
Двигател

Бруто мощност (ISO 14396) 17,9 кВт 24,3 hp
Полезна мощност 13,2 кВт 17,7 hp

Тегла
Работно тегло с кабина 2320 кг 5115 паунда
Работно тегло със сенник 2210 кг 4872 паунда 

302.4D
Мини-хидравличен багер
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Гъвкавост и 
ефективност, 
за да работите 
както трябва.

Копайте с 
по-голяма 
мощност и 
пестете време 
и усилия 
при работа.
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Моделът Cat® 302.4D осигурява мощност и ефективност, които ви помагат да изпълните 
работните си задачи по най-добрия начин, без да усетите напрежение – с по-бързо и  
по-мощно загребване и плавно управление.



Висока степен на гъвкавост
Със своите компактни размери и транспортно тегло под 2300 кг 
(5070 паунда) моделът 302.4D може лесно да се транспортира 
с обикновено ремарке и камион или транспортен микробус.

Благодарение на здравите уши за повдигане на покрива на 
кабината машината може лесно и бързо да се мести от един 
обект на друг.

Автоматично блокиране на завъртането
Безопасното транспортиране на машината се подпомага 
от автоматичното блокиране на завъртането на Cat, което 
блокира горната част на корпуса на машината, когато се 
вдигне пултът за управление или двигателят спре.

Работни инструменти
Предлага се разнообразие от работни инструменти за различни приложения, включително кофи, съединители за 
бърза връзка, чук и шнек. Всички инструменти на Cat са направени така, че да бъдат дълготрайни и да работят 
съвместно с вашата машина за постигане на отлични резултати и оптимална производителност.

Стандартно вградена спомагателна хидравлика
Машината е "готова за работа". Стандартно се включват чук и двупътни тръбопроводи с фитинги за бързо разединяване. 
Връзките са разположени в близост до инструмента, за да се намали дължината на маркучите и възможността за 
потенциални повреди. Налични са допълнителни възможности за свързване за увеличаване на гъвкавостта на 
машината. Маркучите на цилиндрите на носача и кофата са защитени, като са прекарани през стрелата.

Спомагателно управление на потока
Машините са конфигурирани с пропорционална спомагателна хидравлика, включително регулиране на 
хидравличния поток за по-добро управление на инструментите. Това е от особена полза при инструменти 
като ъглови копаещи кофи.

Носач, готов за захващащи палци (модели за Северна Америка)
Моделът 302.4D е оборудван с конзоли и предпазни клапани, които правят монтирането на хидравличен 
захващащ палец просто и икономично.

Универсалност
Гъвкав и функционален за всички работи.
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Конструиран за тежки работи
Предният край на модела 302.4D е проектиран за тежки 
работи. Конструкцията с повишена здравина и защитата 
на хидравликата гарантират, че машината ще се справи 
и с най-тежките работни задачи. По стоманените тръби, 
позиционирани над стрелата, се подава хидравлична 
течност към инструментите, като така се осигурява 
защита от повреди и лесна и бърза поддръжка.

Компонентите са разположени така, че да осигуряват 
най-добрия възможен център на тежестта на машината 
и най-добро разпределение на теглото и да дават 
увереност на оператора при работа по различни терени 
и с различни приложения. 

Работни характеристики
Мощност в работата и удължено време на работа без престой.

Движение на греблото
Работа на нивото на земята и довършителните работи са бързи и лесни с функцията 
за движение на греблото, което прави почистването на обекта по-ефективно.

Сила на загребване
При новия модел 302.4D силите на загребване и на носача са по-големи, 
което прави от него един наистина мощен и производителен багер.

Изборът между две дължини на носача позволява на клиента да конфигурира 
машината си така, че да осигури още по-голям обхват или сила на носача. 
Изборът е на ваше разположение – ние разполагаме с решението.

Всички хидравлични функции са изцяло със сервоуправление, чрез което 
се осигурява безпроблемна работа и се понижават разходите на собственика 
за експлоатация и поддръжка.
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Кабината на 302.4D е една от най-големите сред тези машини. Равният под на кабината 
оптимизира видимостта и увеличава пространството за краката на оператора. 
Ергономичното разположение на органите за управление осигурява удобно работно 
пространство за висока продуктивност.

Голямото предно стъкло от две части позволява на водача да плъзне долната и горната 
му част под покрива на кабината, така че да ги предпази от повреда, когато предното 
стъкло е широко отворено. Така се премахва и необходимостта отделно да се сваля 
или прибира за съхранение долната част на предното стъкло.

100% сервоуправление
Всички хидравлични функции са изцяло със сервоуправление, чрез което се осигурява 
безпроблемна работа и се понижават разходите на собственика за експлоатация и поддръжка.

Управляемостта на машината като "в ново състояние" на машината се осигурява без 
техническо обслужване и необходимост от регулиране на лостови механизми или кабели.

Спомагателните опции и завъртането на стрелата се управляват от пропорционални 
ключове, монтирани на съответния джойстик.
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Двупосочен достъп до сенника
Конструкцията на сенника позволява на оператора да влиза и да 
излиза от операторската станция от двете страни на машината, 
като с това се улеснява работата на обекта и се създават условия 
за повишаване на производителността.
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Производителен комфорт
Повече място за оператора и по-ергономично  

разположение на органите за управление.



Единствената по рода си поддръжка е от решаващо значение.
Вашият доставчик на Cat е готов да ви помогне при вашето решение за покупка и всичко след това.

•	Пакетите за финансиране са гъвкави, за да отговорят на вашите нужди

•	Ненадминатата по рода си наличност на части поддържа непрекъсната работата ви

•	Направете сравнение на машините с оценки на срока на експлоатация на компонентите, профилактична поддръжка и стойност на производство

•	За повече информация за продуктите на Cat, услуги на дилъри и решения в отрасъла посетете www.cat.com
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Поддръжка и техническо обслужване
Лесен достъп и минимални изисквания за техническо  
обслужване, за да не прекъсвате работа.
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Лесна поддръжка и техническо обслужване
Всички ежедневни проверки и точките за редовно обслужване са леснодостъпни.

Голямата стоманена задна врата и свалящите се панели осигуряват пространство за ефективна работа по машината, 
когато е необходимо. Главният хидравличен клапан и тръбопроводите са също леснодостъпни през свалящата се 
подова плоча и страничните панели. 

Издръжливите стоманени панели от всички страни на машината осигуряват добра устойчивост срещу повреди при 
удар и лесна поддръжка за запазване на добрия външен вид и стойността на машината.

Двете странични плочи и подовата плоча на кабината се свалят лесно и откриват безпрепятствен достъп до всички 
вътрешни хидравлични компоненти.
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Двигател

Модел на двигателя Yanmar 3TNV76
Номинална полезна мощност при 
2200 оборота в минута (ISO 9249)

13,2 кВт 17,7 hp

Бруто мощност (ISO 14396) 17,9 кВт 24,3 hp
Работен обем 1116 см3 40 инча3

Тегла

Транспортно тегло с кабина 2175 кг 4795 паунда
Транспортно тегло със сенник 2065 кг 4553 паунда
Работно тегло с кабина 2320 кг 5115 паунда
Работно тегло със сенник 2210 кг 4872 паунда

• Работното тегло включва стандартен носач, гумени вериги, 
кофа, оператор, пълен резервоар за гориво.

Система за движение

Скорост на движение 2,5 км/ч – 
4 км/ч

1,55 мили 
в час – 
2,5 мили 
в час

Способност за изкачване по наклон 30°/58%

Работни вместимости при пълнене

Вместимост на резервоара за гориво 24 л 6,3 галона
Вместимост на резервоара за 
хидравлична течност

19 л 5 галона

Работни спецификации

Дължина на носача – стандартен 1050 мм 42 инча
Дължина на носача – дълъг 1250 мм 49,2 инча
Навес на машината 460 мм 18,1 инча

Гребло

Ширина 1400 мм 55 инча
Височина 300 мм 11,8 инча
Дълбочина на копаене 334 мм 13 инча
Височина на повдигане 294 мм 11,5 инча

Хидравлична система

Дебит на помпата при  
2200 оборота в минута

26,1 + 26,1 
+ 19,4  
+ 6,4 л/мин

6,9 + 6,9 + 5,1 + 
1,7 галона/мин

Работно налягане – оборудване 240 bar 3481 паунда на 
квадратен инч

Работно налягане – движение 240 bar 3481 паунда на 
квадратен инч

Работно налягане – завъртане 150 bar 2176 паунда на 
квадратен инч

Спомагателни вериги
Основна 30 л/мин 

при 170 bar
8 галона/мин  
при 2465 паунда 
на квадратен инч

Вторична 17 л/мин 
при 200 bar

4,5 галона/мин 
при 2900 паунда 
на квадратен инч

Максимална изкопна сила на кофата 21,8 kN 4900 lbf
Максимална сила на носача – 
стандартен носач

15 kN 3372 lbf

Максимална сила на носача – 
дълъг носач

13,3 kN 2990 lbf

Спецификации на мини-хидравличен багер 302.4D

Товароподемност на нивото на земята

Радиус на точка 
на повдигане

2 м (6'7") 2,5 м (8'2") 3 м (9'10") Максимум

Предно Странично Предно Странично Предно Странично Предно Странично
кг паунда кг паунда кг паунда кг паунда кг паунда кг паунда кг паунда кг паунда

Стандартен носач 1331* 2934* 734 1618 963* 2123* 534 1177 755* 1665* 416 917 638* 1407* 350 772
Дълъг носач 1315* 2899* 729 1607 943* 2079* 530 1168 740* 1631* 411 906 584* 1288* 317 699

* Горните товари са в съответствие със стандарта за номинална товароподемност ISO 10567:2007 и не превишават 87% от хидравличната 
товароподемност или 75% от товара за преобръщане. Теглото на кофата на багера не е включено в тази диаграма.



Размери
Всички размери са приблизителни.

Стандартен носач Дълъг носач

1 Височина 2390 мм 7'10" 2390 мм 7'10"
2 Ширина 1400 мм 4'6" 1400 мм 4'6"
3 Транспортна дължина (спуснато рамо) 4030 мм 13'3" 4030 мм 13'3"
4 Максимална дълбочина на копаене 2400 мм 7'11" 2600 мм 8'6"
5 Максимална дълбочина на вертикално копаене 1570 мм 5'2" 1750 мм 5'9"
6 Максимална височина на копаене 3950 мм 12'11" 4070 мм 13'4"
7 Максимална височина на изсипване 2750 мм 9'0" 2870 мм 9'5"
8 Максимален обхват на нивото на земята 4020 мм 13'2" 4220 мм 13'10" 
9 Радиус на изнасяне на задната част 1170 мм 3'10" 1170 мм 3'10"

10 Максимално изместване на стрелата (вдясно) 520 мм 20" 520 мм 20"
11 Максимално изместване на стрелата (вляво) 360 мм 14" 360 мм 14"
12 Максимална височина на повдигане на греблото 300 мм 12" 300 мм 12"
13 Максимална дълбочина на копаене на греблото 335 мм 13" 335 мм 13"
14 Дължина на ходовата част 1840 мм 6'0" 1840 мм 6'0"
15 Ъгъл на завъртане на стрелата (надясно) 48° 48°
16 Ъгъл на завъртане на стрелата (наляво) 77°/64° 77°/64°
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Спецификации на мини-хидравличен багер 302.4D
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Стандартно оборудване за 302.4D

Опционално оборудване за 302.4D

•	Допълнителна хидравлична верига, 
отделена от цилиндъра на кофата

•	Автоматичен празен ход на двигателя
•	Контролен вентил за носача на 

стрелата или булдозерното гребло
•	Кабина, пригодена за радио – ROPS 

и TOPS защита срещу преобръщане, 
нагревател/размразител и чистачка/
измиване на предното стъкло

•	Горен предпазител на кабината съгл. 
ISO 10262 (Ниво 1)

•	Светлини за кабината и сенника
•	Спомагателно монтирано на джойстика 

управление с регулиране на потока
•	Дълъг носач
•	Огледало – комплект

•	Ограничител на завъртането, който 
може да се демонтира

•	Вторични спомагателни тръбопроводи
•	Седалка с окачване, покритие от плат

Опционално оборудване
Опционалното оборудване може да е различно. Консултирайте се с вашия доставчик на Cat за повече информация.

•	Автоматична ръчна спирачка 
при завъртане

•	Спомагателни бързосменници 
за разединяване

•	Сенник – ROPS и TOPS защита 
срещу преобръщане

•	Булдозерно гребло

•	Движение на греблото
•	Фиксирана ходова част
•	Чук/двупътни спомагателни 

хидравлични тръбопроводи
•	Радиатор за хидравлично масло
•	Акумулатор, който не се нуждае 

от техническо обслужване

•	Прибиращ се предпазен колан
•	Гумени вериги с ширина 250 мм (10 инча)
•	Седалка с окачване, винилово покритие
•	Педали за движение
•	Монтирано на стрелата 

работно осветление

Стандартно оборудване
Стандартното оборудване може да е различно. Консултирайте се с вашия доставчик на Cat за повече информация.
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Забележки
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Забележки
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Забележки



За по-пълна информация за продуктите на Cat, услуги на доставчици и решения в отрасъла 
ни посетете в интернет на www.cat.com

© 2014 Caterpillar
Всички права запазени

Материалите и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие. Машините, показани 
на снимките, може да включват допълнително оборудване. Обърнете се към вашия доставчик  
на Cat за предлаганите опции.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, съответните им емблемни изображения, "Caterpillar Yellow" 
и визуалният стил "Power Edge", а също и използваните тук елементи от фирмена и продуктова 
идентичност, са търговски марки на Caterpillar и не могат да се използват без разрешение.

A9HB6854-02 (06-2014) 
Заменя A9HB6854-01


	302.4D Мини-хидравличен багер
	Съдържание
	Универсалност
	Работни характеристики
	Производителен комфорт
	Поддръжка и техническо обслужване
	Спецификации
	Двигател
	Тегла
	Система за движение
	Работни вместимости при пълнене
	Работни спецификации
	Гребло
	Хидравлична система
	Товароподемност на нивото на земята
	Размери

	Стандартно оборудване
	Опционално оборудване



