126''

Od strany článku pásu, dotýkajúcej sa zeme 394 mm 15,5'' 507 mm 20'' 507 mm 20''

4 Dĺžka pásu na zemi 2 611 mm 102,8'' 3 113 mm 122,56'' 3 206 mm 126''

5 Dĺžka základného traktora (s ťažnou tyčou) 3 805 mm 149,8'' 4 146 mm 163,2'' 4 400 mm 173''

S nasledovnými nástavcami pridanými k základnej dĺžke traktora:

Rozrývač (s hrotom na úrovni zeme) 1 026 mm 40,4'' 1 026 mm 40,4'' 1 026 mm 40,4''

Navijak PA55 381 mm 15'' 381 mm 15'' 381 mm 15''

Priame radlice VPAT 1 343 mm 52,8'' 1 705 mm 67,1'' 1 705 mm 67,1''

Radlica VPAT natočená o 25° 1 965 mm 77,3'' 2 487 mm 87,9'' 2 487 mm 87,9''

Radlica SU 1 417 mm 55,8'' — —

6 Výška od hrotu ostrohy po vyústenie výfuku 2 979 mm 117,3'' 3 083 mm 121,4'' 3 093 mm 122''

7 Výška ostrohy 66 mm 2,6'' 57 mm 2,2'' 57 mm 2,2''

8 Svetlá výška od strany článku pásu, dotýkajúcej sa zeme (podľa SAE J1234) 394 mm 15,5'' 507 mm 20'' 508 mm 20''

9 Výška ťažnej tyče (od hrotu ostrohy po stred vidlice)

Od strany článku pásu, dotýkajúcej sa zeme 595 mm 22,2'' 710 mm 28'' 709 mm 28''

1
2

3

8

6

9

4
5

7
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Štandardné vybavenie traktora D6N

Štandardné vybavenie sa môže odlišovať. Podrobné informácie získate od predajcu produktov spoločnosti Cat.

ELEKTRICKÉ
Klaksón
Počítadlo hodín
Signalizácia cúvania
12V menič, 10A
Diagnostický konektor
Akumulátory 950 CCA triedy 31
Zabudované svetlá – štyri (4) vpredu 
a dve (2) vzadu
105 A bezkomutátorový alternátor do 
náročnej prevádzky (24 V)
24 V elektrický štartér do náročnej prevádzky

PRIESTOR PRE STROJNÍKA
Kabína ROPS/FOPS
Zabudovaná klimatizácia s automatickou 
reguláciou teploty
Sedadlo, pneumatické odpruženie, textilný 
poťah kabíny
76 mm (3'') samonavíjací bezpečnostný pás
Nastaviteľné lakťové opierky
Opierky nôh pre práce vo svahu
Prístrojová doska tretej generácie s piatimi 
ukazovateľmi obsahuje:

– Teplotu chladiacej kvapaliny motora
– Teplotu prevodového oleja
– Teplotu hydraulického oleja
– Stav paliva
– Displej otáčok motora/ 
   Displej prevodového stupňa
– Nastavenia strojníka
–  Elektronicky programovateľný ovládač 

voľby prevodového stupňa 
–  Elektronický servisný indikátor čističa 

vzduchu motora
–  Elektronický servisný indikátor snímača 

vody v palive
Elektrohydraulické ovládacie prvky náradia
Elektrohydraulická ovládacia páka 
diferenciálového riadenia
Príprava pre systém Product Link
Jedna (1) zástrčka na 12 V
Príprava pre 12 V rádio
Odkladacia schránka
Držiak na nápoje (ľavý)
Vešiak
Spätné zrkadlo

HNACIA SÚSTAVA
Naftový motor C6.6 Cat ACERT s technológiou 
dočistenia, certifikovaný podľa noriem U.S. 
EPA Tier 4 Interim, EÚ stupeň IIIB a japonskej 
normy MLIT (stupeň 4); s palivovým systémom 
Common Rail, elektronickým riadiacim 
modulom ADEM A5, dochladzovačom 
vzduch-vzduch a jedným klinovým remeňom 
s automatickým napínačom
Štartovacia pomôcka so žeraviacimi sviečkami
Do 3 000 m (9 840') nadmorskej výšky nie 
je potrebné odľahčenie
Motorom poháňaný ventilátor 
viskóznej spojky
Chladiaci systém s platňou z hliníkových tyčí 
(chladič, hnacia sústava,dochladzovač)
Oceľová trubica – rebrový chladič oleja 
diferenciálového riadenia
Čistič vzduchu s integrovaným predčističom, 
automatický vyhadzovač prachu a kryté 
nasávanie vzduchu
Elektrické palivové čerpadlo s funkciou 
automatického plnenia
Dva (2) palivové filtre
Funkcia spomaľovania motora (prepínač 
a pedál ovládania otáčok motora)
Trojrýchlostná (3) planétová prevodovka 
riadenia v zaťažení s meničom 
krútiaceho momentu
Systém MVP: funkcionalita s viacerými 
rýchlosťami, poskytujúca 5 oddelených volieb 
rýchlosti jazdy a vylepšenie elektronického 
ovládania pre systém motor-prevodovka
Ovládaný posun pedála akcelerátora s 
automatickou kompenzáciu záťaže
Ovládanie prevodovky s 
automatickým podradením
Voliteľné automatické radenie 
(1F-2R, 2F-2R, voliteľné)
Systém riadenia: diferenciálové riadenie s 
elektrohydraulickou ovládacou pákou

PODVOZOK
Podvozok SystemOne pre podvozky 
XL a LGP
Uvoľnené vložené koleso
Pásové kladky mazané na celú životnosť 
(7 XL a 8 LGP) a vložené koleso
Nosný valec
Vymeniteľné segmenty ráfika 
reťazového kolesa
Pásy 40 častí – 610 mm (24'') extrémna 
prevádzka (ES) pre verziu XL
Pásy 46 častí – 840 mm (33'') extrémna 
prevádzka (MS) pre verziu LGP
Hydraulické nastavovače pásu
Vymeniteľné segmenty ráfika 
reťazového kolesa

HYDRAULIKA
Trojventilová (3) hydraulika pre dozér VPAT
Hydraulický systém so snímaním záťaže

NÁPLNE
Nemrznúca chladiaca kvapalina  
(-37 °C/-34,6 °F)
Chladiaca kvapalina s predĺženou životnosťou
Hydraulická kvapalina  
Cat HYDO Advanced 10

OSTATNÉ ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE
Rám C , valce (VPAT) a vedenia
Štandardný balík pre buldozér VPAT XL 
alebo LGP
Predĺžené servisné intervaly (500 hodín 
motor, 1 000 hodín hnacia sústava)
Chránič kľukovej skrine
Ekologické výpusty (motorový olej, 
chladiaca kvapalina motora, prevodový olej, 
hydraulický olej)
Miesta plánovaného odberu oleja 
(motor, hnacia sústava, hydraulika)
Centralizované diaľkové namontované 
tlakové vývody pre jednoduchý prístup 
a diagnostiku
Olejový filter náradia
Predné ťahacie zariadenie
Sklápacie mriežkové dvere chladiča 
so žalúziami
Uzamknuteľné zapuzdrenia motora
Pevná ťažná tyč
Zadný kryt štandardný
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Voliteľné vybavenie traktora D6N

Voliteľné vybavenie sa môže odlišovať. Podrobné informácie získate od predajcu produktov spoločnosti Cat.

FUNKČNÉ BALÍKY
Aplikačné balíky

Lesná ochrana, Balík XL
Lesná ochrana, Balík LGP
Manipulácia s odpadmi, Balík XL pre 
SystemOne a U/C pre náročnú prevádzku
Manipulácia s odpadmi, Balík LGP pre 
SystemOne a U/C pre náročnú prevádzku

Balíky zadného ovládania
Balík prípravy na rozrývač
Balík prípravy na navijak
Balík duálneho ovládania, VPAT
Balík duálneho ovládania, SU
Bez zadných nástavcov, VPAT

Ochranné balíky
Kabína, Ochranný balík
Rukoväť, neslúži ako chránič

HNACIA SÚSTAVA
Predčistič, turbína so sitkom
Ventilátor s reguláciou, manuálny 
spätný chod
Mriežka, pieskovaná

CHLADENIE
Chladič, odolný voči zanášaniu

PODVOZOK
Podvozok XL

Podvozok, SystemOne, XL
Podvozok, náročná prevádzka, XL
U/C náročná prevádzka, vysoká dvojitá 
príruba, XL
U/C pre odpad SystemOne, XL
U/C pre odpad, náročná prevádzka, XL
U/C jemné vyrovnávanie SystemOne, XL
U/C jemné vyrovnávanie, náročná 
prevádzka, XL

Podvozok LGP
Podvozok, SystemOne, LGP
Podvozok, náročná prevádzka, LGP
U/C náročná prevádzka, vysoká dvojitá 
príruba, LGP
U/C pre odpad SystemOne, LGP
U/C pre odpad, náročná prevádzka, LGP

Pásové páry, XL, SystemOne
Pás, 560 mm (22''), ES, XL
Pás, 610 mm (24''), ES, XL
Pás, 610 mm (24''), stredný otvor, XL
Pás, 610 mm (24''), MS, 
Podvozok s jemným vyrovnávaním 
(Fine Grading)

Pásové páry, XL, HD
Pás, 600 mm (23,6''), ES, XL, 
náročná prevádzka
Pás, 600 mm (23,6''), stredný otvor, XL
Pás, 600 mm (23,6''), MS, 
XL, náročná prevádzka, 
Podvozok s jemným vyrovnávaním 
(Fine Grading)

Pásové páry, LGP, SystemOne
Pás, 840 mm (33''), ES, LGP
Pás, 840 mm (33''), MS, LGP
Pás, 860 mm (33,8''), ES, LGP 
(iba ADSDN)

Pásové páry, LGP, HD
Pás, 840 mm (33''), ES, LGP,  
náročná prevádzka
Pás, 840 mm (33''), ES stredný otvor, 
LGP, náročná prevádzka
Pás, 860 mm (33,8''), ES, LGP, 
náročná prevádzka
Pás, 865 mm (34''), samočistiaci 
(Self Clean)

ÚPRAVY OCHRANNÝCH KRYTOV 
SMEROVANIA PÁSU

Ochranné kryty smerovania pásu, 
XL, SystemOne

Kryt smerovania, stredný
Kryt smerovania, predný a zadný
Kryt smerovania, úplný

Ochranné kryty smerovania pásu, 
XL, náročná prevádzka

Kryt smerovania, stredný, 
náročná prevádzka
Kryt smerovania, predný a zadný
Kryt smerovania, úplný

Ochranné kryty smerovania pásu, 
LGP, SystemOne

Kryt smerovania, stredný
Kryt smerovania, predný a zadný
Kryt smerovania, úplný

Ochranné kryty smerovania pásu, 
LGP, náročná prevádzka

Kryt smerovania, stredný, 
náročná prevádzka
Kryt smerovania, predný a zadný

HYDRAULIKA
Olej, Bio Hydr., naplnené vo 
výrobnom závode

ŠTARTÉRY, AKUMULÁTORY A 
ALTERNÁTORY

Balíky a akumulátory proti 
poveternostným podmienkam
Studené počasie, 120 V, balík
Studené počasie, 240 V, balík
Akumulátor, pre náročnú prevádzku
Elektricky izolovaný odvzdušňovač

NÁPLNE
Nemrznúca zmes, -50 °C (-58 °F)

PRIESTOR PRE STROJNÍKA
Sedadlo, vyhrievané
Sedadlo, vyhrievané a vetrané

TECHNOLOGICKÉ VÝROBKY
Komunikácia systému Product Link

Cat Product Link 321 – Satelitný
Cat Product Link 522 – Mobilný
Bez systému Product Link (v krajinách, 
kde používanie systému Product Link 
nie je certifikované)

Ovládanie AccuGrade
Montáž ARO, VPAT
AccuGrade ARO, SU
Bez montáže AccuGrade SU  
(u strojov SU bez prípravy na AccuGrade)

Zabezpečovacie systémy stroja
Zabezpečovací systém, stroj

PALIVOVÉ SYSTÉMY
Nádrž, palivo

Servisný balík/Shaw Fast Fill System

OCHRANNÉ KRYTY
Ochranné balíky

Ochranný kryt, VPAT, náročná 
prevádzka, balík
Ochranný balík Štandard, SU
Ochranný balík Náročná prevádzka, SU

Ochrany zadnej hydrauliky
Ochrana, zadná, náročná prevádzka
Ochrana, zadná, príprava na navijak 
a ťažnú tyč
Ochrana, vandalizmus, zadná
Ochrana, vandalizmus, zadná (HD)

Ochrana
Ochrana kabíny

OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO
Zadná hydraulika

Filter PTO, Navijak – nízky
Filter PTO, bez navijaka

Radlice
Balík Buldozér

Buldozér, SU XL, Balík – 
kompletný s radlicou
Buldozér, VPAT XL, HD, balík
Buldozér, VPAT LGP, HD, balík

Radlice
Radlica XL, ARO, VPAT
Radlica LGP, ARO, VPAT
Radlica XL, ARO náklopná, VPAT
Radlica LGP, ARO náklopná, VPAT
Radlica XL, skládková
Radlica LGP, skládková

NÁSTROJE NA PREMIESTŇOVANIE 
ZEMINY

Rozrývač
Rozrývač, priame zuby, balík
Rozrývač, oblúkové zuby, balík

Navijak
Balík navijaka PA56, štandardná rýchlosť
Balík navijaka PA56, pomalá rýchlosť
Zadná skrinka s ochrannou 
zhrňovacou tyčou

ELEKTRICKÉ
Maják, rotačný

PRÍSLUŠENSTVO INŠTALOVATEĽNÉ 
MIMO DIELNE – na objednávku 
z distribúcie dielcov

Rádio, AM/FM CD prehrávač
Modernizovaný vyhrievaný textilný poťah
Priechodka, iba typ Lane 3 – nie 
je inštalovaná

Priechodka, 3 kladky
Priechodka, 4 kladky
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