
Двигател
Модел на двигателя* Cat® C3.3B
Полезна мощност (ISO 9249) 48,5 kW 65 к.с.

* Двигателят отговаря на изискванията за вредни емисии на Крайните стандарти за 
Ниво 4 на EPA за САЩ/Етап IIIB на ЕС.

Тегла
Работно тегло с кабина 8400 кг 18 519 фунта
Работни спецификации
Максимална дълбочина на копаене 4150 мм 13'7"

308E2 CR SB
Хидравличен миниекскаватор с въртяща се стрела
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Високи работни 
характеристики 
в конструкция 
с малък радиус 
и въртяща 
се стрела за 
по-голяма 
универсалност и 
управляемост.
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Хидравличният миниекскаватор Cat 308E2 CR SB предоставя високи работни характеристики с универсалността на 
предното свързване на въртящата се стрела в издръжлива конструкция с малък радиус, която ви помага да работите 
при най-трудните приложения. С панела с дисплей COMPASS, двигателя по Крайни стандарти за Ниво 4 и новата 
хидравлична система 308E2 CR SB е по-производителен, универсален и икономичен.
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Малък радиус
Конструкцията с малък радиус предоставя по-голяма универсалност на машината и възможност за работа в ограничени зони. Радиусът на горната част остава в 
рамките на 280 мм (11 инча) от ходовата част, като дава гъвкавост за различни приложения на работния участък с намаляване на риска от повреда и по-малко 
напрежение за оператора.

Това позволява на оператора да се концентрира върху извършваната работа, без да се безпокои за повреди по гърба на машината или други препятствия на 
работния участък.

Малък радиус
Работа в най-трудните места.
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Удобна работна среда
Обширна и комфортна операторска станция с отлична 
видимост и място за краката поддържа удобството за 
оператора и намалява умората. Всички хидравлични функции 
са изцяло сервоуправляеми, което понижава разходите за 
притежаване и експлоатация и води до по-малко време на 
престой. Операторската станция също включва:

•	Пневматична седалка с подгряване

•	Панел с дисплей COMPASS

•	Ергономични лостове за управление

•	Динамичното ниво на звуково налягане е 70 dB(A) ISO 6396

•	Средното ниво на външното звуково налягане е 99 dB(A) 
ISO 6395 – динамичен тест

Операторска станция
Превъзходен комфорт, който поддържа продуктивността през целия работен ден.



Панелът с дисплей COMPASS на серията хидравлични миниекскаватори Cat серия 
E е конструиран специално от Caterpillar за компактни екскаватори. Тя прибавя 
много нови функции към машините, като повишава стойността за клиента. Всички 
характеристики по-долу вече са стандартни за всички модели от серията E.

Complete (завършеност) – Всички характеристики на контролния панел са 
стандартни за всички модели от серията E

Operation (експлоатация) – Проста експлоатация на устройството за смяна на 
схемата, хидравличния бързосменник и измервателния прибор за ниво на горивото 
с добра видимост, всички с натискане на бутон

Maintenance (техническо обслужване) – Интервали за техническо обслужване, 
диагностика и работни часове

Performance (работни характеристики) – Поддържане на оптимални нива на 
работни характеристики с икономичен режим и регулируеми характеристики на 
работните инструменти

And (и) 

Security (система за) – Устройство против кражба с пароли за отделните 
потребители и главна парола

System (сигурност) – Ергономично конструиран контролен панел

Система за сигурност, защитена с парола
Сега на всеки компактен екскаватор от серия E има стандартно устройство против 
кражба. Когато е включено устройството против кражба, е необходима буквено-
цифрова парола от пет знака, за да се стартира машината. Има главна парола, а 
при желание от собственика могат да се създадат до пет пароли за потребители. 

Поддържайте машината си в безопасност при оживен работен участък, като я 
заключвате, когато не сте до нея.

Регулиране на спомагателния хидравличен поток 
за работни инструменти
Машините от серия E сега имат опростено регулиране на поток от стрелата и носача 
в работния инструмент. Както стандартният основен тръбопровод, така и опцията 
вторична спомагателна хидравлика могат да се регулират по скала 1 – 15 чрез 
няколко бутона на контролния панел. 

Регулирайте потока към различните си инструменти с просто натискане на бутон.

Контролен панел COMPASS
Complete, Operational, Maintenance, Performance and Security System (Комплектност, 
експлоатация, техническо обслужване, работни характеристики и система за сигурност).

6



Икономичен режим
Тази функция позволява машината да се настрои на по-икономичен режим с 
просто натискане на бутон. При работа в този режим машината ще поддържа 
отлични работни показатели, но ще пести гориво чрез малко по-ниска настройка 
на двигателя.

Пестете пари с компактните екскаватори от серия E.

Непрекъснат поток
След като тази функция се включи с натискане на бутон на монитора, машините 
от серия E могат да работят в режим на непрекъснат поток. При спомагателната 
хидравлика на десния джойстик просто задръжте ролковия ключ на желаните 
дебит и посока за 2,5 секунди и машината ще поддържа този дебит, докато не 
бъде изключена.

Поддържайте хидравличния поток към инструментите при всяка стойност и 
посока на потока с просто натискане на бутон.

Устройство за смяна на схемата
Сменяйте схемата на работа между екскаватор и багер товарач с просто натискане 
на бутон от удобството на кабината.

Ексклузивното устройство за смяна на схемата е безопасно и лесно.

Информация за техническо обслужване и работни показатели
Проследявайте с лекота различните параметри за техническо обслужване и 
работни показатели на машината.

Възстановявайте интервалите на техническо обслужване и осигурявайте 
получаването на правилни грижи от машината, така че да се максимизира 
срокът на експлоатация на машината.

ОТКЛЮЧЕТЕ новите функции и изпитайте предимството на 
ексклузивния контролен панел COMPASS на компактните 
екскаватори от серия E на Cat
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Големите сили на копаене, които осигуряват мощност дори и при най-плътната 
почва, в съчетание с директното, плавно управление чрез чувствителна 
хидравлика дават възможност на Cat 308E2 CR SB да предоставя нужната на 
клиентите висока производителност.

Управляемост
Предното свързване на Cat 308E2 CR SB е идеално балансирано с 
хидравликата, за да осигури високото ниво на управление, необходимо за 
приложенията с фино заравняване и озеленяване.

•	Автоматичната функция с две скорости подобрява маневреността на работния 
участък, като балансира изискванията за висока скорост на движение 
и управление.

•	Спомагателно монтирано на джойстик управление повишава 
управляемостта на машината. Интуитивните органи за управление 
предоставят фино модулиране.

•	Спомагателните тръбопроводи, включващи бързи връзки, са включени като 
стандарт, което означава, че Cat 308E2 CR SB се доставя готов за работа.

•	Опцията контролен вентил за спускане на стрелата и пръта включва 
вградено предупредително устройство за претоварване.

Хидравлична система с висока прецизност
•	Осигурява пестене на гориво, висок коефициент на полезно действие, 

управляемост и прецизност.

•	Водещи за отрасъла променлив работен обем, откриване на товар, система 
за разпределяне на дебита.

Товароподемност
За да отговори на разнообразните нужди на съвременните клиенти, 
308E2 CR SB притежава възможност за високо повдигане и изключителна 
стабилност, като всичко това е в конструкция с малък радиус, което дава 
универсалност на обекта при извършване на работата.

Работни характеристики и управляемост
Мощно копаене в съчетание с прецизно и чувствително управление.
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В зависимост от приложението на клиента Cat 308E2 CR SB има три различни 
опции за вериги, които позволяват правилно конфигуриране на машината, 
което да отговаря на задачата.

Каучукови ленти
Осигуряват най-ниското увреждане на терена от всички опции на веригите с 
отлична тяга при условията на меки почви. Стандартните предлагани вериги 
са с ширина 450 мм (17,7 инча).

Стоманени вериги
Добри при приложения на разрушаване и тежки натоварвания. Предлага 
се верига с тройни ребра в две опции на ширина: 450 мм (17,7 инча) и 
600 мм (23,6 инча).

Стоманени вериги с гумени тампони
Накрайникът с ширина 450 мм (17,7 инча) има четири отвора за поставяне 
на гумените тампони към стоманените накрайници на веригите. Тази опция 
не позволява увреждане на павирани пътни настилки и минимизира шума 
и вибрациите по време на движение, като предлага максимална стабилност.

Ходова част
Отлична стабилност.

Ширини на греблото
Булдозерното гребло е важен и полезен инструмент за хидравличния 
миниекскаватор, когато се използва за обратно пълнене, подравняване, 
озеленяване и почистване на обекта. Има две опции на ширина на греблото, 
за да се обхванат различните ширини на веригите.

Стандартно на греблото е поставен заварен сменяем режещ ръб от закалена 
стомана за по-дълъг срок на експлоатация.

Точки на привързване
Големите овални точки на привързване се намират на две места на шасито за 
лесно и безопасно привързване на машината за транспортиране.
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Поддръжка на клиенти
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 доставчици и решения в отрасъла посетете 
www.cat.com.

10

Двигател и сервиз
Превъзходна мощност с лесен достъп и минимални изисквания 
за техническо обслужване ви помагат да не прекъсвате работа.



Двигател
Електронният двигател Cat C3.3B осигурява чиста и безшумна работа и висок коефициент на 
полезно действие по отношение на мощността и горивото с изпълнение на Крайните стандарти 
за ниво 4 на EPA за САЩ и Етап IIIB на ЕС.

Лесно обслужване
Удобните възможности за обслужване правят поддръжката лесна, като намаляват времето 
ви на престой:

•	Капакът за странично повдигане дава достъп до въздушния филтър, главния вентил на 
работното оборудване, селектора за 1-посочен/2-посочен спомагателен поток, горивния 
филтър и хидравличния резервоар. Това премахва нуждата да се повдига кабината, когато се 
извършва техническо обслужване и сервиз на машината.

•	Вратата с летящо отваряне дава достъп до основните компоненти и точки за сервиз, 
включително за проверка и допълване на маслото на двигателя, вертикално монтирания 
маслен филтър на двигателя, стартера и алтернатора.

•	Вентилът за взимане на проба от маслото S·O·SSM позволява лесен достъп за взимане на проба 
от хидравличното масло за профилактика.

•	308E2 CR SB е готов за Product Link™, а системата Cat Product Link опростява проследяването 
на машинния парк. Като използва сателитна или клетъчна технология, системата автоматично 
съобщава информация от вида на местоположение, работни часове на машината, активни и 
регистрирани сервизни кодове и аларми за защита.

Икономичен режим
Вършете колкото е възможно повече работа в икономичен режим като стандартен, като при това 
ще изразходите по-малко гориво при повечето операции.
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Широка гама работни инструменти
Широка гама работни инструменти Cat са специално проектирани, за да постигнете 
най-доброто с вашата машина, като предоставят отлична стойност чрез високата си 
производителност и дълъг срок на експлоатация. 

Предлаганите работни инструменти включват:

•	Кофи (за тежки натоварвания и с товароподемност за тежки натоварвания)

•	Кофи за почистване на канавки с накланяне и завъртане

•	Хидравлични чукове

•	Свредели

•	Вибрационни валяци

•	Ножици

•	Механичен съединител с двойно блокиране

•	Хидравличен съединител с двойно блокиране

За максимизиране на работните характеристики и производителността, механичните 
и хидравличните бързосменници на Cat са съвместими с всички стандартни работни 
инструменти, което позволява на оператора просто да сваля един инструмент и да 
взема друг.

Като стандарт са поставени спомагателни тръбопроводи за еднопосочен поток (чук) 
и двупосочен поток (свредло). Това позволява на машината да се приспособява към 
широко разнообразие от приложения без преконфигуриране на спомагателните 
тръбопроводи. Универсалността е допълнително подобрена с опцията за второ 
спомагателно захранване (за ротационно гребло).
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Работни инструменти
Подходяща за вашите нужди от приложения.
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Спецификации на хидравличен миниекскаватор 308E2 CR SB

Двигател

Модел на двигателя Cat C3.3B*
Номинална полезна мощност при 2400 об./мин

ISO 9249/EEC 80/1269 48,5 kW 65 к.с.
Бруто мощност

ISO 14396 49,7 kW 66,6 к.с.
Диаметър на цилиндъра 94 мм 3,7 инча
Ход на буталото 120 мм 4,7 инча
Работен обем 3,33 л 203,2 инча3

* Отговаря на изискванията за вредни емисии на Крайни стандарти за 
Ниво 4 на EPA за САЩ и Етап IIIB на ЕС.

Тегла

Работно тегло с кабина 8400 кг 18 519 фунта

• Тегло с каучукови вериги, кофа, оператор (75 кг/165 фунта), пълно 
гориво и спомагателни тръбопроводи.

• Теглото варира според конфигурацията на машината.

Система за завъртане

Скорост на завъртане на машината 11 об./мин
Завъртане на стрелата – наляво 60°
Завъртане на стрелата – надясно 50°

• Автоматично спиране на завъртането, пружинно задействано, 
хидравлично освобождаване.

Система за движение

Скорост на движение
Високо 5,1 км/ч 3,17 мили/ч
Ниско 2,8 км/ч 1,74 мили/ч

Максимална тяга
Висока скорост 64,5 kN 14 500 фунта
Ниска скорост 37,4 kN 8408 фунта

Способност за качване 
по наклон (максимум) 

30°

Натиск върху земята 36,3 kPa 5,26 psi

• Всяка верига се задвижва от един независим електромотор 
с 2 скорости.

• Модулите за задвижване са вградени в опорната ролка 
за пълна защита.

• Движение по права линия при работа на веригите и едновременно 
използване на предното свързване.

Работни вместимости при пълнене

Резервоар за гориво 125 л 33 галона
Охладителна система 14 л 3,7 галона
Масло на двигателя 11,2 л 3,0 галона
Резервоар за хидравлична течност 82 л 21,7 галона
Хидравлична система 94 л 24,8 галона

Хидравлична система

Дебит на помпата при 2000 об./мин 150 л/мин 39,6 галона/мин
Работно налягане – оборудване 28 000 kPa 4061 psi
Работно налягане – движение 28 000 kPa 4061 psi
Работно налягане – завъртане 24 000 kPa 3481 psi
Спомагателен контур – първичен 
(186 bar/2734 psi)

128 л/мин 33,8 галона/мин

Спомагателен контур – вторичен 
(174 bar/2524 psi) 

64 л/мин 16,9 галона/мин

Сила на копаене – прът (стандартен) 40,1 kN 9015 фунта
Сила на копаене – прът (дълъг) 35,1 kN 7891 фунта
Сила на копаене – кофа 60,2 kN 13 534 фунта

• Хидравлика за откриване на товар с бутална помпа с променлив 
работен обем.

Гребло

Ширина 2320 мм 91,3 инча
Височина 450 мм 17,7 инча
Дълбочина на копаене 360 мм 14,2 инча 
Височина на повдигане 380 мм 15,0 инча

Кабина

Динамично звуковото налягане 
за оператора

70 dB(A) ISO 6396

Средно външното звуково налягане. 99 dB(A) ISO 6395 – 
динамичен тест

Работни спецификации

Дължина на пръта – стандартен 1670 мм 5 фута 6 инча
Дължина на пръта – дълъг 2210 мм 7 фута 3 инча
Надвес на машината 279,4 мм 11 инча
Навес на машината и противотежест 406 мм 16 инча
Противотежест 251 кг 551 фунта
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Спецификации на хидравличен миниекскаватор 308E2 CR SB

Размери

Стандартен прът Дълъг носач

 1 4150 мм 13'7" 4690 мм 15'5"
 2 2980 мм 9'9" 3550 мм 11'8"
 3 6820 мм 22'9" 7350 мм 24'1"
 4 7020 мм 23'0" 7540 мм 24'9"
 5 6640 мм 21'9" 6990 мм 22'11"
 6 4670 мм 15'4" 5010 мм 16'5"
 7 2800 мм 9'2" 3280 мм 10'9"
 8 1450 мм 4'9" 1450 мм 4'9"
 9  420 мм 1'5"  420 мм 1'5"
10  320 мм 1'1"  320 мм 1'1"

Стандартен прът Дълъг носач

11 2280 мм 7'6" 2230 мм 7'4"
12 2550 мм 8'4" 2550 мм 8'4"
13  735 мм 2'5"  735 мм 2'5"
14 2903 мм 9'6" 2903 мм 9'6"
15 6380 мм 20'11" 6340 мм 20'10"
16 1010 мм 3'4" 1010 мм 3'4"
17  635 мм 2'1"  635 мм 2'1"
18  450 мм 1'6"  450 мм 1'6"
19 2320 мм 7'7" 2320 мм 7'7"

19
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15
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1211

13

10
9

7 8

5

6

1
2
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Товароподемности на ниво на земята*

Радиус на точка на повдигане 4000 мм (13'1") 6050 мм (19'10")

Предно Странично Предно Странично

Спуснато гребло кг 3650 1710 1880 920
фунта 8046 3770 4144 2028

Вдигнато гребло кг 1840 1530 970 820
фунта 4056 3373 2138 1808

* Горните товари са в съответствие с номиналния стандарт за товароподемност ISO 10567:2007 и не превишават 87% от хидравличната товароподемност или 75% от товара за преобръщане. 
Теглото на кофата на екскаватора не е включено в тази диаграма. Товароподемностите са за стандартен прът.



15

Стандартно оборудване на 308E2 CR SB

•	AM/FM радио със спомагателен вход 
(опция в Европа, стандартно за всички 
други региони)

•	Блоков нагревател
•	Булдозерно гребло с болт на режещия край
•	Вентил за екологично източване за 

хидравличния резервоар
•	Вторичен спомагателен 

хидравличен тръбопровод
•	Горна защитна конструкция 

(TOPGUARD от ниво 2)
•	Допълнителна противотежест за екстремна 

товароподемност – 251 кг (553 фунта)

•	Защита от дъжд
•	Защитна мрежа на предния прозорец
•	Защитна стоманена решетка на 

предния прозорец
•	Контролен вентил за стрелата и пръта
•	Механичен съединител с двойно 

блокиране (налично от доставчика)
•	Опора за краката
•	Опции за вериги:

	– Гумен ремък – 450 мм (18 инча)
	– Стоманена верига – 450 мм (18 инча)
	– Стоманена верига – 600 мм (24 инча)
	– Стоманена верига с гумени подложки – 
450 мм (18 инча)

•	Светлина, монтирана на стрелата – 
дясна страна

•	Стандартен или дълъг прът
•	Халка за повдигане на лостовия механизъм 

на кофата (опция за всички региони 
без САЩ.)

•	Хидравличен съединител с двойно 
блокиране (налично от доставчика)

•	Хидравличен тръбопровод на 
бързосменник

Опционално оборудване на 308E2 CR SB

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

•	Автоматичен празен ход на двигателя
•	Автоматична ръчна спирачка при завъртане
•	Автоматично движение с две скорости
•	Акумулатор без техническо обслужване
•	Аларма за движение (опция в Европа)
•	Алтернатор
•	Булдозерно гребло с функция 

свободно движение
•	Бързо откачване на 

спомагателен тръбопровод
•	Еднопосочни и двупосочни (с 

комбинирани функции) спомагателни 
хидравлични тръбопроводи

•	Закачалка за палто
•	Кабина с ROPS ISO 12117-2 с готовност 

за монтиране на радио, с климатик, 
нагревател/размразител, вътрешно 
осветление и чистачка/измиване на 
предното стъкло

•	Клаксон
•	Крачни педали за движение
•	Лост, "готов за палец" (стандартно 

оборудване във всички региони без Европа)
•	Настройка за икономичен режим с 

пестене на гориво до 20%
•	Непрекъснат поток
•	Огледало за обратно виждане
•	Охлаждащ блок за работа при висока 

околна температура (стандартен за всички 
региони с изключение на Европа)

•	Панел с дисплей COMPASS
•	Подова подложка
•	Поставка за чаша
•	Прибиращ се предпазен колан
•	Работни светлини върху кабината
•	Радиатор за хидравлично масло
•	Регулиране на спомагателния хидравличен 

поток за работните инструменти

•	Регулируеми опори за китка
•	Седалка с въздушно окачване и отопление
•	Система за защита против кражба
•	Стандартен прът
•	Устройство за смяна на схемата на 

управление (не се предлага в Европа)
•	Щанга за повдигане на лостовия 

механизъм на кофата (стандартно 
само за САЩ)

•	Щифтови свързващи съединения с ниско 
техническо обслужване

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