
Характеристики:
Мини-хидравличният багер Cat® 303.5E2 CR осигурява ефективни работни характеристики, 
издръжливост и универсалност в компактен дизайн, за да ви помогне при работата при 
различни приложения. 303.5E2 CR включва следното:

Качество
 � Здравите капаци и рама и компактният заоблен дизайн на 303.5E2 ви позволяват да 

работите комфортно и уверено в тесни пространства.
 � Обновената работна среда на оператора включва висококачествена окачена седалка, 

лесни за регулиране подлакътници и 100% пилотни органи за управление, които 
осигуряват устойчива и дългосрочна управляемост.

ефеКтивност
 � Изключително прецизната хидравлична система осигурява следене на натоварването 

и възможност за споделяне на потока. Тези предимства водят до точност при работата, 
ефективни работни характеристики и по-добра възможност за управление. 
 � Автоматичният празен ход позволява на машината да започне автоматично да работи 

при подходящите по-ниски обороти на двигателя, ако хидравликата не се активира в 
продължение на три секунди. 

Универсалност
 � Широката гама инструменти Cat Work Tools прави мини-багера на Cat универсална 

машина, която е в състояние да удовлетвори изискванията на всяка работна площадка.
 � Завъртането на кофата на повече от 200 градуса осигурява по-висока степен на задържане 

на материала при товарене на камиони и по-лесно копаене във вертикални стени без 
необходимост от промяна на положението на машината.

Универсалност (продължение)
 � Ориентацията на кофата на предната лопата осигурява на оператора повече начини да 

извърши работата по-бързо.
 � Таблото за управление COMPASS е стандартна характеристика, която позволява на 

оператора лесно регулиране на допълнителни потоци. По този начин операторът може 
да постигне оптимални работни характеристики на работните инструменти, да активира 
автоматичен празен ход или икономичен режим за повишена горивна икономичност 
и да използва система за защита за обезопасяване на ценни активи чрез просто 
натискане на бутон.

Удобство за техничесКо обслУжване
 � Изискванията за удобно сервизно и техническо обслужване включват лекота на достъпа 

до точките за ежедневна проверка, 500-часов период на смяна на двигателното масло и 
филтъра, 500-часов период на гресиране на предното прикачно приспособление, вентил 
за вземане на проба за S·O·SSM и обща дългосрочна издръжливост.

безопасност
 � Всички мини-багери Cat от 3,5 метрични тона до 8 метрични тона са сертифицирани 

за ROPS, TOPS и горен предпазител ниво 1. Те включват и система за блокировка Cat 
(хидравлична блокировка), сертифициран акумулатор, който позволява спомагателното 
налягане да бъде освободено, както и алармен сигнал за придвижване. Всички тези 
функции за безопасност са стандартно оборудване за линията модели E2 (аларменият 
сигнал за придвижване се предлага като опция в Европа). 

Cat®

303.5E2 CR
Мини-хидравличен багер

двигател
Модел на двигателя* Cat C1.7
номинална полезна мощност при 2200 оборота в минута
 ISO 9249/80/1269/ЕИО 17,5 кВт 23,5 hp
бруто мощност
 ISO 14396 18,5 кВт  24,8 hp
Отвор  87 мм 3,4 инча
Ход на буталото 92,4 мм  3,6 инча
Работен обем 1,7 л 104 инча3

* Съответства на окончателните стандарти за емисии за Ниво 4 на EPA в САЩ/Етап IIIB на ЕС.

тегла*
Работно тегло със сенник 3539 кг 7803 фунта
Работно тегло с кабина 3723 кг 8209 фунта

* Теглото включва противотежест, гумени вериги, кофа, оператор, пълен резервоар с 
гориво и спомагателни маркучи.

спецификации
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Мини-хидравличен багер 303.5E2 CR

система за движение
Скорост на движение – висока 4,6 км/ч 2,9 мили в час
Скорост на движение – ниска 3,2 км/ч 2,0 мили в час
Максимална тяга – висока скорост  17,0 kN 3822 фунта
Максимална тяга – ниска скорост  31,1 kN 6992 фунта
Натиск върху земята – сенник  30,1 кПа  4,4 паунда на 

квадратен инч
Натиск върху земята – кабина  31,7 кПа  4,6 паунда на 

квадратен инч
Способност за изкачване по наклон (максимално)  30°

работни вместимости при пълнене
Охладителна система 5,5 л 1,5 галона
Двигателно масло 7,0 л 1,8 галона
Резервоар за гориво 46 л 12,2 галона
Хидравличен резервоар 42,3 л 11,2 галона
Хидравлична система 65 л 17,2 галона

хидравлична система
Хидравлика за следене на натоварването с бутална помпа с променлив работен обем
Подаване на помпата при 2200 оборота в минута 100 л/мин  26,4 галона  

в минута
Работно налягане – оборудване 245 bar  3553 паунда на 

квадратен инч
Работно налягане – движение 245 bar  3553 паунда на 

квадратен инч
Работно налягане – завъртане 216 bar  3132 паунда на 

квадратен инч
Спомагателна верига – първична
 (186 bar/2734 паунда на квадратен инч) 70 л/мин  18,5 галона  

в минута
Спомагателна верига – допълнителна 
 (174 bar/2524 паунда на квадратен инч) 25 л/мин  6,6 галона  

в минута
Сила на копаене – прът (стандартен) 18,9 kN 4249 фунта
Сила на копаене – прът (дълъг) 16,9 kN 3799 фунта
Сила на копаене – кофа 33,0 kN 7419 фунта

система за завъртане
Скорост на завъртане на машината  10 оборота  

в минута
Завъртане на стрелата – наляво (без ограничител)* 80°
Завъртане на стрелата – наляво (с ограничител)* 55°
Завъртане на стрелата – надясно 50°

* Автоматична спирачка за завъртане, пружинно задействана, хидравлично освобождаване.

работни спецификации
Дължина на пръта – стандартен 1260 мм 50 инча
Дължина на пръта – дълъг 1560 мм 61 инча 
Навес на машината 0 мм 0 инча

ходова част
брой на носещите ролки 1
брой на опорните ролки 4
Тип на опорните ролки централен фланец

Гребло
Ширина  1780 мм 70,0 инча
Височина 325 мм 12,8 инча
Дълбочина на копаене 470 мм 18,5 инча
Височина на повдигане 400 мм 15,7 инча

товароподемности на нивото на земята*

радиус на точката на повдигане 3000 мм (118 инча) 4000 мм (157 инча)
предно странично предно странично

спуснато гребло кг
(фунта)

1340
(2955)

720
(1588)

850
(1874)

460
(1014)

вдигнато гребло кг
(фунта)

750
(1654)

660
(1455)

470
(1036)

420
(926)

* Горните товари са в съответствие със стандарта за номинална товароподемност 
ISO 10567:2007 на хидравлични багери и не превишават 87% от хидравличната 
товароподемност или 75% от капацитета за поемане на товар на преобръщане.  
Теглото на кофата на багера не е включено в тази диаграма. Стойностите за 
товароподемност са за дълъг прът.
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Мини-хидравличен багер 303.5E2 CR

размери
стандартен носач дълъг носач

1 Дълбочина на копаене 2880 мм 113 инча 3180 мм 125 инча

2 Вертикална стена 2320 мм 91 инча 2470 мм 97 инча

3 Максимален обхват на нивото на земята 5060 мм 199 инча 5320 мм 209 инча

4 Максимален обхват 5200 мм 205 инча 5440 мм 214 инча

5 Максимална височина на копаене 4920 мм 194 инча 5030 мм 198 инча

6 Максимална височина на изхвърляне 3520 мм 139 инча 3640 мм 143 инча

7 Обхват на стрелата 2060 мм 81 инча 2180 мм 86 инча

8 Изнасяне на задната част  890 мм 35 инча  890 мм 35 инча

9 Максимална височина на греблото  400 мм 16 инча  400 мм 16 инча

10 Максимална дълбочина на греблото  470 мм 19 инча  470 мм 19 инча

11 Височина на стрелата в транспортно положение 1420 мм 56 инча 1650 мм 65 инча

12 O/A – Транспортна височина 2500 мм 98 инча 2500 мм 98 инча

13 Височина на лагера за завъртане  565 мм 22 инча  565 мм 22 инча

14 O/A – Дължина на ходовата част 2220 мм 87 инча 2220 мм 87 инча

15 O/A – Транспортна дължина 4730 мм 186 инча 4790 мм 189 инча

16 Завъртане на стрелата надясно  765 мм 30 инча  765 мм 30 инча

17 Завъртане на стрелата наляво  670 мм 26 инча  670 мм 26 инча

18 Ширина на лентата на веригата/накрайника за верига  300 мм 12 инча  300 мм 12 инча

19 O/A – Ширина на веригата 1780 мм 70 инча 1780 мм 70 инча
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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, съответстващите им емблеми, "Caterpillar Yellow" и визията "Power Edge" върху продуктите, както и фирмените и 
продуктовите идентификационни данни, използвани в настоящия документ, са търговски марки на Caterpillar и не могат да се използват без разрешение.

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ
 � Еднопосочни и двупосочни (с комбинирани функции) спомагателни  

хидравлични тръбопроводи
 � Акумулатор
 � Регулируеми подлакътници
 � Управление на регулируемия спомагателен поток за работните инструменти
 � Алтернатор
 � Система за защита от кражба
 � Автоматичен празен ход на двигателя
 � Автоматична ръчна спирачка при завъртане
 � Автоматично движение с две скорости
 � Бързо откачване на спомагателен тръбопровод
 � Предпазител за цилиндъра на стрелата
 � Работни светлини върху кабината
 � Сенник с горен предпазител ISO 10262 (ниво 1), ROPS ISO 12117-2 и TOPS ISO 12117
 � Закачалка за палто
 � Панел с дисплей COMPASS
 � Непрекъснат поток
 � Устройство за смяна на схемата на управление (не се предлага в Европа)
 � Поставка за чаша
 � Булдозерно гребло с функция свободно движение
 � Подова постелка
 � Крачни педали за движение
 � Сепаратор на гориво и воден сепаратор
 � Хидравлика с висока прецизност
 � Клаксон
 � Лост за блокиране на хидравликата
 � Радиатор за хидравлично масло
 � Ухо за повдигане на лостовия механизъм на кофата 

(стандартно оборудване във всички региони без Европа)
 � Кутия за съхранение с ключалка
 � Дълъг прът (опция в Европа)
 � Съединения с щифт, които не се нуждаят от значително техническо обслужване
 � Акумулатор, неизискващ техническо обслужване
 � Заден дефлектор
 � Прибиращ се предпазен колан
 � Гумена верига
 � Окачена седалка, винилово покритие
 � Прътове, "готови за палец" (стандартно оборудване във всички региони без Европа)
 � Алармен сигнал за придвижване (опция в Европа)
 � Педали за управление на движението с лостове за управление

ОБОРУДВАНЕ ОПЦИЯ
 � Климатична инсталация
 � Ъглово булдозерно гребло с функция свободно движение
 � Гнездо за сигнална светлина за машини със сенник
 � Контролен вентил за стрелата
 � Светлина, монтирана на стрелата
 � Кабина, готова за радио, с горен предпазител ISO 10262 (ниво 1), ROPS ISO 12117-2 и  

TOPS ISO 12117 с нагревател/размразител, вътрешно осветление, система за блокировка 
за предното стъкло и чистачка/устройство за измиване на предното стъкло
 � Вентил за екологично източване за хидравличния резервоар
 � Окачена седалка с висока облегалка, покрита с плат
 � Хидравлични тръбопроводи на бързосменник
 � Огледала за кабината и сенника
 � Бързосменник, механичен или хидравличен
 � Вторичен спомагателен хидравличен тръбопровод
 � Стандартен носач (само за Европа)
 � Стоманена верига
 � Контролен вентил на носача
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