
Характеристики:
Със своята дълга колесна база и конструкция с вертикално повдигане минитоварачът Cat® 272D2 предлага 
разширен обсег и височина на повдигане за бързо и лесно товарене на камиони. Неговата стабилност и 
повдигаща способност осигуряват отлично манипулиране на товари. 272D2 включва следното:
n  Водещата за отрасъла опция за херметически затворена кабина с надналягане 

осигурява по-чиста и по-тиха работна среда с великолепна видимост към работния инструмент.
n  Предлаганата седалка с отопление, с висока облегалка, въздушно окачване и с 

монтирани на нея органи за управление чрез джойстик прави минитоварачите на Cat 
лидер в отрасъла по комфорт на оператора.

n  Високоефективна силова предавка осигурява максимални работни характеристики и 
производствени възможности чрез системата за електронно управление на въртящия момент, 
опция с две скорости на движение и електронна ръчна/крачна газ с възможност на педала за 
намаляване на скоростта.

n  Хидравличната система XPS с голям поток е предвидена за ситуации, които изискват 
максимални работни характеристики на хидравличния работен инструмент.

n  Двигателят C3.8 на Cat с електронно управление осигурява висока мощност и голям 
въртящ момент, като при това отговаря на изискванията за вредни емисии на окончателните 
стандарти за емисии за Ниво 4 на EPA в САЩ/Етап IV на ЕС.

n  Системата за "Интелигентно нивелиране" (ILEV) на Cat предоставя водещи в отрасъла 
технология, интеграция и допълнителни функции като двупосочно самонивелиране, връщане на 
работния инструмент към копаене и позиционер на работния инструмент.

n  Опцията за чувствителен към скоростта орган за регулиране на плавния ход 
подобрява работата по неравен терен, осигурявайки по-добро задържане на товара, повишена 
производителност и по-голям комфорт на оператора.

n  Увеличаване до максимум на възможностите на машината и управление чрез 
стандартния усъвършенстван дисплей, който позволява регулиране от екрана на реакцията на 
работното оборудване, реакцията на хидростатиката и управлението на пълзенето. Поддържат 
се също различни езици с възможност за персонализиране на изгледите, система за защита и 
камера за обратно виждане.

n  Достъпът от нивото на земята до всички точки за ежедневно техническо обслужване 
и профилактика спомага за намаляване времето на престой на машината с цел 
по-висока производителност.

n  Широката гама високоефективни работни инструменти на Cat Work Tools превръща 
минитоварача Cat в най-универсалната машина на работната площадка.

Cat®

272D2
Минитоварач

Двигател
Модел на двигателя Cat C3.8 DIT (турбо)
Бруто мощност SAE J1995 73 кВт 98 hp
Полезна мощност SAE 1349 71 кВт 95 hp
Полезна мощност ISO 9249 71 кВт 96 hp
Пиков въртящ момент при 1500 оборота в минута SAE J1995 334 N·m 246 lbf-ft
Работен обем 3,8 л 232 инча3

Ход на буталото 120 мм 4,7 инча
Отвор  100 мм  3,9 инча

Тегла*
Работно тегло 3977 кг 8768 фунта

Силова предавка
Скорост на движение (напред или назад):
 Една скорост 10,6 км/ч 6,6 мили в час
 Опция с две скорости 15,1 км/ч 9,4 мили в час

Работни спецификации*
Номинална товароподемност  1542 кг 3400 фунта
Номинална товароподемност 
 с опция противотежест 1656 кг 3650 фунта
Товар на преобръщане 3084 кг 6800 фунта
Сила на изпускане, накланящ цилиндър 3376 кг 7443 фунта
Сила на изпускане, повдигащ цилиндър 2755 кг 6074 фунта

Хидравлична система
Хидравличен поток – стандартен:
 Хидравлично налягане на товарача 23 000 кПа 3335 паунда на  
    квадратен инч
 Хидравличен поток на товарача 86 л/мин 23 галона/мин
 Хидравлична мощност (изчислена) 33 кВт 44 hp
Хидравличен поток – XPS с голям поток:
 Максимално хидравлично налягане на товарача 28 000 кПа 4061 паунда на  
    квадратен инч
 Максимален хидравличен поток на товарача 121 л/мин 32 галона/мин
 Хидравлична мощност (изчислена) 57 кВт 76 hp

Кабина
ROPS ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Ниво I
FOPS Ниво II ISO 3449:2005 Ниво II

Работни вместимости при пълнене
Верижна кутия от всяка страна 10,2 л 2,7 галона
Охладителна система 16 л 4,1 галона
Резервоар за течността за обработка на  
дизеловите отработени газове (DEF) 19 л 5 галона
Картер на двигателя 13 л 3,5 галона
Резервоар за гориво 122 л 32,2 галона
Хидравлична система 55 л 14,5 галона
Хидравличен резервоар 39 л 10,3 галона

Спецификации
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Размери*
 1 Междуосово разстояние 1386 мм 54,6 инча

 2 Дължина без кофа 3242 мм 127,6 инча

 3 Дължина с кофа на земята 3954 мм 155,7 инча 

 4 Височина до покрива на кабината 2094 мм 82,4 инча 

 5 Максимална обща височина 4067 мм 160,1 инча 

 6 Височина на щифта на кофата при максимално повдигане 3229 мм 127,1 инча

 7 Височина на щифта на кофата при положение "носене" 198 мм 7,8 инча

 8 Обхват при максимално повдигане и изхвърляне 769 мм 30,3 инча

 9 Луфт при максимално повдигане и изхвърляне 2438 мм 96,0 инча

10 Просвет от земята 226 мм 8,9 инча

11 Ъгъл на проходимост отзад 27°

12 Навес на задната броня зад задния мост 1175 мм 46,2 инча 

13 Максимален ъгъл на изхвърляне 51°

14 Ширина на превозното средство над гумите 1829 мм 72,0 инча

15 Радиус на завой от центъра – гръб на машината 1899 мм 74,7 инча

16 Радиус на завой от центъра – устройство за прикачване 1482 мм 58,3 инча

17 Радиус на завой от центъра – кофа (прибрана) 2280 мм 89,8 инча

18 Максимален обхват при рамена, паралелни на земята 1282 мм 50,5 инча

19 Ъгъл на прибиране в хоризонтално положение при максимална височина 84°

20 Обхват на щифта на кофата при максимално повдигане 374 мм 14,7 инча

21 Ъгъл на преобръщане 28°

* Работното тегло, работните спецификации и размерите са дадени при оператор с тегло 75 кг (165 фунта) и машина, заредена с всички работни течности, с една скорост, затворена кабина с врата със стъкло, 
странични прозорци, нагревател, седалка с механично окачване, усъвършенстван дисплей, хидравлика със стандартен поток, акумулатор 880 CCA, кофа за пръст 1829 мм (72 инча), без допълнителни 
противотежести, гуми Cat PC 12 × 16.5 и ръчен бързосменник (ако не е отбелязано друго).
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ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ 

n  Хидравлика, стандартна или XPS с голям поток
n  Бързосменник, механичен или електрически
n Предпазен колан, 50 мм (2 инча) или 75 мм (3 инча)
n  Силова предавка: с една скорост, с две скорости или с две скорости 

с чувствителен към скоростта орган за регулиране на плавния ход
n  Гуми, 12 × 16.5 или 14 × 17.5

КОМПЛЕКТ ОБОРУДВАНЕ (трябва да изберете едно от следните)
n  Комплект оборудване H1: хидравлика със стандартен поток (без самонивелиране)
n  Комплект оборудване H2: стандартен поток, двупосочно електронно самонивелиране (повдигане 

и спускане), електронно ограничаване на движението (повдигане и спускане)
n  Комплект оборудване H3: XPS с голям поток, двупосочно електронно самонивелиране (повдигане и 

спускане), електронно ограничаване на движението (повдигане и спускане)

ПАКЕТ ЗА КОМФОРТ (трябва да изберете едно от следните)
n  Отворена ROPS (C0): статична седалка (без крачна дроселна клапа, облегалка за глава, 

нагревател или врата)
n  Отворена ROPS (C1): крачна дроселна клапа, облегалка за глава, поставка за чаша и избор 

на седалка (с механично окачване или с висока облегалка, с отопление, с въздушно окачване) 
(без нагревател или врата)

n  Затворена ROPS с нагревател (C2): крачна дроселна клапа, облегалка за глава, нагревател и 
размразител, странични прозорци, поставка за чаша, готовност за радио, избор на седалка 
(с механично окачване или с висока облегалка, с отопление, с въздушно окачване) и врата 
(стъклена или поликарбонатна)

n  Затворена ROPS с климатик (C3): C2 + климатик

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА
n  12-волтова електрическа система
n  Алтернатор 100 ампера
n  Ключ за запалване, ключ за пускане/спиране
n  Светлини: задно осветяване на приборите, две задни габаритни светлини, две задни халогенни 

работни светлини, две регулируеми предни халогенни светлини, плафон
n  Аларма за заден ход
n  Акумулатор за тежки натоварвания, 880 CCA

РАБОТНА СРЕДА НА ОПЕРАТОРА
n  Измервателни прибори: за ниво на горивото, за ниво на DEF, моточасовник
n  Индикатори на системата за предупреждение на оператора: запушен въздушен филтър, 

зареждане на алтернатора, повдигнат подлакътник/оператор извън седалката, температура 
на охладителната течност на двигателя, налягане на маслото на двигателя, включване на 
нагревателя на входящ въздух, запушен хидравличен филтър, температура на хидравличното 
масло, задействана ръчна спирачка, система за контрол на емисиите на двигателя

n  Регулируема седалка с винилова тапицерия
n  Сгъваем ергономичен профилен подлакътник
n  Система за блокиране на управлението, когато операторът напусне седалката или при повдигнат 

подлакътник: хидравличната система се изключва, хидростатичната трансмисия се изключва, 
ръчната спирачка се задейства

n  ROPS кабина, отворена, накланяща се нагоре
n  FOPS, Ниво I
n  Горни и задни прозорци
n  Подова постелка
n  Вътрешно огледало за обратно виждане
n  Електрическо гнездо 12 волта
n  Клаксон
n  Ръчна (скала) и крачна дроселна клапа, електронна с функция за забавяне
n  Регулируеми органи за управление тип джойстик
n  Усъвършенстван дисплей: пълноцветен, 127 мм (5 инча) течнокристален екран, 

усъвършенствана система за защита за няколко оператора, регулиране от екрана на реакцията 
на работното оборудване, реакцията на хидростатиката и управлението на пълзенето

n  Отделение за съхранение с мрежа

СИЛОВА ПРЕДАВКА
n  Турбодизелов двигател C3.8 на Cat, отговарящ на изискванията за вредни емисии на окончателен 

стандарт за Ниво 4/Етап ІV
n  Въздухопочистващ филтър, с два елемента, радиално уплътнение
n  S·O·SSM вентил за вземане на проба, хидравлично масло
n  Филтри, патронен тип, хидравлични
n  Филтри, патронен тип, за гориво и водни сепаратори
n  Радиатор/радиатор за хидравлично масло (един до друг)
n  Пружинно задействана ръчна спирачка с хидравлично освобождаване
n  Хидростатична трансмисия
n  Четириколесно верижно задвижване

ДРУГИ
n  Капак на двигателя с възможност за заключване
n  Антифриз с удължена експлоатация, -37°C (-34°F)
n  Точки на привързване на машината (6)
n  Опора, повдигащо рамо
n  Нивопоказател за ниво на хидравличното масло
n  Нивопоказател за ниво на охладителна течност на радиатора
n  Радиатор, разширителна бутилка
n  Маркуч Cat ToughGuard™
n  Спомагателна хидравлична система с непрекъснат поток
n  Бързи връзки с плоски чела за високи натоварвания с вградено освобождаване на налягането
n  Отворени D-образни скоби за прокарване на маркучите към работния инструмент отстрани на 

лявото повдигащо рамо
n  Електрически контакт, сигнална светлина
n  Почистване на тавата на долния предпазител
n  Вентилатор при необходимост с променлива скорост

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

n  Външни противотежести
n  Сигнална светлина, въртяща се
n  Нагревател за блока на двигателя – 120 V
n  Масло, хидравлично, за студено време
n  Боя по избор
n  Акумулатор за тежки натоварвания, 880 CCA, с превключвател за изключване на акумулатора

n  Акумулатор за тежки натоварвания, 1000 CCA, с превключвател за изключване на акумулатора
n  Product Link™, клетъчна връзка
n  Вентилатор при необходимост с променлива скорост с обръщане на посоката
n  Усъвършенстван дисплей: с монтирана камера за обратно виждане
n  Връщане на работния инструмент към копаене и позиционер на работния инструмент
n  Bluetooth радио с микрофон (радио AM/FM/със станция за времето с USB и спомагателно входно гнездо)
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За по-пълна информация за продуктите, услугите на доставчици и отрасловите решения на Cat ни посетете в интернет на www.cat.com

© 2015 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.
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