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حتوا با هارک هؼرٍف  catدر کفص اضٌا ّستیذ .بِ جرات هی تَاًن بگَین کفص ّای اصل ایي هارک بی رقیب ّستٌذ ٍلی ایي
چِ ربطی بِ لَدر دارد؟ در اخر خَاّیذ فْویذ.

LeTourneau L-2350
کِ برای خَدش غَلی ّست تَاًستِ بسرگتریي لَدر دًیا لقب گیرد .ایي لَدر کِ  ۰۰۳۲۲اسب بخار قذرت دارد قادر است
اجساهی تا ٍزى  lbs ۰۶۲,۲۲۲را تا ارتفاع  ۴۴فَت بلٌذ کٌذ.
بذ ًیست بذاًیذ برتریي ضرکت تَلیذ کٌٌذُ ی لَدر کاترپیالر ًام دارد ٍ در اهریکا ٍاقغ ضذُ است .اکثر هحصَالت اساسی ایي
ضرکت برای ایراى تحرین است البتِ بؼذ از زلسلِ ی بن هذت کَتاّی ایي ضرکت برتریي دستگاُ ّای خَد از جولِ  D9را بِ
ایراى فرٍخت ٍلی دٍبارُ تحرین ّا را از سر گرفت.
اگر دٍست داریذ در هَرد ایي ضرکت اطالػات بیطتری داضتِ باضیذ بِ اداهِ ی هطلب برٍیذ.

کاترپیالر ( )Caterpillarیک کوپاًی آهریکایی هیباضذ ٍ هحل آى در پَریا ۰ایلیٌَی قرار دارد .کاترپیالر (کِ هؼوَأل  CATیا
ً catاهیذُ هیطَد) ۰بِ گفتِ اّل في بسرگتریي تَلیذ کٌٌذُ هاضیي آالت سٌگیي ػوراًی ٍ هؼذًی ۰دیسل ٍ گازطبیؼیٍ ۰
تَربیٌْای گازی هیباضذ.
هحصَالت ایي کوپاًی بؼلت داضتي زًجیر ٍ ّوچٌیي رًگ زرد ٍیصُ بسیار هؼرٍف هیباضٌذ .کاترپیالر تَلیذ کٌٌذُٔ هاضیي
آالت صٌؼتی بِ ٍیصُ هاضیي آالت هٌْذسی هاًٌذ بَلذٍزر  D9در ابؼاد گسترُ هیباضذ.
داستاى کوپاًی کاترپیالر بِ اٍایل قرى ًَزدّن هیالدی برهیگرددٌّ ۰گاهیکِ داًیل بست ٍ بٌیاهیي َّلت با رٍضْایی سؼی در
استفادُ از تراکتَرّای بخار در هسارع کطاٍرزی کردًذ .تا سال  ۰۰۲۴هیالدی ۰ایي تراکتَرّای بسرگ بخار بِ هذت  ۰۴سال
هسارع کالیفرًیا را ضخن زدُ بَدًذ ٍ گْگاّی در خاکْای ًرم هسارع کالیفرًیا هخصَصأ بؼذ از بارش باراى گرفتار هیطذًذ.
خالظ کردى ایي تراکتَرّای ػظین حتی با داضتي اسب بخارّای باال بسیار هطکل هیبَد .بٌیاهیي َّلذ ایذّای داضت :چرا
ایي هاضیي آالت حرکت ًکٌٌذ؟ در ۰۴ام ًَاهبر سال  ۰۰۲۴هیالدی اٍ بلَکْای چَبی را در اطراف آیذلرّای تراکتَر

آزهایطی ضوارُ  ۷۷خَد ًصب کردً .تیجِ باٍرًکردًی بَد ٍ ۰تراکتَرّای جذیذ زادُ ضذًذ.
کاترپالر بِ خاطر کاترپیالر  ٍ ۳۲کاترپیالر  ۶۲بسیار هطَْر ضذ.
کوپاًی کاترپیالر در تاریخ ۰۵ام آٍریل سال  ۰۰۰۵از ادغام دٍ کوپاًی تَلیذی َّلت (بِ اًگلیسیHolt Manufacturing :
 )Companyاز استاکتَى ۰کالیفرًیا ٍ کوپاًی (بِ اًگلیسی )C. L. Best Gas Traction Company :از سٌالًذرٍ۰
کالیفرًیا تطکیل ضذ .فرٍش سال اٍل ایي کوپاًی  ۰۳هیلیَى دالر بَد .تا سال  ۰۰۰۰هیالدی فرٍش تا هرز  ۵۰هیلیَى دالر
افسایص یافت ٍ ایي افسایص تا سال  ۰۰۳۲هیالدی کواکاى اداهِ یافت .کوپاًی تَلیذی َّلت پیطتاز استفادُ از زًجیرّای
کاترپیالر در جریاى جٌگ اٍل جْاًی بَدّاست.
بؼذ از ادغام دٍ کوپاًی ۰کاترپیالر دچار تغییرات بسیاری از جولِ بکارگیری هَتَرّای دیسلی ضذ .هحصَالت ایي کوپاًی
تَسط ًیرٍی دریایی آهریکا هطَْر ضذًذ .در جریاى جٌگ جْاًی دٍم ۰رضذ کوپاًی سرػت گرفت ٍ اٍلیي ضؼبِٔ آى در
خارج از آهریکا در سال  ۰۰۵۲هیالدی ضکل گرفت ٍ آى ضرٍػی برای تبذیل ایي کوپاًی بِ یک کوپاًی بیي الوللی بَد.
هحصَالت کاترپیالر ضاهل تراکتَرّای زًجیری ۰بیلْای ّیذرٍلیکی ۰لَدرّای بکَْ ۰گریذر ۰داه تراک ۰لَدر ۰تراکتَرّای
کطاٍرزی ۰هَتَرّای دیسلی ٍ گازی ٍ تَربیٌْای گازی هیباضذ .ایي هحصَالت در راّسازی ۰هؼذًکاری ۰جٌگلذاری ۰اًرشی۰
حول ٍ ًقل ٍ جابجایی هَاد استفادُ هیطًَذ.
بَلذٍزرّای کاترپیالر در دٍراى جٌگ جْاًی اٍل ًقص حیاتی داضتٌذ.
کفص کاترپیالر
ایي ضرکت بسرگ اقذام بِ تَلیذ کیف ٍ کفص ًیس کردّاست کِ ّواًٌذ هاضیي آالت سٌگیي خَد طرفذاراى زیادی در سراسر
دًیا دارد .در ضْرّای بسرگی ّوچَى تْراى ۰ضیراز ۰کیص ٍ اصفْاى ًیس ًوایٌذگیْایی برای فرٍش هحصَالت کاترپیالر ٍجَد
دارد.
کوپاًی کاترپیالر در بیي  ۰۲۲ضرکت اٍل دًیا با دارایی هؼادل  ۴۲هیلیارد دالر قرار گرفتِ است.

