
Motor
Typ motoru Cat® C9.3 ACERT™
Emise EU IIIB
Celkový výkon – SAE J1995 171 kW 229 k

Motor (pokračování)
Výkon motoru – ISO 14396 169 kW 227 k
Výkon motoru – ISO 14396 (DIN) 230 k
Čistý výkon – SAE J1349 153 kW 205 k
Čistý výkon – ISO 9249 153 kW 205 k
Čistý výkon – ISO 9249 (DIN) 208 k

Pásový dozer

D6T



Dozer Cat D6T si získal pověst nejlepšího stroje své třídy z hlediska 
univerzálnosti použití, produktivity a ceny při případném odprodeji. 
Jelikož vyniká v široké škále prací, je zákazníky používán pro 
rozhrnování materiálu, rozrývání, shrnování terénu, čištění pozemků, 
srovnávání terénu, zahrnování výkopů, budování základů pro větrné 
farmy nebo v ropném a plynárenském průmyslu a práci na skládkách. 
A nyní, kdy je dozer D6T zkonstruován s důrazem na ještě vyšší komfort, 
produktivitu a nižší spotřebu paliva, vám tento stroj pomůže ještě 
lépe při provádění vašich obchodních zakázek. Nový dozer D6T 
splňuje požadavky emisní normy EU IIIB.
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Vlastnosti dozeru D6T

Výkonnost a produktivita
Standardně dodávané elektro-hydraulické ovladače pomáhají 
zvýšit přesnost práce a zkracují odezvy. Speciálně navržená 
hydraulika a systémy ovládání stroje napomáhají k celkové 
produktivitě. Funkce jako ekonomický režim při couvání, 
vícerychlostní program a hydraulicky poháněný ventilátor 
s otáčkami měnitelnými podle potřeby pomáhají snížit 
celkovou spotřebu paliva a provozní náklady.

Stanoviště obsluhy
Snadné ovládání a komfortní a dokonale uspořádaná kabina 
pomáhají obsluze zaměřit se pouze na vykonávanou práci 
a dosahovat vyšších výkonů.

Technologie motoru a redukce emisí
Motor Cat® a jeho dodatečné úpravy splňují požadavky 
emisní normy EU IIIB.

Integrované technologie
Funkce přípravy pro instalaci nivelačního řídicího systému 
představuje snadnou montáž systému Cat AccuGrade™, který 
vylepšuje výkon. Systém Cat Product Link pomáhá vedoucímu 
strojového parku maximalizovat využití strojů a řídit náklady.

Provozuschopnost a zákaznická podpora
Snadná údržba, odborná podpora prodejce Cat a možnosti 
renovace stroje napomáhají ke snížení nákladů na provoz a údržbu.
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Stanoviště obsluhy
Komfort a bohaté vybavení

Kabina dozeru D6T je navržena a vybavena pro zajištění 
produktivity, bezpečnosti a komfortu obsluhy. Izolovaná 
kabina snižuje hlučnost a vibrace. Velká jednodílná 
okna, zkosená kapota a upravená palivová nádrž zajišťují 
vynikající výhled na všechny strany stroje i na staveniště.

Vylepšená palubní deska a přístrojové vybavení urychlují 
zobrazení ve formátu, který je běžnější pro řadu dozerů Cat. 
Displej pro nivelační řídicí systém je integrován do palubní 
desky a poskytuje obsluze potřebné údaje o staveništi. 

Standardní vzduchem odpružená polstrovaná sedačka je 
nastavitelná, polštáře sedačky bez problému zadržují pohyb 
obsluhy ze strany do strany při práci ve svazích. Loketní opěrky 
jsou nastavitelné. Ovladače topení a klimatizace na poličce u 
stropu umožňují snadný přístup a vhodně umístěné ventilační 
výdechy rovnoměrně rozvádí proudění vzduchu uvnitř kabiny.

Kabina je připravena pro instalaci rádia a je vybavena dvěma 
reproduktory, anténou a držákem rádia zapuštěným v poličce 
u stropu. Součástí jsou také dva 10A, 12V měniče proudu 
pro napájení mobilních telefonů a počítačů. Interiér kabiny 
je vybaven praktickým úložným prostorem v palubní desce.

Motor
Výkon a spolehlivost
Dozer D6T je vybaven motorem Cat C9.3 ACERT™ 
s modulem Cat čistých emisí, který nabízí zákazníky 
požadovaný vysoký výkon a účinnost při současném 
splnění požadavků emisní normy EU IIIB.

Šestiválcový, elektronicky řízený motor je přeplňovaný 
a vybavený mezichladičem. Zdvihový objem motoru 
poskytuje lepší tažný výkon, nižší vnitřní namáhání 
a delší životnost součástí. 

Technologie ACERT™ je kombinací stavebních bloků 
zahrnujících elektronické systémy, palivové systémy, 
systémy řízení přívodu vzduchu a součásti pro dodatečné 
úpravy. Systém je optimalizován vzhledem k velikosti 
motoru, druhu použití a geografické oblasti, ve které 
bude nasazen. Technologie jsou aplikovány systematicky 
a strategicky tak, aby splnily vysoká očekávání zákazníků 
týkající se produktivity, využití paliva, spolehlivosti 
a provozní životnosti.
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Technologie emisí
Spolehlivá, integrovaná řešení

Cat systém redukce NOx
Cat systém redukce NOx zachycuje a ochlazuje malé množství 
výfukového plynu, poté ho vede do spalovací komory, kde 
sníží teplotu spalování a redukuje množství emisí NOx.

Technologie dodatečných úprav
Aby se vyhovělo emisní normě EU IIIB, vyvinula společnost 
Cat komponenty pro dodatečné úpravy, vyhovující potřebám 
použití motorů. Systémové komponenty zahrnují dieselový 
oxidační katalyzátor (DOC), který pomocí chemického 
procesu přeměňuje regulované emise ve výfukovém systému, 
a filtr pevných částic pro dieselové motory (DPF), který 
zachycuje částice přiváděné do výfukových plynů.

DOC, DPF a systém regenerace Cat jsou obsaženy v modulu 
Cat čistých emisí (CEM) vyvinutém společností Caterpillar, 
který chrání komponenty, minimalizuje dodatečné úpravy a 
zjednodušuje údržbu. Pro práce v prostředí s vysokým výskytem 
suti, které vyžadují tepelné štíty na výfukových komponentech, 
je pro stroj D6T k dispozici volitelný izolovaný modul CEM.

Systém regenerace Cat
Systém regenerace Cat pracuje samočinně, bez jakéhokoliv 
zásahu ze strany obsluhy. Při většině provozních podmínek 
je výfuk motoru dostatečně horký, aby pasivní regenerací 
okysličoval saze. Pokud je potřebná regenerace, systém 
regenerace Cat zvýší teplotu výfukových plynů, čímž se 
spálí saze ve filtru pevných částic pro dieselové motory 
(DPF). Tento proces se děje automaticky, ale obsluha může 
podle potřeby cyklus spustit nebo regeneraci přerušit. 
Monitor hladiny sazí a světelné indikátory regenerace 
jsou integrovány do displeje palubní desky dozeru D6T.

Regenerace po vypnutí klíčku – volitelná regenerace po vypnutí 
klíčku umožňuje obsluze spustit cyklus regenerace po vypnutí 
klíčku zapalování. Pokud je cyklus spuštěn, motor dokončí 
regeneraci, určitou dobu vychládá a teprve potom se vypne. 

Vypnutí motoru se zpožděním – funkce vypnutí motoru se zpožděním 
umožňuje, aby stroj vychladl okamžitě po těžké pracovní zátěži 
nebo po cyklu regenerace. 

Časovač vypnutí volnoběhu motoru – volitelný časovač vypnutí 
volnoběhu motoru rozezvučí výstražný signál a vypne motor 
poté, kdy stroj běžel po předem nastavenou dobu na volnoběh.

Na fotografii vlevo: volitelný izolovaný modul čistých emisí.
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Hnací soustava
Výkon a účinnost

Převodovka s řazením pod zatížením a diferenciální řízení pracují společně s motorem C9.3 ACERT a poskytují vynikající produktivní 
výkon a spolehlivost očekávanou od pásových dozerů Cat.

Dělič točivého momentu
Jednostupňový dělič točivého momentu posílá 70 procent točivého momentu motoru přes měnič a 30 procent přes hřídel s přímým 
záběrem, což zajišťuje lepší hospodárnost hnací soustavy a vyšší znásobení točivého momentu. To poskytuje optimální kombinaci 
efektivity obsluhy a spolehlivosti hnací soustavy.

Systém diferenciálního řízení
Diferenciální řízení udržuje u obou pásů plný výkon a umožňuje tak ve své třídě nejlepší zatáčení se zatíženou radlicí. Když jeden pás 
zrychluje, druhý přiměřeně zpomaluje. Zlepšila se manévrovací schopnost stroje, zvláště při velkém zatížení radlice, a u některých 
prací se zkrátily doby cyklů. V měkkém terénu na prudkých svazích je možná větší zatížitelnost, vyšší výkon a lepší ovládání rychlosti 
pojezdu, neboť při zatáčení jsou poháněny oba pásy. Praktická ovládací páka, dotykové ovládání řazení a modulace řízení umožňují 
snadné ovládání.

Vícerychlostní program
Tento exkluzivní systém ovládání stroje umožňuje obsluze zvolit z pěti rozsahů rychlostí dopředu a dozadu, aby rychlost stroje 
co nejlépe odpovídala použití a terénním podmínkám. Obsluha maximalizuje produktivitu, minimalizuje spotřebu paliva a snižuje 
celkové náklady na provoz stroje.

Ekonomický režim při couvání Cat
Standardní funkce ekonomického režimu při couvání snižuje otáčky motoru během couvací fáze cyklu hrnutí. Při jejím nastavení 
není potřeba další činnost obsluhy. Ekonomický režim při couvání může v závislosti na použití snížit spotřebu paliva až o 5 procent.
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Ovládací prvky pracovních nástrojů a řízení
Ergonomický tvar pro snadnější ovládání

Ovladač řízení a převodovky
Dozer D6T využívá elektrohydraulické diferenciální řízení. 
Tento způsob řízení ovládá směr a stupeň otáčení, řazení 
rychlostí dopředu/dozadu a volbu rychlostního stupně 
pomocí jediné ovládací páky, což zvyšuje komfort obsluhy. 
Nová ovládací páka má ergonomický tvar, který snižuje únavu 
obsluhy. Novým ovládacím válečkem na ovladači řízení se 
provádí řazení u elektronicky řízené převodovky s řazením 
pod zatížením, zatímco spínačem FNR se ovládá směr jízdy 
stroje. Ovládací páka obsluze umožňuje přesnou práci v malých 
prostorech – v blízkosti budov, nivelačních latí a dalších strojů.

Ovládací páky dozeru a zadních přídavných zařízení
Dozer D6T obsahuje ergonomicky tvarované ovládací prvky 
pracovního příslušenství s praktickými elektrohydraulickými 
ovládacími prvky, což zajišťuje vyšší komfort obsluhy, snadné a 
přesné ovládání pracovního nástroje. Elektrohydraulické ovládací 
prvky jsou nyní u dozeru D6T standardním vybavením, což 
zjednodušuje montáž systému AccuGrade™. Pokud je stroj 
vybaven radlicí VPAT, páka umožňuje šestisměrné ovládání 
radlice a kolébkovým spínačem se nastavuje úhel radlice.

Kolébkový spínač škrticí klapky
Jedním dotykem spínače se otáčky motoru automaticky nastaví 
na vysoké nebo nízké volnoběžné. Nová funkce umožňuje 
obsluze stisknout a přidržet spínač, dokud se nedosáhne 
požadovaných otáček motoru, a poté jeho uvolněním 
udržovat nově zvolenou rychlost pojezdu stroje.

Spínač blokování nářadí/pracovního nástroje
Funkce blokování zabraňuje neúmyslnému ovládání 
připojených hydraulických pracovních nástrojů.

Automatické řazení a automatické řazení dolů
Obsluha může předvolit nastavení převodových stupňů pro 
jízdu vpřed a vzad, které umožní snadno a účinně měnit směr. 
Nastavení automatického řazení obsahuje změnu z prvního 
rychlostního stupně dopředu na druhý rychlostní stupeň 
dozadu a z druhého rychlostního stupně dopředu na druhý 
rychlostní stupeň dozadu. Systém automatického řazení nižšího 
převodového stupně umožňuje automatické přeřazení dolů při 
zjištění výrazného zvýšení zatížení.

Přístrojová deska a monitorovací systém Cat
Dozer D6T obsahuje nový displej v palubní desce s novými 
funkcemi. Vyspělý monitorovací systém sleduje provozní 
stav stroje v reálném čase. Displej monitorovacího systému 
je podsvícen, což zaručuje vynikající viditelnost při nízkém 
osvětlení, a je odolný vůči odleskům, což umožňuje snadnější 
čtení při ostrém světle. Obsahuje také ovládání jasu a kontrastu.
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Integrované technologie
Řešení, jak provádět práci snadněji a efektivněji

Příprava pro instalaci nivelačního řídicího systému
Stroj D6T je z výroby standardně vybaven přípravou pro instalaci nivelačního řídicího systému (GCR), včetně plně integrovaných 
svazků vodičů začleněných do stroje během montáže. Tato integrace umožňuje prodejci snadnou instalaci volitelné přípravy pro 
systém AccuGrade (ARO) a systému AccuGrade pro ovládání a navádění stroje. Vychází se tak vstříc požadavkům trhu a zvyšuje 
se cena stroje při případném odprodeji. Přístrojová deska také obsahuje volné místo pro instalaci displeje systému AccuGrade.

Možnost přípravy pro systém AccuGrade 
Dozer D6T můžete z výroby objednat s instalovanými volitelnými držáky a technickým vybavením, díky kterému je připraven 
k jednoduché instalaci systému AccuGrade pro ovládání a navádění stroje. Připojení provádí prodejce Cat. Ve výrobním závodě 
instalovaná příprava ARO zjednodušuje prodejci instalaci komponentů systému AccuGrade a integrace do stroje napomáhá 
chránit komponenty a zvýšit robustnost systému.

Systém AccuGrade
AccuGrade je prodejcem instalovaný systém pro ovládání a navádění stroje, který umožňuje obsluze provádět se zvýšenou přesností 
zářezy a zahrnování a minimalizuje potřebu tradičních vytyčovacích kolíků a strun.

Systém AccuGrade využívá pokrokový laserový globální navigační satelitní systém (GNSS) a technologii univerzální sledovací 
stanice (UTS), komponenty namontované na stroji a technické vybavení nacházející se mimo stroj. Tento moderní systém ovládání 
stroje zobrazuje na displeji umístěném v kabině přesné informace o výšce a umožňuje tím dosáhnout správné polohování radlice. 
Díky informacím o vyhrnutí/nahrnutí materiálu zobrazovaným v reálném čase v kabině může obsluha zlepšit efektivitu své 
práce a vytvořit svah rychleji a s menším počtem přejezdů, než kdykoliv dříve. Systém AccuGrade výrazně zvyšuje produktivitu 
a přesnost zařízení pro srovnávání terénu – až o 50 procent oproti tradičním metodám.

Systém Cat Product Link
Vzdálené monitorování pomocí systému Product Link zvyšuje celkovou efektivnost řízení strojového parku. Systém Product Link 
je plně integrován do systémů stroje. Kódy událostí, diagnostické kódy, provozní hodiny, údaje o palivu a dobách volnoběhu a ostatní 
podrobné informace jsou vysílány do bezpečné internetové aplikace VisionLink™. VisionLink obsahuje účinné nástroje pro přenos 
informací k uživatelům a prodejcům, včetně mapování, údajů o dobách provozu a volnoběhu, o hladině paliva a dalších informací.
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Chladicí systém
Odolný a účinný

Chladič motoru, vzduchem chlazený mezichladič plnicího 
vzduchu (ATAAC) a chladič hydraulického oleje jsou 
soustředěny do jednoho celku. Konstrukce s hliníkovými 
příčně spojenými deskami prodlužuje životnost a umožňuje 
lepší přenos tepla a vynikající odolnost proti korozi. Standardní 
bloky chladičů mají 12 žeber na každých 51 mm, což umožňuje, 
aby jimi procházely nečistoty a neucpávaly žebrování. 

Nový hydraulicky poháněný ventilátor s otáčkami měnitelnými 
podle potřeby v chladném počasí sníží otáčky. Šetří se tím 
výkon motoru a palivo a snižuje se hladina hluku. 

Volitelný přídavný reverzační ventilátor mění otáčky ventilátoru, 
pokud stroj couvá nebo stojí. Toto přídavné zařízení obsahuje 
přístupové otvory na boční straně ochranného krytu chladiče motoru, 
které umožňují přístup pro čištění. Klimatizace je namontovaná 
na konstrukci ROPS, což zajišťuje optimální vyfukování nečistot 
ventilátorem a použitelnost při vysokých okolních teplotách.

Podvozek
Navržen pro maximální výkon
Dozer D6T je vybaven podvozkem Caterpillar se zvýšenými 
hnacími koly, který chrání rozvodovky, nápravy a komponenty 
řízení před rázovým zatížením. Modulární konstrukce napomáhá 
při servisních pracích a napomáhá snížit náklady na údržbu. 
Pro dosažení optimálního výkonu a životnosti podvozku jsou 
k dispozici různé konfigurace podvozku a různé desky pásů.

Podvozek SystemOne™
Podvozek SystemOne může pomoci snížit při mnoha druzích 
prací celkové náklady na údržbu a provoz. Utěsněné vložky 
s mazací náplní na celou dobu životnosti eliminují otáčení 
pouzder. Řetězová hnací kola navíc není třeba vyměňovat po 
celou dobu životnosti řetězu. Všechny komponenty podvozku 
SystemOne jsou navrženy tak, aby fungovaly a opotřebovávaly 
se jako systém, což prodlužuje životnost pásů.

Podvozek pro velkou zátěž (volitelné vybavení)
Podvozek pro velkou zátěž je vhodný pro těžké práce jako 
čištění pozemků, vytváření svahů s bočním sklonem nebo 
práce v kamenitém a nerovném terénu. Součásti tohoto 
podvozku jsou navrženy tak, aby měly delší životnost 
z hlediska opotřebení v abrazivních podmínkách a 
v aplikacích s velkým rázovým zatížením.

Provedení pro jemné úpravy terénu (volitelné vybavení)
Pro použití při dokončování ploch je k dispozici 
verze kombinující délku rámu kladek provedení 
LGP s deskami pásu XL.
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Pracovní nástroje
Vybaveno pro práci

Tlačná ramena ve tvaru L
Tlačná ramena ve tvaru L přibližují radlici více ke stroji než úhlopříčné výztuhy, což poskytuje vynikající manévrovatelnost, 
vyvážení a pronikání radlice. Tato konstrukce zabezpečuje pevnou boční stabilitu a lepší polohy válců pro konstantní vylamovací 
sílu nezávislou na výšce radlice.

Hydraulika s regulací zatížení
Provozem ověřený hydraulický systém s regulací zatížení reaguje na provozní požadavky automatickým a průběžným nastavováním 
hydraulického výkonu, což maximalizuje účinnost pracovního nástroje.

Radlice Cat
Polouniverzální, přímé a úhlové radlice mají silný skříňový průřez, díky čemuž obstojí i při nejnáročnějších pracích. 
Masivní konstrukce radlice a kalené šroubované řezné a krajní břity zvyšují její pevnost a životnost.

Radlice s proměnným pracovním sklonem a náklonem (VPAT)
Radlice s proměnným pracovním sklonem a náklonem (VPAT) u dozeru D6T umožňuje obsluze hydraulicky současně nastavovat 
zvedání, úhel a naklápění radlice pomocí ergonomicky tvarované ovládací páky radlice. Obsluha má také možnost ručně nastavit 
sklon radlice. Všestrannost radlice VPAT dodává dozeru D6T schopnost pracovat v různých podmínkách a široké škále aplikací, 
jako je dokončování ploch, rozprostírání materiálu, vyhazování do strany, hloubení příkopů ve tvaru V a zahrnování. Radlice VPAT 
jsou širší, díky čemuž mají větší objem a schopnost dosahovat úplného vyhrnutí dráhy na jedno projetí. Radlice VPAT lze také 
naklonit pro snadnou přepravu.
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Zadní nářadí
Všestrannost a vyvážení

Vícenožový rozrývač
Vícenožový paralelogramový rozrývač je nabízen se třemi noži. 
K dispozici jsou zahnuté nebo rovné nože rozrývače.

Naviják
Jednopákovým ovládáním se aktivují funkce spojky i brzdy, 
což pomáhá zvýšit efektivitu obsluhy. O dostupných navijácích 
se informujte u prodejce Cat.

Zadní protizávaží
Optimalizujte vyvážení pro couvání z příkrých svahů nebo 
zvýšení výkonu při těžkých zemních pracích. Zadní protizávaží 
se doporučují, pokud není specifikováno žádné další zadní 
přídavné zařízení a jsou vyžadována při použití radlic VPAT.

Tažný závěs
Dozer D6T lze vybavit tažnou tyčí pro vyprošťování jiných 
zařízení nebo tažení pracovních nástrojů, jako jsou disky, 
zhutňovače nebo sekací kotouče.

Udržitelnost
Myslíme na budoucí generace
Dozer Cat D6T přináší výhody pro vaše podnikání 
a nízké emise.

•	 	Vyhovuje emisní normě EU IIIB.

•	 	Motor šetřící palivo a funkce jako ekonomický režim při 
couvání a hydraulický ventilátor s otáčkami měnitelnými 
podle potřeby pomáhají snížit celkovou spotřebu paliva. 

•	 	Technologie jako AccuGrade a systém Product Link 
napomáhají zlepšit celkovou efektivitu, šetří palivo 
a provozní kapaliny a snižují též opotřebení a omezují 
riziko poškození vybavení stroje. 

•	 	Nová madla, stupátka, sady osvětlení a pozemní 
servisní centrum zvyšují bezpečnost na staveništi.

•	 	Hlavní komponenty jsou navrženy tak, aby umožňovaly 
renovaci, která snižuje množství odpadů a šetří 
peníze zákazníků, neboť umožňuje stroji a hlavním 
komponentům druhý – a někdy i třetí – život.
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Provozuschopnost a zákaznická podpora
Když hraje roli doba provozuschopnosti

Kryty a ochranné kryty
Některé důležité krycí panely motoru jsou odklopné nebo je lze 
demontovat bez použití nástrojů, což zaručuje snadný přístup 
během prohlídky nebo servisních prací. Větší boční kryty motoru 
umožňují přímý přístup k zadní straně chladicí soustavy při 
prohlídce a čištění. Dveře mřížky chladiče pro velkou zátěž 
jsou nyní standardním vybavením a mají robustní, šroubovanou, 
odklopnou konstrukci – ta umožňuje snadný přístup k ventilátoru 
a boční straně chladicí soustavy.

Pozemní servisní centrum
Na levém blatníku je přístup k novému pozemnímu servisnímu 
centru. Aniž by bylo potřeba vystupovat na stroj, je nyní ze 
země snadno přístupný odpojovací vypínač akumulátorů a 
záložní vypínač motoru. K dispozici je také volitelný spínač 
osvětlení přístupu, digitální počitadlo provozních hodin 
a zásuvka ohřívače vody chladicího pláště.

Nastupování/vystupování
Díky nově tvarovaným stupačkám a madlům je nyní nastupování 
do dozeru a vystupování z něj snadnější než kdykoliv dříve. 
Součástí volitelné soupravy osvětlení je vypínač osvětlení 
přístupu, který při nastupování/opouštění stroje zapíná 
vnější světlo pro noční osvětlení namontované na kabině.
Systém pro detekci přítomnosti obsluhy umožňuje stroji běžet 
na volnoběh, i když obsluha nesedí v sedačce. Systém uzamkne 
hnací soustavu, aby při nastupování do dozeru či při vystupování 
z něj nemohl nechtěný pohyb uvést stroj do pohybu.

Možnosti rychlého plnění a čerpadla pro čerpání paliva do stroje
Volitelné elektrické čerpadlo pro čerpání paliva do stroje 
umožňuje bezpečnější a rychlejší doplňování paliva v terénu. 
Má funkci automatického vypnutí, která v případě potřeby 
zastaví doplňování paliva. Čerpadlo umožňuje rychlé 
doplňování paliva rychlostí až 50 litrů/min.
Nachází se v úrovni země, což umožňuje snadný přístup a údržbu. 
Čerpadlo pro čerpání paliva do stroje je navrženo tak, aby celé zapadlo 
do uzavřeného prostoru. (Není k dispozici ve všech oblastech).

Renomovaná zákaznická podpora Cat
Prodejci Cat zajišťují nejlepší prodejní a servisní služby, 
počínaje pomocí při vybírání vhodného stroje až po erudovanou 
nepřetržitou podporu. Řiďte své výdaje pomocí programů 
preventivní údržby jako je měření stavu opotřebení podvozků 
pásových strojů (CTS), odběry a rozbor vzorků provozních 
kapalin (S·O·SSM) a pomocí garantované servisní smlouvy. 
Vaši nepřetržitou produktivitu zajistí též vynikající dostupnost 
náhradních dílů, nejlepší ve své třídě. Prodejci Cat vám též mohou 
uspořádat školení obsluh strojů, které ještě zvýší vaše zisky.
A když nastane čas pro výměnu stroje, prodejce Cat vám může 
pomoci dále ušetřit nabídkou originálních renovovaných dílů Cat. 
Vztahuje se na ně stejná záruka jako na nové a jsou stejně 
spolehlivé, přičemž u hnací soustavy a hydraulických 
komponentů činí finanční úspora 40 až 70 procent ceny.
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Specifikace dozeru D6T

Motor
Typ motoru Cat® C9.3 ACERT™
Emise U.S. EPA 

Tier 4 Interim /  
EU IIIB

Celkový výkon – 
SAE J1995

171 kW 229 k

Výkon motoru – 
ISO 14396

169 kW 227 k

Výkon motoru – 
ISO 14396 (DIN)

230 k

Čistý výkon – 
SAE J1349

153 kW 205 k

Čistý výkon – 
ISO 9249

153 kW 205 k

Čistý výkon – 
ISO 9249 (DIN)

208 k

Čistý výkon – 
80/1269/EEC

153 kW 205 k

Vrtání 115 mm
Zdvih 149 mm
Zdvihový objem 9,3 l

•	 	Jmenovité hodnoty motoru při 1850 ot/min.
•	 	Uvedený čistý výkon je výkon na setrvačníku 

motoru u motoru vybaveném ventilátorem 
nastaveným na maximální rychlost, čističem 
vzduchu, modulem Cat čistých emisí 
a alternátorem.

•	 	Až do nadmořské výšky 2286 m není 
vyžadováno snížení výkonu, nad 2286 m 
nastává automatické snížení výkonu.

•	 	Konstantní čistá strategie motoru

Převodovka
1.5 vpřed 3,8 km/h
2.0 vpřed 5,1 km/h
2.5 vpřed 6,6 km/h
3.0 vpřed 8,5 km/h
3.5 vpřed 11,4 km/h
1.5 vzad 4,8 km/h
2.0 vzad 6,6 km/h
2.5 vzad 8,4 km/h
3.0 vzad 8,5 km/h
3.5 vzad 14,6 km/h
Tažná síla:

1.5 vpřed 355,5 kN
2.0 vpřed 206,4 kN
2.5 vpřed 206,4 kN
3.0 vpřed 113 kN
3.5 vpřed 113 kN

Podvozek
Typ desek pásů Mírný provoz
Šířka desek pásů:

XL/XL VPAT 560 mm
XW 760 mm
XW VPAT 710 mm
LGP 915 mm
LGP VPAT 790 mm

Počet desek pásu  
na každé straně:

XL/XW 41
LGP 45

Výška záběrových lišt 65 mm
Úhel sklonu 203 mm
Světlá výška 384 mm
Rozchod pásů:

XL 1880 mm
XL VPAT 2134 mm
XW 2032 mm
XW VPAT/LGP/ 
LGP VPAT

2286 mm

Délka styku pásů se zemí:
XL/XW 2840 mm
LGP 3250 mm

Plocha styku se zemí:
XL 3,18 m2

XW 4,31 m2

LGP 5,95 m2

XL VPAT 3,18 m2

XW VPAT 4,03 m2

LGP VPAT 5,10 m2

Tlak na půdu:
XL 57,2 kPa
XW 43,9 kPa
LGP 33,5 kPa
XL VPAT 64,7 kPa
XW VPAT 52,0 kPa
LGP VPAT 42,8 kPa

Počet nosných  
kladek na každé straně

1

Počet kladek pásů  
na každé straně

XL/XW 7
LGP 8

Výkyvy v místě  
předního vodicího kola:

XL/XL VPAT/ 
XW VPAT

103 mm

XW 100 mm
LGP/LGP VPAT 117 mm

Provedení pro  
jemné úpravy terénu

N/A

•	 	Všechny výše uvedené rozměry odpovídají 
stroji s podvozkem SystemOne.

Objemy provozních náplní
Palivová nádrž 425,0 l
Chladicí systém 64,4 l
Kliková skříň motoru 24,6 l
Hnací soustava 148,0 l
Rozvodovky (každá) 13,5 l
Rámy rolen (každý) 25,0 l
Prostor hlavní hřídele 5,0 l
Hydraulická nádrž 65,5 l

Hydraulické ovladače – 
maximální provozní tlak

Dozer – zdvih:
Jiná radlice než VPAT 19 300 kPa
VPAT 21 550 kPa

Dozer – naklánění:
Jiná radlice než VPAT 19 300 kPa
VPAT 21 550 kPa

Dozer – úhel:
VPAT 21 550 kPa

Rozrývač – zdvih:
Jiná radlice než VPAT 19 300 kPa
VPAT 21 550 kPa

Řízení 40 000 kPa
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Hydraulické ovladače – čerpadlo
Typ
Ot/min při jmenovitých otáčkách motoru:

Ventilátor 2135 ot/min
Nářadí 2135 ot/min
Řízení 2854 ot/min

Výkon čerpadla:
Ventilátor 93 l/min
Nářadí 205 l/min
Řízení 195 l/min

Průtok válcem zvedání 190 l/min
Průtok válcem naklápění 110 l/min
Průtok válcem rozrývače 190 l/min
Průtok válcem nastavení úhlu – 
VPAT

170 l/min

Hydraulické ovladače – 
hlavní pojistný ventil

Nastavení tlaku – nářadí:
Jiná radlice než VPAT 21 700 kPa
VPAT 24 400 kPa

Naviják
Model navijáku PA56
Hmotnost 1203 kg
Olejová náplň 67 l
Délka navijáku a konzoly 1214 mm
Skříň navijáku:

Délka 902 mm
Šířka 872 mm

Prodloužená délka dozeru:
XL/XW 516 mm
LGP 365 mm

Průměr bubnu 254 mm
Šířka bubnu 315 mm
Průměr příruby 505 mm
Kapacita bubnu:

22 mm 85 m 
25 mm 66 m 

Pohon navijáku Mechanický
Ovládání Elektrické
Celková šířka 975 mm
Průměr lana  
(doporučený)

22 mm 

Rozměry kování lana 
(vnější průměr × délka)

54 mm × 
67 mm

Prázdný buben:
Maximální tah  
při navíjení lana

40 700 kg 

Maximální rychlost  
navíjení lana

39,6 m/min

Plný buben:
Maximální tah 
při navíjení lana

34 600 kg 

Maximální rychlost  
navíjení lana

68,3 m/min

Radlice
Objem:

Radlice SU provedení XL 5,31 m3

Úzká radlice SU  
provedení XL*

4,95 m3

Radlice A provedení XL 3,93 m3

Radlice VPAT provedení XL 4,73 m3

Radlice SU provedení XW 5,05 m3

Radlice A provedení XW 4,30 m3

Radlice VPAT  
provedení XW

5,08 m3

Radlice S provedení LGP 3,70 m3

Radlice A provedení LGP 5,22 m3

Radlice VPAT  
provedení LGP

4,20 m3

Šířka:
Radlice SU provedení XL 3260 mm
Úzká radlice SU 
provedení XL*

2990 mm

Radlice A provedení XL 4160 mm
Radlice VPAT provedení XL 3880 mm
Radlice SU provedení XW 3560 mm
Radlice A provedení XW 4500 mm
Radlice VPAT 
provedení XW

4160 mm

Radlice S provedení LGP 4040 mm
Radlice A provedení LGP 5070 mm
Radlice VPAT  
provedení LGP

4160 mm

*		Pouze pro Evropu.

Rozrývač
Typ Pevně nastavený 

paralelogram
Úhel nájezdu 26 stupňů
Vzájemná vzdálenost držáků 1000 mm
Rozměr nože 2000 mm
Průřez nože 74 mm × 

175 mm
Počet držáků 3
Celková šířka nosníku 2202 mm
Průřez nosníku 219 ×  

254 mm
Maximální světlá výška 
při zvednutí (pod špičkou, 
čep ve spodním otvoru)

514 mm

Maximální penetrace 457 mm
Maximální penetrační síla 6603 kg
Vylamovací síla 9134 kg
Hmotnost:

S jedním nožem 1634 kg
Každý přídavný nůž 74 kg
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Specifikace dozeru D6T

Hmotnosti
Provozní hmotnost:

XL A 21 148 kg
XL SU 20 937 kg
XL VPAT 23 663 kg
XW A 22 068 kg
XW SU 21 789 kg
XW VPAT 24 112 kg
LGP S 22 448 kg
LGP A 23 482 kg
LGP VPAT 24 569 kg

Přepravní hmotnost:
XL A 17 738 kg
XL SU 17 738 kg
XL VPAT 20 385 kg
XW A 18 564 kg
XW SU 18 564 kg
XW VPAT 20 793 kg
LGP S 19 527 kg
LGP A 19 527 kg
LGP VPAT 21 264 kg

•	 	Provozní hmotnost zahrnuje radlici, maziva, 
chladicí kapalinu, plnou palivovou nádrž, 
standardní pásy, kabinu s konstrukcí  
ROPS/FOPS, tažný závěs a obsluhu.

•	 	Přepravní hmotnost zahrnuje válce zvedání radlice, 
maziva, chladicí kapalinu, kabinu s konstrukcí 
ROPS/FOPS, standardní pásy a 10 % paliva.

Normy
ROPS/FOPS ROPS splňuje 

požadavky normy 
ISO 3471:2008/FOPS 
splňuje požadavky normy 
ISO 3449:2005 úroveň II.

Brzdy Brzdy vyhovují 
mezinárodní normě 
ISO 1065:2008.

Kabina Splňuje příslušné normy, 
jak je uvedeno níže. 

•	 	Hladina akustického tlaku působícího na obsluhu 
Leq (ekvivalentní akustický tlak) měřená podle 
dynamických podmínek v normě ISO 6396 je 
79 dB(A), a to pro kabinu dodávanou společností 
Caterpillar, je-li kabina správně instalovaná 
a řádně udržovaná a testování je provedeno 
se zavřenými dveřmi a okny.

•	 	Při dlouhodobé práci s otevřeným stanovištěm 
obsluhy nebo s otevřenou kabinou (není-li 
prováděna správná údržba nebo jsou-li otevřené 
dveře či okna) nebo v hlučném prostředí 
se doporučuje použití chráničů sluchu.

•	 	Hodnota vnějšího akustického tlaku 
pro standardní stroje byla měřena podle 
dynamických podmínek v normě ISO 6395. 
Na tomto stroji vybaveném podpěrnými 
kladkami je hladina hlučnosti 115 dB(A).

Hnací ústrojí
Typ Mechanický
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Rozměry
Všechny rozměry jsou přibližné.

 
XL

 
XL VPAT

Provedení XL pro 
jemné úpravy terénu*

1 Rozchod pásů 1880 mm 2134 mm 1880 mm

2 Šířka dozeru
Přes radiální čepy 2640 mm — 2640 mm
Bez radiálních čepů (stand. pás) 2440 mm 2692 mm —

3 Výška stroje od hrany záběrových lišt desek pásů: 
Výfuk 3126 mm 3126 mm 3193 mm
Konstrukce ROPS 3169 mm 3169 mm 3245 mm
Souprava světel Premium 3310 mm 3310 mm 3310 mm

4 Délka pásu ve styku s terénem 2840 mm 2840 mm 3275 mm

5 Délka základního dozeru 3860 mm 3860 mm 4247 mm
S následujícím příslušenstvím připočtěte: 

Tažný závěs 182 mm 182 mm 251 mm
Rozrývač, vícenožový (se špičkou v úrovni terénu) 1370 mm 1370 mm —
Naviják 517 mm 517 mm —
Radlice S — — —
Radlice SU + úzká radlice SU (pouze pro Evropu) 1271 mm — 1273 mm
Radlice A 1341 mm — —
Radlice VPAT — 1504 mm —

6 Výška záběrových lišt 65 mm 65 mm 65 mm

7 Světlá výška 384 mm 384 mm 433 mm
Úhel sklonu pásu 203 mm 203 mm 203 mm
Počet desek pásu na každé straně 41 41 45
Počet kladek na každé straně 7 7 8
Standardní desky pásu 560 mm 560 mm 610 mm
Plocha styku se zemí (stand. pás) 3,18 m2 3,18 m2 4,00 m2

Tlak na půdu** 57,2 kPa 64,7 kPa 55 kPa

8 Výška tažné tyče 576 mm 576 mm 626 mm
Od dosedací plochy desek pásů 511 mm 511 mm 561 mm

 * S pásy 610 mm a radlicí SU.
 ** Provedení XL a XW s radlicí SU, provedení LGP s radlicí LGP bez zadního příslušenství pokud není určeno jinak a vypočítáno podle normy ISO 16754.

1

2 5

7

3 3
3

8

4 6
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Specifikace dozeru D6T

Rozměry
Všechny rozměry jsou přibližné.

XW XW VPAT LGP LGP VPAT

1 Rozchod pásů 2032 mm 2286 mm 2286 mm 2286 mm
2 Šířka dozeru

Přes radiální čepy 2950 mm — 3480 mm —
Bez radiálních čepů (stand. pás) 2794 mm 2997 mm 3193 mm 3150 mm

3 Výška stroje od hrany záběrových lišt desek pásů: 
Výfuk 3126 mm 3126 mm 3176 mm 3176 mm
Konstrukce ROPS 3169 mm 3169 mm 3219 mm 3219 mm
Souprava světel Premium 3310 mm 3310 mm 3360 mm 3360 mm

4 Délka pásu ve styku s terénem 2840 mm 2840 mm 3250 mm 3250 mm
5 Délka základního dozeru 3860 mm 3860 mm 4247 mm 4247 mm

S následujícím příslušenstvím připočtěte:
Tažný závěs 182 mm 182 mm 216 mm 216 mm
Rozrývač, vícenožový (se špičkou v úrovni terénu) 1370 mm 1370 mm 1370 mm 1370 mm
Naviják 517 mm 517 mm 397 mm 397 mm
Radlice S — — 1168 mm —
Radlice SU + úzká radlice SU (pouze pro Evropu) 1271 mm — — —
Radlice A 1405 mm — 1475 mm — 
Radlice VPAT — 1504 mm — 1412 mm

6 Výška záběrových lišt 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm
7 Světlá výška 384 mm 384 mm 434 mm 434 mm

Úhel sklonu pásu 203 mm 203 mm 203 mm 203 mm
Počet desek pásu na každé straně 41 41 45 45 
Počet kladek na každé straně 7 7 8 8 
Standardní desky pásu 760 mm 710 mm 915 mm 785 mm
Plocha styku se zemí (stand. pás) 4,31 m2 4,03 m2 5,95 m2 5,10 m2

Tlak na půdu* 43,9 kPa 52,0 kPa 33,5 kPa 42,8 kPa
8 Výška tažné tyče 576 mm 576 mm 626 mm 626 mm

Od dosedací plochy desek pásů 511 mm 511 mm 561 mm 561 mm

 * Provedení XL a XW s radlicí SU, provedení LGP s radlicí LGP bez zadního příslušenství pokud není určeno jinak a vypočítáno podle normy ISO 16754.

1

2 5

7

3 3
3

8

4 6
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Standardní vybavení dozeru D6T

HNACÍ SOUSTAVA
Vznětový motor C9.3 ACERT

Splňuje požadavky emisních norem  
EPA/ARB Tier 4 Interim a EU IIIB

Čistič vzduchu, předčistič vzduchu 
s odstředivým proudovým odlučovačem 
prachových částic

Vzduchový filtr s elektronickým servisním indik.
Vzduchem chlazený mezichladič 

plnicího vzduchu (ATAAC)
Chladicí kapalina s prodlouženou životností (ELC)
Ventilátor, sací, hydraulický
Koncové převody, jednoduché redukční 

planetové soukolí se třemi planetami
Podávací čerpadlo pro odvzdušnění 

palivového systému, elektrické
Parkovací brzda, elektronická
Sítko pro předčištění paliva
Chladič s hliníkovými příčně spojenými deskami
Programované řazení

– automatické řazení směru pojezdu 
a řazení dolů

– řazení řízené škrticí klapkou 
s kompenzací zátěže

Pomůcka pro usnadnění spouštění, 
automatický nástřik éteru

Dělič točivého momentu
Převodovka, elektronicky řízené řazení pod 

zatížením, 3 rychlosti dopředu a 3 dozadu
Turbodmychadlo
Odlučovač vody z palivového systému

PODVOZEK
SystemOne
Podpěrné kladky
Spojovací hlavní článek
Vyrovnávací příčná vzpěra pro velkou zátěž
Ochranné kryty, vedení na konci pásu
Vodicí kola s centrálním běhounem, 

s mazací náplní na dobu životnosti
Kladky pásů promazané na celou dobu životnosti
Rámy kladek pásů, trubkové
Napínací zařízení pásů, hydraulické
Segmenty hnacích kol, vyměnitelné

ELEKTRICKÝ SYSTÉM
Výstražná houkačka při couvání
Alternátor, 95 A, bezkartáčový
Akumulátory, 2 bezúdržbové 12 V  

(24V systém) pro velkou zátěž
Měnič, dvě 10A 12V zásuvky
Konektor, diagnostický
Elektrické startování, 24 V
Houkačka, pro výstrahu před strojem

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ OBSLUHY
Klimatizace pod kapotou
Loketní opěrka, nastavitelná
Kabina, s konstrukcí ROPS/FOPS, odhlučněná
Zpomalovací pedál
Elektrohydraulické ovládání nářadí a řízení
Sdružený přístrojový panel s pěti ukazateli 

(chladicí kapalina motoru, olej hnací soustavy, 
hydraulický olej, hladina paliva a zobrazení 
otáček motoru nebo převodového stupně)

Pedály, palubní deska
Vyhřívání
Počitadlo provozních hodin, elektronické
Zpětné zrcátko
Vícerychlostní program (MVP), 5 rychlostí 

včetně ekonomického režimu při couvání
Příprava pro rádio
Sedadlo, nastavitelné odpružení profilu
Bezpečností pás, samonavíjecí, šířka 76 mm
Spínač škrticí klapky, elektronický
Stěrače, s cyklováním

OSTATNÍ STANDARDNÍ VYBAVENÍ
Seznam součástí na disku CD ROM
Kryty motoru, děrované
Přední tažné zařízení
Ochranné kryty, zavěšené vespod
Pozemní servisní centrum s dálkovým 

elektrickým odpojením a sekundárním 
vypínačem motoru

Kapota, děrovaná
Hydraulický systém, nezávislá čerpadla řízení, 

pracovních nástrojů a ventilátoru
Hydraulický systém, s regulací zatížení,  

zvedání a naklápění radlice
Chladič oleje, hydraulický
Příprava pro systém Product Link
Dvířka chladiče, se žaluziemi, zavěšená
Otvory pro odběr vzorků S·O·SSM

Ochrana proti vandalismu pro prostory 
s provozními kapalinami a pro 
schránku akumulátoru

Standardní vybavení se může změnit. Podrobnější informace vám poskytne prodejce Cat.
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HNACÍ SOUSTAVA
Vypouštěcí ventily, ekologické, hnací soustava 
Ventilátor chladiče, s automatickou reverzací 
Systém pro rychlou výměnu oleje, hnací soustava
Palivový systém, rychlé plnění 
Předčistič, turbínový s mřížkou
Tepelný štít včetně izolovaného modulu CEM

PODVOZEK
Provedení podvozku pro velkou zátěž

Stroje XL 
Stroje XW
Stroje LGP
Stroje s radlicí VPAT provedení XL
Stroje s radlicí VPAT provedení XW
Stroje s radlicí VPAT provedení LGP

Dvojice pásů (rám kladek pásu s radlicí 
VPAT provedení XL, 41 článků)
Extrémní provoz (SystemOne) 560 mm

Dvojice pásů (rám kladek pásu s jinou radlicí
než VPAT provedení XL, 41 článků)
Mírný provoz (SystemOne) 610 mm
Mírný provoz (HD) 610 mm
Mírný provoz (HD) 560 mm
Extrémní provoz (HD) 610 mm, lichoběžníkový

Dvojice pásů (Rám kladek pásu s jinou radlicí
než VPAT provedení XW, 41 článků)
Extrémní provoz (HD) 760 mm
Extrémní provoz (SystemOne) 760 mm, 

střední otvor
Extrémní provoz (SystemOne) 710 mm

Dvojice pásů (rám kladek pásu s radlicí VPAT
provedení LGP, 45 článků)
Mírný provoz (HD) 790 mm, odsazení
Mírný provoz (HD) 915 mm
Extrémní provoz (HD) 760 mm
Extrémní provoz (SystemOne) 915 mm

Dvojice pásů (rám kladek pásu s jinou radlicí
než VPAT provedení LGP, 45 článků)
Extrémní provoz (HD) 915 mm, 

lichoběžníkový
Extrémní provoz (HD) 760 mm

Dvojice pásů (provedení XL pro jemné 
úpravy terénu)

Mírný provoz (SystemOne) 610 mm

HYDRAULICKÝ SYSTÉM
Uspořádání ovládání – rozrývač  

(jiná radlice než VPAT) 
Uspořádání ovládání – rozrývač (radlice VPAT)
Uspořádání ovládání – naviják 
Uspořádání ovládání – rozrývač/naviják 
Uspořádání ovládání – vlečení hydraulických nářadí 

STARTÉRY, AKUMULÁTORY A 
ALTERNÁTORY

Alternátor 150 A 
Alternátor, 150 A, s odsáváním nečistot
Ohřívač chladicí kapaliny motoru, 120 V
Startér pro velkou zátěž 

ELEKTRICKÝ SYSTÉM
Světla, 6 základních 
Světla, 10 Premium 

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ OBSLUHY
Klimatizace, namontovaná na konstrukci ROPS 
Kamera pro výhled dozadu
Madla pro velkou zátěž 
Madla pro velkou zátěž, radlice VPAT 

TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ
Příprava pro systém AccuGrade, kabina

OCHRANNÉ KRYTY
Ochranný kryt, zadní část dozeru
Ochranný kryt, koncový převod, drapákové kryty 
Ochranný kryt, těsnění koncového převodu 
Ochranný kryt, těsnění vodicího kola
Sada ochranných krytů pro velké zatížení 
Závěs, přední 
Okno, zadní část kabiny 
Sada ochranných krytů
Tažné zařízení, tažný hák 

PROVEDENÍ VODICÍHO OCHRANNÉHO 
KRYTU PÁSU (SystemOne)

Vodítko, pásy, mírný provoz 
Vodítko/kryt, pásy, celá délka 

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Protizávaží a tažná tyč
Protizávaží, zadní 
Protizávaží, zadní deska
Protizávaží, přídavné
Tažná tyč, pevná krátká 
Tažná tyč, pevná dlouhá 
Čerpadlo pro čerpání paliva do stroje

ÚPRAVA PRO NAVIJÁK
Sada navijáku PA56, standardní rychlost
Sada navijáku PA56, nízká rychlost
Průvlačnice, 3 kladky 
Čtvrtá kladka

RADLICE
Dozer s radlicí VPAT provedení XL
Dozer s radlicí VPAT provedení XW
Dozer s radlicí VPAT provedení LGP
Radlice 6SU provedení XL
Úzká radlice 6SU provedení XL 

(není dostupná ve všech regionech)
Radlice 6SU provedení XL, pro skládky
Radlice 6SU provedení XW
Radlice 6SU provedení XW, pro skládky 
Radlice 6A provedení XL 
Radlice 6A provedení XW 
Radlice 6A provedení LGP
Radlice 6S provedení LGP 
Radlice 6S provedení LGP, pro skládky 

ZÁBĚROVÉ ČÁSTI NÁSTROJŮ
Rozrývač, vícenožový 
Zub, vícenožový rozrývač 

RŮZNÉ
Sestava těsnění
Sestava těsnění – radlice VPAT

Volitelné vybavení se může změnit. Podrobnější informace vám poskytne prodejce Cat.

Volitelné vybavení dozeru D6T



19

Poznámky



Pásový dozer D6T

Další informace o výrobcích Cat, službách prodejců a průmyslových řešeních najdete  
na webových stránkách www.cat.com

© 2011 Caterpillar Inc.
Všechna práva vyhrazena

Materiály a technické údaje se mohou bez oznámení změnit. Stroje na fotografiích mohou být vyobrazeny  
s doplňujícím vybavením. Informujte se u prodejce Cat o aktuální nabídce volitelného vybavení.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, jim příslušná loga “Caterpillar Yellow” a design označení strojů 
”Power Edge” spolu se zde použitým označením společnosti a produktů jsou ochrannými známkami 
společnosti Caterpillar a nemohou být používány bez jejího svolení.

A7HQ6366 (09-2011)
(Překlad: 10-2011)

(Evropa a země používající
emisní normy EU) 
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