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НОВА
ГАМА ОТ ВЪЗМОЖНОСТИ
Новата гама багери Cat® е проектирана с нов подход към оборудването на моделите, който ви дава:
ПОВЕЧЕ МОДЕЛНИ ВАРИАНТИ | ПОВЕЧЕ СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ | ПОВЕЧЕ ЦЕНОВИ ВАРИАНТИ
Готови да подсилят вашия бизнес, багерите Cat разкриват нови възможности за извършване на максимум работа
с минимум разходи – за да прибирате по-голяма печалба в джоба си.
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СЪЗДАДЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВАШАТА ДЕЙНОСТ
+ НАДЕЖДЕН. КОМФОРТЕН. ПРОДУКТИВЕН.
Моделът 320 GC предлага идеалния баланс от надеждна работа, функции за операторска продуктивност и намалени
разходи.
320 GC е правилният избор за дейности, изискващи преди всичко висока надеждност и ниска цена на час.
+ ДЕФИНИРАНЕ НА НОВИ СТАНДАРТИ
Моделът 320 повдига летвата за ефективност и икономия на гориво в този клас. С най-високото ниво на стандартно заводско
оборудване, с нова кабина, фокусирана върху удобството на оператора, плюс по-ниски разходи за гориво и поддръжка,
моделът 320 ще издигне производителността и рентабилността на вашата дейност на ново ниво.
+ ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
Багерът 323 осигурява мощност, скорост и висока производителност. С по-високо ниво на стандартно оборудване в
сравнение с предходните модели, с най-високата товароподемност в гамата, както и с намалени разходи за гориво и
поддръжка, багерът Cat 323 има всичко, от което се нуждаете, за да издигнете своя бизнес на следващото ниво.

ПОВИШЕНА
ЕФЕКТИВНОСТ
ДО

45%
1

Багерите Cat 320 и 323 предлагат
най-високото ниво на стандартно
заводско оборудване в сектора,
включително Cat Grade с 2D, Grade
с Assist и Payload.
1

НАМАЛЕН РАЗХОД
НА ГОРИВО
ДО

25%
2

Всички багери от ново поколение предлагат
прецизна комбинация от по-ниски обороти
на двигателя и голяма хидравлична помпа,
която осигурява отлична производителност
при по-нисък разход на гориво.

ПО-НИСКИ РАЗХОДИ
ЗА ПОДДРЪЖКА
ДО

15%
3

Удължените и по-синхронизирани
интервали за поддръжка на цялата
гама повишават полезното време за
работа и намаляват разходите в сравнение
с предходните модели багери.

Повишена ефективността на оператора в сравнение с традиционните методи на профилиране. | 2 В сравнение с предходните модели. | 3 Намалени разходи на база 12 000 часа работа.
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КОЙ МОДЕЛ Е НАЙ-ПОДХОДЯЩ

ЗА ВАШИТЕ ОБЕКТИ?
Всеки нов багер Cat е проектиран с функции, технологии и операторски комфорт, съобразени с изискванията на различни
видове работа. За да определите багера, който е най-подходящ за вашата дейност, разгледайте категориите по-долу и
вижте къде попадате във всеки набор от параметри. Резултатите ще ви помогнат да изберете багера, който ще ви осигури
желаните резултати.

CAT 320 GC

ГОРИВНА
ЕФЕКТИВНОСТ

ПО-МАЛКО ОПЦИИ
ЗА ОБОРУДВАНЕ

СПОРАДИЧНА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ИЗБРАНИ
ПРИЛОЖЕНИЯ

НИСКА ПЛЪТНОСТ
(ПЯСЪК)

ПОЧАСОВО
ЗАПЛАЩАНЕ
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CAT 320

CAT 323

УЛТРАВИСОКА
ГОРИВНА
ЕФЕКТИВНОСТ

ПОВЕЧЕ ОПЦИИ ЗА
ОБОРУДВАНЕ

НЕПРЕКЪСНАТА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ВСИЧКИ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ВИСОКА ПЛЪТНОСТ
(ВЗРИВЕНА СКАЛНА
МАСА)
ЗАПЛАЩАНЕ
НА ИЗПЪЛНЕНА
ЗАДАЧА

ПОВЕЧЕ НАЧИНИ ЗА

НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ
ДО 15% ПО-НИСКИ РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА

ДО 25% ПО-НИСЪК РАЗХОД НА ГОРИВО

Удължените и по-синхронизирани интервали за поддръжка
ви помагат да извършвате повече работа при по-малко
време за принудителен престой и по-ниски разходи в
сравнение с предходните модели багери.

Новата по-голяма хидравлична помпа работи съвместно
системата за управление на двигателя, за да достави нужната
мощност при по-нисък разход на гориво.

ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ НАМАЛЕНИЯ НА РАЗХОДИТЕ
ВКЛЮЧВАТ:
+ Двойно по-дълъг експлоатационен живот на новия
въздушен филтър
+ Хидравличен филтър с повишен капацитет
+ 20% намаление на вместимостта за хидравлично масло

Новият интелигентен режим автоматично регулира
мощността на двигателя и хидравликата за максимална
горивна ефективност – по-малко мощност за завъртане на
купола и повече мощност за копаене.
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CAT 320 и 323

ПОВИШЕТЕ ЕФЕКТИВНОСТТА С ДО 45%
ИЗВЪРШВАТЕ ПОВЕЧЕ РАБОТА СЪС СТАНДАРТНО ВГРАДЕНАТА
ТЕХНОЛОГИЯ CAT CONNECT

СТАНДАРТНА ФУНКЦИЯ CAT GRADE С 2D
Cat Grade с 2D помага на операторите да изпълнят
профилирането по-бързо.
Операторите профилират точно според спецификациите без
грешки и корекции. Не са необходими геодезичните замервания,
благодарение на което работната площадка е по-безопасна.

СТАНДАРТНА ФУНКЦИЯ CAT GRADE С ASSIST
Автоматичните движения на стрелата, носача и кофата
позволяват по-точно копаене с по-малко усилия. Операторът
просто задава дълбочината и наклона на профила чрез дисплея и
активира управление на копаенето с един лост.
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СТАНДАРТНА ФУНКЦИЯ CAT PAYLOAD
Технологията Cat Payload осигурява прецизно постигане на
желаното тегло на товара чрез претегляне в движение, като
предотвратява пренатоварване/недонатоварване на камиона и
повишава ефективността. Автоматичното проследяване помага
за управление на производството и понижаване на разходите.

ОПЦИИ ЗА НАДГРАЖДАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО
Технологиите Cat Grade с Advanced 2D и Cat Grade с 3D се
предлагат като допълнително оборудване за увеличаване на
производителността и разширяване на възможностите за
профилиране на терени. Технологията Grade с Advanced 2D
добавя възможности за полево проектиране на профила на
терена чрез допълнителен 254 mm (10-инчов) сензорен дисплей
с висока разделителна способност. Технологията Grade с 3D
добавя сателитно позициониране за абсолютна прецизност.

ИЗБОРЪТ Е ВАШ
Сравнете функциите и спецификациите на новата 20-тонна гама и определете багера, който ще постигне най-висока възвращаемост
на инвестицията. Можете да получите повече информация от своя дилър на Cat или в уебсайта cat.com.

СПЕЦИФИКАЦИИ
Мощност на двигателя
Работно тегло
Стрела
Носач
Кофа
Максимална дълбочина на копаене
Максимален обсег на нивото на земята

ФУНКЦИИ
ROPS
100% достъп от нивото на земята за поддръжка
Режими на мощността, включително интелигентен
режим
Способност за работа на биодизел до B20
Cat Link
Grade с 2D
Grade с Assist
Payload
Grade с Advanced 2D
Grade с 3D

320 GC

320

323

C4.4 ACERT 121 kW (162 hp)1

C7.1 ACERT 121 kW (162 hp)1

21 900 kg (48 300 lb)
Обсег 5,7 m (18'8")
Обсег 2,9 m (9'6")
1,19 m3 (1,56 yd³)
6720 mm | 22'1"
9860 mm | 32'4"

24 400 kg (53 793 lb)
Обсег 5,7 m (18'8")
Обсег 2,9 m (9'6")
1,30 m3 (1,70 yd3)
6730 mm | 22'1"
9870 mm | 32'5"

320 GC

320

323
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C4.4 ACERT™ 90 kW (121 hp)
21 300 kg (46 958 lb)
Обсег 5,7 m (18'8")
Обсег 2,9 m (9'6")
1,0 m3 (1,31 yd3)
6720 mm | 22'1"
9860 mm | 32'4"
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¡
l – стандартно ¡ – опция x – не се предлага

¹ Двигателите Cat C4.4 ACERT и Cat C7.1 ACERT отговарят на стандарта за емисии на САЩ EPA Tier 4 Final и стандарта на ЕС Stage IV благодарение на система за
третиране на отработените газове, която не изисква намеса на оператора и функционира без прекъсване на работата.
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За повече информация относно продуктите, дилърските услуги и промишлените решения, предлагани от Cat,
посетете нашия уебсайт на www.cat.com
© 2017 Caterpillar. Всички права запазени.
VisionLink® е търговска марка на Trimble Navigation Limited, регистрирана в САЩ и в други държави.
Материалите и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие. Показаните на снимките машини може
да включват допълнително оборудване. Срещнете се с регионалния дилър на Cat, за да се запознаете с наличното
допълнително оборудване.
CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, съответните им лога, "Caterpillar Yellow" и търговската визия “Power Edge”, както и
корпоративната и продуктовата идентичност, използвани тук, са запазени марки на Caterpillar и не могат да бъдат
използвани без разрешение.
www.cat.com www.caterpillar.com

www.eltrakbulgaria.com
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