
Характеристики:
Мини-хидравличният багер Cat® 305E2 CR предлага висока производителност, 
издръжливост и универсалност в компактна конструкция, които позволяват работа 
в голям брой приложения. 305E2 CR разполага със следното:
 � Просторни условия за работа на оператора, които предлагат водещ 

за бранша комфорт, ергономично проектирани 100% пилотни органи за управление 
и превъзходна видимост за отлична производителност и безопасност по време на работа. 
 � Конструкция с малък радиус ви позволява да работите в ограничени зони. 

Радиусът на горната част на машината остава изцяло в рамките на 100 мм (4 инча) 
от ходовата част, при което операторът може да се концентрира върху работата си, 
без да се безпокои за задната част на машината.
 � Хидравлична система с висока прецизност осигурява следене на натоварването 

и възможност за споделяне на потока, които водят до точност и ефективност при 
работата и до по-добра възможност за управление. 
 � Широка гама инструменти на Cat прави мини-хидравличния багер на Cat 

универсална машина, която е в състояние да удовлетвори изискванията на всяка 
работна площадка.

 � Завъртане 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.
 � Изисквания за удобно сервизно и техническо обслужване включват лекота на 

достъпа до точките за ежедневна проверка, 500-часовия период на смяна на маслото 
и филтъра, 500-часовия период на гресиране на предното прикачно приспособление, 
клапана за вземане на проба за S·O·SSM и обща дългосрочна издръжливост, което 
намалява експлоатационните разходи и престоите на машината. 
 � Таблото за управление COMPASS е стандартна характеристика, която позволява 

на оператора лесно регулиране на допълнителни потоци за постигане на оптимални 
характеристики на работните инструменти, активиране на автоматичен празен ход или 
икономичен режим за повишена горивна икономичност и използване на система за 
защита за гарантиране на защитата на ценни активи чрез просто натискане на бутон.
 � Доставчиците на Cat ви предлагат ненадмината поддръжка на клиентите 

с отлични услуги за управление на оборудването, техническото обслужване на 
оборудването и бърза доставка на части, което води до подобряване на работните 
характеристики, надеждността и повишаване на печалбата.

Cat®

305E2 CR
Мини-хидравличен багер

Двигател
Модел на двигателя* Cat C2.4
Номинална полезна мощност 
при 2200 оборота в минута
 ISO 9249/EEC 80/1269 30 кВт 40,2 hp
Бруто мощност
 ISO 14396 31,2 кВт 41,8 hp
Диаметър на цилиндъра 87 мм 3,4 инча
Ход на буталото 102,4 мм 4 инча
Работен обем 2,4 л 146 инча3

* Отговаря на изискванията за вредни емисии на междинен Tier 4 на EPA за САЩ/Етап IIIA на ЕС.

Тегла*
Тегло – Сенник, стандартен носач 4975 кг 10 970 фунта
Тегло – Сенник, дълъг носач 5020 кг 11 069 фунта
Тегло – Кабина, стандартен носач 5140 кг 11 334 фунта
Тегло – Кабина, дълъг носач 5185 кг 11 443 фунта

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

Работни вместимости при пълнене
Охладителна система 10,5 л 2,8 галона
Двигателно масло 9,5 л 2,5 галона
Резервоар за гориво 63 л 16,6 галона
Хидравличен резервоар 68,3 л 18 галона
Хидравлична система 78 л 20,6 галона

Система за движение
Скорост на движение – висока 4,4 км/ч 2,7 мили в час
Скорост на движение – ниска 2,8 км/ч 1,7 мили в час
Макс. тяга – висока скорост 24,1 kN 5418 фунта
Макс. тяга – ниска скорост 45,2 kN 10 161 фунта
Натиск върху земята – Сенник 29,5 кПа 4,3 psi
Натиск върху земята – Кабина 30,5 кПа 4,4 psi
Способност за изкачване по наклон (максимално) 30°

Хидравлична система
Хидравлика за следене на натоварването с бутална помпа с променлив работен обем
Подаване на помпата при 2400 оборота в минута 150 л/мин 39,6 галона/мин
Работно налягане – оборудване 245 bar 3553 psi
Работно налягане – движение 245 bar 3553 psi
Работно налягане – завъртане 216 bar 3132 psi
Спомагателна верига – първична 
 (186 bar/2734 psi) 80 л/мин 21,1 галона/мин
Спомагателни верига – вторична 
 (174 bar/2524 psi) 25 л/мин 6,6 галона/мин
Сила на копаене – прът (стандартен) 24,7 kN 5550 фунта
Сила на копаене – прът (дълъг) 21,3 kN 4788 фунта
Сила на копаене – кофа 44,7 kN 10 050 фунта

Спецификации
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Размери
Стандартен носач Дълъг носач

мм инча мм инча

1 Дълбочина на копаене 3280 129 3670 144

2 Вертикална стена 2320 91 2630 104

3 Максимален обхват на нивото на земята 5330 210 5810 229

4 Максимален обхват 5600 220 5960 235

5 Максимална височина на копаене 5250 207 5440 214

6 Максимална височина на изсипване 3720 129 3920 154

7 Обхват на стрелата 2350 93 2530 100

8 Изнасяне на задната част 1100 43 1100 43

9 Максимална височина на греблото 405 16 405 16

10 Максимална дълбочина на греблото 555 22 555 22

Стандартен носач Дълъг носач

мм инча мм инча

11 Височина на стрелата  
в транспортно положение

1750 69 2150 85

12 O/A – Транспортна височина 2550 100 2550 100

13 Височина на лагера за завъртане 615 24 615 24

14 O/A – Дължина на ходовата част 2580 102 2580 102

15 O/A – Транспортна дължина 5180 204 5290 208

16 Завъртане на стрелата надясно 785 31 785 31

17 Завъртане на стрелата наляво 695 27 695 27

18 Ширина на лентата на веригата/
накрайника за верига

400 16 400 16

19 O/A – Ширина на веригата 1980 78 1980 78

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) 60°
Завъртане на стрелата – надясно 50°

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

Гребло
Ширина  1980 мм 78,0 инча
Височина 375 мм 14,8 инча
Дълбочина на копаене 555 мм 21,9 инча
Височина на повдигане 405 мм 15,9 инча

Работни спецификации
Дължина на носача – стандартен 1350 мм 52 инча
Дължина на носача – дълъг 1750 мм 67 инча

Ходова част 
Брой на носещите ролки  3
Брой на опорните ролки  3
Тип на опорната ролка  Троен фланец

Сертификация – кабина и сенник
Защитна конструкция срещу преобръщане (ROPS)  ISO 12117-2
Защитна конструкция срещу преобръщане на една страна (TOPS) ISO 12117
Горен предпазител  ISO 10262 (Level I) 

Товароподемности на нивото на земята*

Радиус на точката на повдигане 3000 мм (9'8") 4000 мм (13'1")
Предно Странично Предно Странично

Спуснато гребло кг
(фунта)

2340
(5159)

1200
(2646)

1260
(2778)

640
(1411)

Вдигнато гребло кг
(фунта)

1450
(3197)

1070
(2359)

760
(1676)

570
(1257)

* Горните товари са в съответствие със стандарта за номинална товароподемност 
на хидравличен багер ISO 10567:2007 и не превишават 87% от хидравличната 
товароподемност или 75% от товара за преобръщане на една страна. Теглото на кофата 
на багера не е включено в тази диаграма. Товароподемностите са за стандартен носач.
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СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ
 � 100% пилотни управляващи джойстици
 � Автоматичен празен ход на двигателя
 � Автоматична ръчна спирачка при завъртане
 � Автоматично движение с две скорости
 � Акумулатор, неизискващ техническо обслужване
 � Алармен сигнал за придвижване (опция в Европа)
 � Алтернатор
 � Булдозерно гребло с функция свободно движение
 � Бързо откачване на спомагателен тръбопровод
 � Гумена верига
 � Еднопосочни и двупосочни (с комбинирани функции) спомагателни 

хидравлични тръбопроводи
 � Закачалка за палто
 � Капачка с ключалка за горивния резервоар
 � Клаксон
 � Крачни педали за движение
 � Кутия за съхранение с ключалка
 � Настройка за икономичен режим
 � Непрекъснат поток
 � Окачена седалка, винилово покритие
 � Панел с дисплей COMPASS
 � Подова постелка
 � Поставка за чаша
 � Предпазител за цилиндър на стрела
 � Прибиращ се предпазен колан
 � Прибори или индикатори за ниво на горивото, температура на охладителната течност 

на двигателя, моточасовник, налягане на маслото на двигателя, въздухопочистващ 
филтър, алтернатор и подгряващи свещи, интервал на сервизно обслужване
 � Прътове, "готови за палец" (стандартно оборудване във всички региони без Европа)
 � Работни светлини върху кабината
 � Радиатор за хидравлично масло
 � Регулируеми подлакътници
 � Сенник с FOPS ISO 10262 (Level 1) и защита против преобръщане (TOPS) ISO 12117
 � Система за защита от кражба
 � Стандартен носач
 � Съединения с щифт, които не се нуждаят от значително техническо обслужване
 � Управление на регулируемия спомагателен поток за работните инструменти
 � Устройство за смяна на схемата на управление (не се предлага в Европа)
 � Ухо за повдигане на лостовия механизъм на кофата (стандартно оборудване във 

всички региони без Европа)

ОБОРУДВАНЕ ОПЦИЯ
 � Бързосменник, механичен или хидравличен
 � Вентил за екологично източване за хидравличния резервоар
 � Вторичен спомагателен хидравличен тръбопровод
 � Гнездо за въртяща се сигнална светлина за машини със сенник
 � Дълъг носач
 � Кабина, готова за радио, с FOPS ISO 10262 (Level 1), ROPS ISO 12117-2 и защита против 

преобръщане на една страна (TOPS) ISO 12117 с нагревател/размразител, вътрешно 
осветление и чистачка/устройство за измиване на предното стъкло
 � Климатична инсталация
 � Контролен вентил за стрелата
 � Контролен вентил на носача
 � Нагревател за блока
 � Огледала за кабината и сенника
 � Окачена седалка с висока облегалка, покрита с плат
 � Светлина, монтирана на стрелата
 � Стоманени вериги и стоманени вериги с гумени тампони
 � Хидравлични тръбопроводи на бързосменник
 � Ъглово булдозерно гребло с функция свободно движение
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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 или 
продуктовите идентификационни данни, използвани в настоящия документ, са търговски марки на Caterpillar и не могат да се използват без разрешение.
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