
CAT أندركارج  

(حامل مركبات)



CAT أندركارج وصيانة مانرتاك 

تزيد من عمر معداتك

=ثل األندركرج (الهيكل السفيل) الخاص بك ٪50 

من إجJيل تكاليف الصيانة الخاصة باملعدة، حيث 

يقدم األندركرج (الهيكل السفيل) املصمم 

خصيصا من Cat أعىل قيمة للمعدة وبأقل تكاليف 

الصيانة، كJ أن خدمة متابعة العمالء (CTS) من 

مانرتاك تزيد من إنتاجيتك.

مراقبة الجودة الشاملة مطابقة مثالية مع املعدات

استبدال قطعة واحدة، 

وليس النظام ككل

 سهولة إزالة العنارص 

املنفردة



الحواف الجلبات الروابط األسنان لدارات الرولرز الستخدام

االستعJل

x x التجريف ودفع التحميل

x x x التفتيت والحفارة

x التحميل

lجميع العنارص أتلفت من جانب التحف التنقيب

التضاريس

x x x العمل من الجهة الخلفية

x x العمل من الجهة األمامية

جميع العنارص أتلفت من الجانب العلوي من الجهة العمل من جهة الجانب

x x x x العمل نحو الداخل

x x x x العمل نحو الخارج

عوامل تلف األندركارج

=كن أن يؤثر نوع الوظيفة والتضاريس 
واملواد التي تعمل بها اآللة عىل معدل 

التآكل والتلف يف عنارص األندركارج 
املختلفة. تعد Caterpillar هي الرشكة 

املصنعة األصلية الوحيدة التي تصمم 
وتبني األندركارج الخاص بنا ملطابقة 

املنتج الخاص باآللة.



iتلك مانرتاك خيارات أندركارج لتلبية احتياجاتك
ممتاز

اآللة املواد العميل

 (D6N ، D614 / R / T ، D794R ، D804 / R / T) أداء عام  

 مصمم لالستعJالت ذات التأثl املنخفض إىل املعتدل،
 مع املنتجات Cat  مليزانية أولية منخفضة بجودة أعىل مقارنة

 الغl تابعة لرشكة.

االستعJالت ذات التأثl املنخفض إىل املتوسط •
• lجودة قياسية للقطع، لكنها متفوقة عىل املنتجات الغ

 Cat تابعة لرشكة
تثبيت ممتاز  •
•

 (D6N, D6T, D714R) أداء عايل 

 مصممة لالستعJالت عالية التأثl، مJ يؤدي إىل انخفاض
 التكلفة اإلجJلية للساعة.

• lالت متوسطة إىل عالية التأثJاستع
الجودة الرائدة يف صناعة قطع الغيار •
تثبيت ممتاز•

التسوية عرض املداس وزن الجهاز التعبئة الرطوبة lالتأث لتآكل استخدام اآللة

تكاليف 

التشغيل 

والصيانة

فرتة امللكية سعر الرشاء

جيد جداجيد



 3000 ساعة ، أو تلف %100

 ،Track Feller Buncher وماكينة التقطيع ،Track Skidders ال يتضمن الجرارات املجنزرة
وعالمة NexusTM . فعندما تكون القطعة املستبدلة أك¤ توفlا، ستغطي مانرتاك 

التكلفة النسبية للقطع، بناء عىل نسبة التلف يف القطع التي تم استبدالها.

برنامج تأمp أندركرج (الهيكل السفيل): األداء العام 

تغطي قطع وأجزاء األداء العام، الترسب والكرس ملدة 
أربع سنوات، أو 3000 ساعة، أو 100٪ من التلف، عىل 

حسب أيهم يأ¬ أوال. يغطي األداء العام أنواع 
األعطال التالية: 

ترسب و/ أو كرس مجمعات الرابط الجديد، والرولرز، •
والدارات 

كرس مداس الجنزير، وأسنان العجلة، واألجزاء •
املسننة

يعترب األفضل يف الحاالت التي لن تتحقق فيها •

القيمة الكاملة لألندركرج (الهيكل السفيل) يف 

األداء العايل 

مدعوم بأعوام من االبتكار التكنولوجي •

قابل للتبديل مع أجزاء الجنزير ذات األداء العايل•

مع اتفاقيات قيمة العمالء من 

مانرتاك، uكنك توقع نتائج متناسقة

عندما يشكل السعر عامال مؤثرا، ضع يف اعتبارك نطاق عمل 

األداء العام، الذي صممته Cat. حيث تناسب هذه الخدمة، 

امليزانية املحدودة ولكن بجودة أعىل بكث� من املنتجات 

.Cat التابعة لرشكة �غ

تأم² األداء العام



جلبة ذات قطر أكرب، وبكرات جنزير، ومقاطع مسننة •
لضJن أقىص قدر من املتانة ملجمع الرابط 

رابط سطح التلف مصمم للقضاء عىل االهتزاز •

قابل للتبديل مع أجزاء الجنزير ذات األداء العام•

CAT أندركارج: األداء العايل

يوفر حل األداء العايل عمرا أطول لحدوث التلف 

بنسبة ترتاوح من 20 إىل 40٪ ويتميز بوجود 

روابط تم تصميمها لتحسp مقاومة الشقوق.

 ،Track Feller Buncher وماكينة التقطيع ،Track Skidders ال يتضمن الجرارات املجنزرة
وعالمة NexusTM . فعندما تكون القطعة املستبدلة أك¤ توفlا، ستغطي مانرتاك 

التكلفة النسبية للقطع، بناء عىل نسبة التلف يف القطع التي تم استبدالها.

برنامج تأمp أندركرج (الهيكل السفيل): األداء العايل 

يغطي الربنامج 4 سنوات، أو 4000 ساعة، أو حتى ما 
يقارب 100% من التلف، عىل حسب أيهم يأ¬ أوال. 

يغطي التأم² أنواع األعطال التالية: 
ترسب الزيت، وكرس مجمعات الرابط الجديد، والرولرز، •

والدارات 
ترسب الزيت من الرولرز املوزع املجدد، والدارات •

امللحومة 
كرس عند االستخدام العادي، ملداس الجنزير الجديد، •

وأسنان العجلة، واألجزاء املسننة 
الجلبات (بشينغز) ذات الحزوز النهائية، التي تتجاوز •

إرشادات إعادة االستخدام من Cat يف وقت الدوران 
كرس حاد شديد يغطي 30٪ أو أك¤ من سطح سكة •

الرابط

 4000 ساعة ، أو تلف %100

تأم² األداء العايل



اإلجراءات عىل موقع عملك لتقليل تكاليف التشغيل •

استخدام معدات تشخيص متقدمة مثل مؤرشات تآكل •
باملوجات فوق الصوتية 

جدولة الخدمة بناء عىل احتياجات مخطط معداتك •

اتخاذ قرارات مستنlة: تقييم الخيارات وصيانة الخطة •

إدارة عنارصك من خالل تطبيق CTS Pro املجا¼•

تخفيض تكاليف الصيانة إىل النصف 

 CTS مع خدمة متابعة العمالء

خدمة متابعة العمالء (CTS) من مانرتاك: هي 

برنامج شامل إلدارة األندر كراج عن طريق مراقبة 

األداء وقياسه والتنبؤ �عدالت التلف.

 عملية فحص أجريت يف

العام املايض 900+
 يف CTS فحص من خدمة

السنوات ال 5 املاضية 4000
� تنبيهات حمراء غ� مغطاة، وتوف

الوقت الضائع، وتكلفة املخزون، واملال 280

يستغرق األمر أك� من مجرد قطع، لتحقيق أقل 

تكلفة بالساعة لعملك. iتلك مانرتاك:



MANTRAC OPTIONS TO MEET YOUR NEEDS

أجرت مانرتاك تجارب موسعة لتحديد نتائج مواقع العمل 

الحقيقية، مقارنة ب² عمر عنارص األندركارج عالمة Cat مقابل 

 .Cat من D9 عىل الجرار Berco عالمة

النتيجة: =كن أن يساعدك األندر كارج األصيل من Cat عمليات 

فحص خدمة تتبع العمالء (CTS)من مانرتاك عىل تحس² تتبع 

عمر اآللة وتقليل التكاليف بشكل كبl وزيادة اإلنتاجية.
vs

CAT اندر كارج: 

دراسة حالة



تستمر معدات CAT لفرتة أطول، وتساعد خدمة 

متابعة العمالء (CTS) يف إدارة كل ما يتعلق 

باألندركرج (الهيكل السفيل) الخاص بك.

عمر تتبع األندركارج مقابل ساعات االستخدام
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Cat مع CTS Berco

CAT اندر كارج: 

دراسة حالة

تم إجراء فرتت² تجريبيت² عىل وحدات D9، التي 
تعمل يف مرشوع كبl ألعJل البنية التحتية، وقد 

 (CTS) أُخذت خمس قراءات من خدمة متابعة العمالء
لكل وحدة، خالل الفرتة التجريبية. 

• Cat مقاومة تآكل أعىل مع أندر كارج من

أك¤ من 1600 ساعة إضافية من الحياة: 48٪ أفضل •

 Berco من

تعمل خدمة متابعة العمالء (CTS) والصيانة •

املوىص به عىل إطالة عمر التتبع حتى 9000 ساعة



CAT أندر كارج يقلل من تكلفة امللكية

CAT اندر كارج: 

دراسة حالة

تظهر تجاربنا آثارا واضحة عىل التكلفة. عىل الرغم من التكلفة 

األولية، يقدم CAT أندركارج لألداء العايل أفضل قيمة مقابل املال: 

توفl يصل إىل 9٪ لكل ساعة تشغيل •

أقل تكلفة إجJلية للساعة الواحدة: 3.02 دوالر يف الساعة •

انخفاض وقت التوقف عن العمل مع الخدمات الصغlة والحلول •

مثل تبادل الخدمات 

ضJن الحد األدÊ لساعات العمل من خالل برنامج ضJن •

األندركارج لدينا
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Berco: End  
of life, replace 
with new

Cat GD, HD: 
End of life,  
replace w/ new

Berco:  
New Link  
Asssembly

Cat GD:  
New Link 
Asssembly

Cat HD:  
Pin and 
Bush Turn

Cat HD: $3.02/h

Cat GD: $3.13/h

Berco: $3.28/h

 تكلفة امللكية

 نظريا (بالدوالر

األمري¢)

 عدة مبيعات قطع األندركرج
(الهيكل السفيل)


