
Двигател Cat® C3.4B*
Бруто мощност по ISO 14396 55 кВт
Номинална нетна мощност при 2200 оборота в минута, ISO 9249 51,5 кВт
Тегло
Работно тегло (товароподемност с ROPS) 8108 кг

 *Отговаря на стандартите за емисии на Етап IIIB на ЕС.

Дълбочина на копаене на багера с обратно загребване
Дълбочина на копаене, максимална съгласно SAE

Стандартен носач
Прибран удължителен прът – 4,26 м 4335 мм
Удължен удължителен прът – 4,26 м 5312 мм

427F2
Багер-товарач
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Характеристики на 427F2

Product Link™
Функция, която наистина ви позволява да извлечете 
максимума от вашия багер-товарач на Cat; задаване на 
виртуална граница, сравнение на времената на работа 
и на празен ход и преглед на точния разход на гориво. Тези 
и много други функции, предоставени от опцията Product 
Link, ще ви помогнат да получите наистина най-високата 
възможна производителност от вашата машина и да 
запазите контрола си върху нея.

Кабина и органи за управление
Въвеждането на новата кабина на багер-товарача на Cat 
осигурява удобна и лесна за използване работна среда на 
оператора. С възможността за адаптиране на вашия опит 
изцяло новата кабина позволява на оператора да работи 
в по-голям комфорт и да се наслаждава на най-новите 
технологии на съвременното поколение багер-товарачи.

Мощна хидравлика
Серията машини F2 е наистина впечатляваща. Голямото 
подаване на помпата във великолепната хидравлична 
система поставя в ръцете на оператора отлични работни 
характеристики на хидравликата.

Електрохимично покритие
Ние в Caterpillar вярваме във внедреното качество.  
427F2 е обработен чрез електрохимично покритие, 
което запечатва напълно металните компоненти 
на конструкцията на машината.
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Caterpillar се е доказал във времето в индустрията за строителни машини и от 90 години 
произвежда машини с най-високо качество, с което прави възможен прогреса и предизвиква 
положителни и устойчиви промени на всички континенти. От 30 години Caterpillar произвежда 
багер-товарачи във Великобритания. От серия A до тази нова серия F2 ние даваме най-доброто от 
себе си за производството на машина, която е конструирана с отчитане на нуждите на оператора, 
предлагаща надеждност, мощност и качествена работна среда на оператора. За създаването 
на най-новия багер-товарач F2, предлаган от Caterpillar, ние съчетахме 30 години страст, 
компетентност и опит.
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Операторска станция
Видяно, а не чуто
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Водещата в класа си работна среда на оператора стана още по-добра
•	 74 dB(A) вътрешно ниво на звука в цялата гама независимо от опцията на двигателя.

•	 Седалка с отопление за поддържане на топлина за оператора независимо от условията.

•	 Фантастичното разположение на превключвателите и органите за управление 
осигурява целодневно ергономична и удобна работна среда.

•	 Изцяло новото отделение на информационния дисплей осигурява на оператора достъп 
до информация за техническото състояние на машината, а новият бордови компютър 
осигурява информация за работните характеристики.

•	 Модернизираният капак на покрива предлага на оператора великолепна видимост 
към товарача при максимална височина на изхвърляне от комфорта на седалката.

•	 Подсигурете вашата инвестиция със системата за безопасност на багер-товарача на 
Cat. Конструирано специално за багер-товарача на Cat, това устройство ще поддържа 
в безопасност вашата инвестиция, като в същото време ще позволява достъпа на до 
25 определени лица.

•	 Сега управлението на товарача дава във вашите ръце повече мощ: блокиране на 
диференциала, неутрализатор на скоростната кутия и спомагателно управление.

427F2 е снабден с механични органи за управление, предлагащи 
действие с малко усилие и възможност за избор между моделите на 
управление ISO (екскаватор) или SAE (багер с обратно загребване). 
Осигурява се лека и безопасна работа за оператори с повече или 
по-малко опит или възможности.



Утвърденият двигател C3.4B осигурява надеждна мощност по команда
•	 Мощен агрегат с мощност 55 кВт осигурява отлични работни характеристики за всички приложения.

•	 Забележителната икономия на гориво допринася за ниски разходи за притежание и 
експлоатационни разходи.

•	 Стабилната система за последваща обработка на отработените газове решава проблемите 
с емисиите, без това да влошава работните характеристики.

•	 Двигателят C3.4B се различава от по-големите членове от семейството на багер-товарачите с това, че 
не се нуждае от течност за обработка на дизеловите отработени газове, но удовлетворява изискванията 
за емисиите с използването на простия и утвърден дизелов филтър за твърди частици.

Блокиращ механизъм на полуосите и диференциала
Серията F2 багер-товарачи на Cat се отличава с усилени мостове на Cat.

•	 Осигурява се голяма издръжливост, ниски нива на шум и великолепно сцепление по 
неравни повърхности.

•	 Трикамерна система осигурява постоянно смазване на натоварените предавки и лагери 
при всякакви наклони.

•	 Стандартно багер-товарачите на Cat са оборудвани с диференциал със 100% блокировка, 
който осигурява максимална тяга при всякакви условия.

Трансмисия на силово превключване
Тази допълнителна шестстепенна трансмисия се адаптира отлично към приложението 
чрез внимателен избор на подходящата предавка, независимо дали се придвижвате 
между работни площадки, или използвате функцията "товарач". Сега предавателната 
кутия е модифицирана, с по-плавно превключване на предавките и удължена 
максимална предавка и осигурява по-ефективен и удобен режим на шофиране.

Блокиране на въртящия момент
Конверторът на въртящ момент с възможност за блокиране осигурява директно отношение 
между силовия агрегат и задвижването в предвидените за движение по пътищата предавки. 
В резултат на това се получава 16% намаляване на консумацията на гориво и 11% увеличаване 
на средната скорост. Конверторът на въртящ момент с възможност за блокиране е безценна 
добавка за пътуващите между работни площадки.
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Силова предавка
Мощна, с доказани качества, ефективна
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Хидравлика
Ненадминати работни характеристики

Мощна хидравлична система със следене на натоварването
Интелигентната хидравлика осигурява необходимата мощност в точния момент. Хидравлична система 
със затворен център, която следи натоварването, активно адаптира хидравличната мощност и потока, 
при което се осигуряват максимални хидравлични сили при всякакви обороти на двигателя.

•	 Клапани за разпределено управление на потока управляват активно потока масло между всички функции 
на машината. При подаване на команда от оператора за много операции машината реагира с осигуряване 
на плавна работа без усилия.

•	 Електронният ограничител на въртящия момент на машината спомага за осигуряването на идеална 
синхронизация между двигателя, трансмисията и хидравличната система.

•	 Багер-товарачите на Cat винаги са осигурявали великолепно решение и тази машина не е различна. 
Високопроизводителна бутална помпа с променлив работен обем дава възможност за идеално 
съгласуване на мощността и командите на оператора, като осигурява мощност, когато такава 
е необходима, както и голяма икономия на гориво.

•	 Операторът има възможност да регулира потока към спомагателните тръбопроводи. Това означава, 
че машината може да бъде пригодена към предпочитанията на оператора или да бъде адаптирана 
идеално към машината и работния инструмент.
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Работни характеристики на товарача
Утвърдената конструкция на товарача F2 осигурява върхови работни характеристики. Тази машина прави 
лесна работата по повдигането и товаренето.

•	 Повдигащите рамена на товарача с паралелно повдигане предлагат отлична видимост напред 
и самонивелиране, чрез което се гарантира отлично задържане на материала през циклите на 
повдигане и спускане. 

•	 Опцията "Орган за управление на плавния ход" предлага окачване на товарача за повишаване на комфорта 
при движение по работната площадка или транспортиране на машината по път. Налице е също увеличено 
задържане на материала, което осигурява безценно увеличаване на производителността.

•	 Системата "Връщане към копаене" връща кофата на ниво, което е подходящо за приложения с повтарящи 
се работни цикли.

Товарач с паралелно повдигане
Достигане на нови височини
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Екскаваторен тип багер с обратно загребване
Независимо дали става дума за товарене на камион от близко разстояние или за копаене 
над препятствия, знаменитата стрела от екскаваторен тип се справя с лекота и с най-трудните 
задачи. Като комбинира тази универсалност с мощните сили на изпускане, управляемостта 
и хидравличната система с разпределено управление на потока, 427F2 може да реализира 
висока производителност с минимално усилие. Стрелата е с тясна конструкция, която 
гарантира максимална видимост към работния инструмент и земята.

Удължителен прът
427F2 има удължителен прът, който увеличава дълбочината на копаене и обсега, чрез 
което се увеличава универсалността и използването на машините, като се намаляват 
промените на положението на машината и така увреждането на работната площадка 
е по-малко. Конструкция с плъзгаща се вътрешна секция подпомага запазването на 
чистотатана износващите се подложки колкото може повече, с което се удължават 
интервалитена регулиране и смяна. Спомагателни тръбопроводи за управление 
на хидравлични работни инструменти са прекарани по такъв начин, че да бъдат 
защитени от повреждане при работа в най-тесните изкопи.

Рама за странично изместване
Рамата за странично изместване на серия F2 има външни блокиращи скоби, които не 
се нуждаят от разглобяване при сервизно обслужване. Рамата е с плътна конструкция 
и е с електрохимично покритие, което възпрепятства натрупването на материал по 
рамата и намалява опасността от ръжда, при което се удължава животът на рамата.

Система за омекотено завъртане Cat Cushion Swing
427F2 е оборудван със система за меко завъртане Cat Cushion Swing, която позволява много 
бързо връщане в положение за копаене чрез успокояване на клатенето на стрелата по време 
на циклите на копаене.

Странично преместване с хидроусилвател (опция)
Осигурява функция на хидравликата, която позволява на оператора да разполага лесно багера 
с обратно загребване по цялата ширина на рамата за странично изместване. Идеално е за 
употреба в зони с минимално място и свързани с комунални приложения, като газови тръби, 
електрически кабели и телекомуникационни кабели.

Багер с обратно загребване
Създаден за работата
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Товарач
Кофи на товарача
Има кофи с общо предназначение за товарача, както и многофункционални кофи 
с хидравлично задвижване. Същите са с размери от 0,96 м3 до 1,3 м3.

Други налични инструменти за товарача са:
•	 четки

•	 товарни стрели

•	 стрели с фермена конструкция

•	 вилици

•	 гребла

Багер с обратно загребване
Кофи за копаене
Гамата Cat Work Tools предлага разнообразни кофи с различни размери. Лесно 
е да се намери необходимата кофа за приложението в гамата, включително:

•	 за стандартно натоварване

•	 за тежко натоварване

•	 с голям обем

•	 за камъни

•	 за копаене на канали

Други налични инструменти за багера с обратно загребване са:
•	 пътни фрези

•	 чукове

•	 шнекове

•	 плочи за вибрационно уплътняване

Бързосменник за багер с обратно загребване
Ръчните или хидравлични съединители на багера с обратно загребване правят 
смяната на задните инструменти бърза, лесна и безопасна. Новите съединители 
с двойно фиксиране на Cat са със самонастройваща се конструкция на ръба, за да 
се гарантира плътно прилепване. Те също така имат и предпазна ключалка, която 
се активира автоматично.

Работни инструменти
Решение за всяка работа
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Удобство за техническо обслужване
По-малко време за сервизно обслужване, повече време за работа

Точки на ежедневно обслужване
Caterpillar разбира, че колкото по-лесна е една задача, толкова по-вероятно 
е тя да бъде свършена. Ние се уверихме, че да се извърши сервизно 
обслужване на багер-товарача на Cat е възможно най-лесно. Всички 
точки за ежедневна проверка са групирани заедно и до тях има лесен 
достъп. Херметизираните за целия жизнен цикъл мостове и задвижващи 
валове премахват необходимостта операторът да отделя време за смазване 
на труднодостъпни места под машината.

Шарнирно окачен охлаждащ блок
Капакът се отваря, за да се получи достъп до двигателя и до уникалния 
шарнирно окачен охлаждащ блок на Cat. Блокът на климатичната система 
се накланя напред, без за това да са необходими инструменти, при което 
се осигурява лесен достъп за отстраняване на замърсявания, независимо 
дали се намирате в работилницата или на работната площадка, като се 
запазват оптималните работни характеристики на охлаждането.

Регулиране на износващите се подложки
Удължителният прът е конструиран така, че да се смазва сам, за да се веде 
до минимум намесата на оператора. Стабилизаторите и удължителният прът 
имат износващи се подложки, които се регулират лесно и не изискват демонтаж. 
Когато е необходимо регулиране на износващите се подложки, регулиращите 
болтове са леснодостъпни и регулировката се извършва за минути.

Филтри на Cat
Всички филтри на Cat са монтирани вертикално за обслужване без разливане и за 
намалено замърсяване на маслото. Тези филтри за фино филтриране отстраняват 
дори най-малките частици от маслото и позволяват на двигателя, трансмисията и 
хидравличната система да работят гладко в продължение на години.
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Договори за поддръжка на клиенти (ДПК)
Вашият доставчик на Cat може да предложи широка гама от ДПК, които може да се оформят индивидуално, за да отговорят на вашите финанси и изисквания. 
Доставчиците могат да предлагат обхват от опции от пълно превантивно техническо обслужване с пакет S·O·SSM до ДПК само за части. Защитете ценната си 
инвестиция и знайте точно какви ще бъдат месечните ви плащания, за да можете безпроблемно да се грижите за управлението на вашия бизнес.

Финанси
Запознахте ли се с различните опции, предлагани от вашия доставчик, за финансиране на машината ви? Те предоставят на вашето внимание набор от атрактивни 
пакети, оформени така, че да удовлетворяват вашите изисквания.

Избор на машина
Вашият доставчик може да ви помогне с вашето решение за покупка на машина на базата на вашите изисквания и да помогне да сведете експлоатационните разходи 
до минимум. Машината, която имате предвид, най-добрата ли е за вашата работа или може да има по-добро решение?

Обучение и поддръжка
Говорете с вашия доставчик за допълнителна поддръжка. Той може също така да ви посъветва относно техниките на работа за вашата машина, които ще намалят 
износването и повредите, ще увеличат продуктивността, ще намалят разходите за притежание и експлоатационните разходи и ще ви помогнат да се възползвате 
максимално от фантастичните функции, предлагани от багер-товарачите на Cat.

Поддръжка на клиенти
Ненадмината мрежа за поддръжка на клиентите
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Спецификации на багер-товарач 427F2

Двигател

Етап IIIB на ЕС
Стандартно предложение

Модел C3.4B 55 кВт с 
електронно управление, 
турбокомпресор и 
междинен охладител

Номинална мощност (стандартно) при 2200 оборота в минута
Бруто мощност по ISO 14396 55 кВт/74,9 к.с.
Нетна номинална мощност при 2200 оборота в минута

ISO 9249 51,5 кВт/70 к.с.
80/1269/ЕИО 51,5 кВт/70 к.с.

Увеличаване на въртящия момент 
(нетно) при 1200 оборота в минута

88%

Максимален въртящ момент 
при 1400 оборота в минута

416 N·m

Отвор 99 мм
Ход на буталото 110 мм
Работен обем 3,4 л

• Нетната обявена мощност е мощността при маховика, когато 
двигателят е оборудван с вентилатор, въздухопочистващ 
филтър, шумозаглушител и алтернатор.

• Не се изисква понижаване на мощността при надморска височина 
до 2286 м. Автоматичното понижаване на мощността защитава 
хидравличната система и системата на трансмисията.

• Отговаря на стандартите за емисии на Етап IIIB на ЕС.

Трансмисия

Скорости на движение на багер-товарач с двуколесно задвижване при 
максимална газ, когато същият е оборудван със задни гуми 16.9×28.

Сервоуправление 
(тип Power Shuttle)

Автоматично 
превключване

Автоматично 
превключване 
(блокиране)

На преден ход
1-ва 5,6 км/ч 6 км/ч 6 км/ч
2-ра 9,3 км/ч 9,6 км/ч 9,6 км/ч
3-та 21 км/ч 12 км/ч 12 км/ч
4-та 40 км/ч 20 км/ч 20 км/ч
5-та 27 км/ч 27 км/ч
6-та 40 км/ч 40 км/ч

На заден ход
1-ва 5,6 км/ч 6 км/ч 6 км/ч
2-ра 9,3 км/ч 13 км/ч 13 км/ч
3-та 21 км/ч 27 км/ч 27 км/ч
4-та 40 км/ч

Работни вместимости при пълнене

Охладителна система 22,5 л
Резервоар за гориво 160 л
Двигателно масло с филтър 8,8 л
Трансмисия (Power Shuttle)

Задвижване на всички колела 15 л
Трансмисия (автоматично превключване)

Задвижване на всички колела 19 л
Заден мост 16,5 л

Планетарни предавки 1,7 л
Преден мост (AWD) 11 л

Планетарни предавки 0,7 л
Хидравлична система 95 л
Хидравличен резервоар 40 л

Хидравлична система

Тип Затворен център
Тип на помпата Променлив поток, аксиално бутало
Максимален дебит на помпата 160 л/мин
Налягане в системата

Багер с обратно загребване 250 bar
Товарач 250 bar

Ниво на шума

В кабината 74 dB(A)
Извън кабината 100 dB(A)
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Тегло*

Работно тегло (приблизително) (C3.4В) 8108 кг
Работно тегло (максимално) 
(товароподемност с ROPS)

11 000 кг

Кабина, ROPS/FOPS 129 кг
Автоматична трансмисия 55 кг
Орган за регулиране на плавния ход 11 кг
Климатична инсталация 42 кг
Многофункционална кофа (1,00 м3/1,31 ярда3)

Със сгъваеми вилици 871 кг
Без сгъваеми вилици 611,2 кг

4,3 м удължителен прът 
(изключва предна противотежест)

203 кг

Противотежести
Основни 115 кг
Средни 240 кг
Максимални 460 кг

Препоръки за минимална противотежест – стандартен носач
Кофа на товарача
С общо предназначение (GP) 115 кг
Многофункционална (MP) 0 кг

Препоръки за минимална противотежест – удължителен прът
Кофа на товарача
С общо предназначение (GP) 460 кг
Многофункционална (MP) 0 кг

* Конфигурация на машината – стандартен двигател, лопата със 
стандартен носач, стандартна кабина с климатична инсталация, 
задвижване на всичките колела и трансмисия със стандартно 
превключване, многофункционална кофа на товарача 1,03 м3, 
24-инчова земекопна кофа за стандартно натоварване, гуми 
12.5/80-18 и 16.9-28, без противотежест, оператор с тегло 
80 кг и пълен резервоар за гориво.

Мостове

Задвижване на всички колела (AWD)
Характеристики
• Заден мост за тежки натоварвания със саморегулиращи се вътрешни 

спирачки, блокиране на диференциала и крайни предавки.
• AWD се задейства от превключвател на панела на предната конзола 

или от спирачния педал по време на операцията по спирането на 
всички колела. AWD може да се задейства в движение, под товар, 
на всяка предавка, на преден или на заден ход. AWD има външни 
крайни предавки за лесно техническо обслужване.

• Предният мост на AWD е с махално окачване и е капсулован и 
смазан за постоянно, без необходимост от ежедневно обслужване. 
Има също кормилен цилиндър с двустранно действие с ъгъл на 
завиване 52° за увеличена маневреност.

Номинални параметри на мостовете

Преден мост, AWD
Статичен 22 964 кг
Динамичен 9186 кг

Заден мост
Статичен 22 964 кг
Динамичен 9186 кг

Кормилно управление

Тип На предни колела
Сервоуправление Хидростатично
Цилиндър на AWD, един (1) с двустранно действие

Отвор 65 мм
Ход на буталото 120 мм
Диаметър на мотовилката 36 мм

Окръжност на завъртане
AWD (без спирачно действие върху вътрешното колело)
Външни предни колела 8,18 м
Външна част на най-широката кофа на товарача 10,97 м

Спирачки

Изцяло капсуловани, с усилвател, хидравлични, многодискови.
Характеристики
• Вътрешни, потопени в масло, многобройни дискове от кевлар на 

входящия вал на крайната предавка с хидравлично задвижване.
• Напълно капсуловани и херметизирани.
• Саморегулиращи се.
• Двата спирачни педала със сервоусилвател могат да се свързват 

един с друг при движение по път.
• Ръчната/вторичната спирачка е независима от системата на 

работната спирачка. Ръчната спирачка се прилага механично 
чрез ръчен лост, намиращ се в дясната конзола.

• Отговаря на изискванията на ISO 3450:1996.

Спецификации на багер-товарач 427F2
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Размери на машината
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GP – 1,0 м3 MP – 1,03 м3 MP с вилици – 1,03 м3

1 Обща дължина в позиция за движение по пътищата 5734 мм 5734 мм 5734 мм
Обща транспортна дължина 5704 мм 5704 мм 5704 мм

2 Обща транспортна височина – 4,3 м 3779 мм 3779 мм 3779 мм
Обща ширина (без кофата на товарача) 2352 мм 2352 мм 2352 мм

3 Височина до върха на кабината/сенника 2897 мм 2897 мм 2897 мм
4 Височина до върха на изпускателния комин 2744 мм 2744 мм 2744 мм
5 Централна линия на задния мост до предната решетка 2705 мм 2705 мм 2705 мм
6 Колесна база при задвижване на всички колела 2200 мм 2200 мм 2200 мм

Показаните размери и работни характеристики са за машини, оборудвани с предни гуми 12.5/80-18 SGL, задни гуми 16.9-28c, стандартна кабина, стандартен носач с 24-инчова земекопна кофа за 
стандартно натоварване, кофа на товарача с общо предназначение 1,0 м3 и стандартно оборудване, ако не е определено друго.
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Спецификации на багер-товарач 427F2

Размери на кофата на товарача и работни характеристики

GP – 1,0 м3 MP – 1,03 м3 MP с вилици – 1,03 м3

Вместимост 1,03 м3 1,03 м3 1,03 м3

Ширина 2406 мм 2406 мм 2406 мм
Товароподемност на максимална височина 3817 кг 3580 кг 3240 кг
Сила на изпускане при повдигане 54,82 kN 53,34 kN 50,24 kN
Сила на изпускане при накланяне 54,84 kN 60,32 kN 58,79 kN
Товар на преобръщане в точката на изпускане 6557 кг 6537 кг 6260 кг

7 Максимална височина на шарнирния болт 3497 мм 3497 мм 3497 мм
8 Ъгъл на изхвърляне при максимална височина 45° 45° 45°

Височина на изхвърляне при максимален ъгъл 2796 мм 2823 мм 2823 мм
9 Обсег на изхвърляне при максимален ъгъл 805 мм 731 мм 731 мм

10 Максимално изтегляне на кофата на нивото на земята 38° 39° 39°
11 Дълбочина на копаене 61 мм 94 мм 94 мм

Максимално допустим ъгъл на наклона 114° 116° 116°
12 Разстояние от решетката до режещия ръб на кофата, 

положение "Пренасяне"
1467 мм 1419 мм 1419 мм

13 Максимална височина на работа 4394 мм 4427 мм 4883 мм
Тегло на кофата (без зъбите и вилиците) 428 кг 611 кг 705 кг

Размери и работни характеристики на багера с обратно загребване

Стандартен  
носач – 4,3 м

Прибран удължителен 
прът – 4,3 м

Удължен удължителен 
прът – 4,3 м

14 Дълбочина на копаене, максимална съгласно SAE 4278 мм 4281 мм 5274 мм
Дълбочина на копаене, максимална съгласно производителя 4775 мм 4778 мм 5696 мм

15 Дълбочина на копаене, 2440 мм плоско дъно 3893 мм 3897 мм 4966 мм
Дълбочина на копаене, 600 мм плоско дъно 4235 мм 4239 мм 5235 мм
Дълбочина на копаене, 600 мм плоско дъно, 
зададена от производителя

4748 мм 4753 мм 5696 мм

Обсег от централната линия на задния мост на нивото на земята 6739 мм 6744 мм 7670 мм
16 Обсег от завъртян шарнир на нивото на земята 5649 мм 5654 мм 6580 мм

Максимална височина на работа 5691 мм 5692 мм 6297 мм
Височина на товарене 4016 мм 4025 мм 4630 мм

17 Обсег на товарене 1669 мм 1617 мм 2475 мм
Дъга на завъртане 180° 180° 180°
Завъртане на кофата 205° 205° 205°

18 Обща ширина със стабилизатор 2352 мм 2352 мм 2352 мм
Сила при копаене на кофата 63,44 kN 63,42 kN 63,42 kN
Сила при копаене на носача 36,17 kN 36,90 kN 26,98 kN
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Стандартно оборудване и оборудване опция на 427F2

Стандартно оборудване и оборудване опция
Стандартното оборудване и оборудването опция могат да варират. Консултирайте се с вашия доставчик на Cat за подробности.

Стандартно Опция

Кабина с ROPS и FOPS
Кабина, луксозна – 

Кабина, стандартна  –
*Вижте страницата "Опции за кабината"

Гуми/кормилно управление/спирачки
Задвижване на всички колела  –
100% блокиране на диференциала  –
Спирачки с хидравлично усилване 
(два педала)

 –

26-инчови гуми  –
28-инчови гуми – 

Двигател/трансмисия
Акумулатор 750 CCA, който не се нуждае 
от техническо обслужване (стандартен)

 –

Акумулатор 750 CCA, който не се нуждае 
от техническо обслужване (усилен)

– 

Радиаторен блок на панти за лесно 
отстраняване на замърсяванията

 –

Двигател 55 кВт (75 к.с.) Cat C3.4B  –
Нагревател за блока на двигателя – 

Конектор за стартиране 
с помощен акумулатор

– 

Трансмисия, 4-скоростна, ръчна  –
Трансмисия, 6-скоростна, автоматична – 

Трансмисия, 6-скоростна, автоматична 
(блокиране на въртящ момент)

– 

Вход
Органи за управление, механичен лост  –
Сервоуправление, хидростатично  –

Други приспособления
Противотежест, 115 кг – 

Противотежест, 240 кг – 

Противотежест, 460 кг – 

Предни калници – 

Подложки за улици, стабилизатори – 

Кутия за съхранение на инструменти  –
Средства за привързване при транспорт  –

Предпазители
Предпазител, зъби (с общо 
предназначение/многофункционални)

– 

Предпазител, задвижващ вал – 

Предпазител, задни светлини – 

Предпазна скоба на товарача  –
Комплект за обработка на предмети – 

Стандартно Опция

Монтирани на площадката приспособления
Странично преместване 
с хидроусилвател (PSS)

– 

Прътове и връзки на стрелата – стрела на обратната лопата
Бързосменник, хидравличен – 

Бързосменник, механичен – 

Прът, удължаващ се (4,26 м) – 

Прът, стандартен (4,26 м)  –
Транспортна блокировка, завъртане  –
Транспортна блокировка, стрела  –

Прътове и връзки на стрелата – товарач
Режещ ръб на товарача (2 броя) – 

Хидравлика
Хидравлична помпа (160 л/мин)  –
Хидравлични бързи връзки 
(усукване за свързване)

– 

Блокировка на страничното 
преместване (електрохидравлична)

 –

Радиатор за хидравлично масло  –
Хидравлика – стрела на обратната лопата

Хидравлични тръбопроводи, 1-пътни – 

Хидравлични тръбопроводи, 2-пътни – 

Хидравлика – товарач
Ограничител на товарача, 
свободно движение

 –

Ограничител на товарача, 
връщане към копаене

 –

Автоматичен орган за регулиране 
на плавния ход

– 

Паралелно повдигане  –
Електрическа система

Product Link, клетъчна мрежа – 

Product Link, сателит – 

Сигнализация за движение на заден ход  –
Сигнализация за стабилизатора  –
Сигнална светлина, стробоскоп – 

Сигнална светлина, въртяща се – 
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Опции за кабината

Стандартна Луксозна
Управление на рециркулацията на въздуха – 

Климатична инсталация Опция Опция
Стабилизатори с автоматично повдигане – 

Гнездо за сигнална светлина (×2)  

Спирачните педали могат да се натискат 
поотделно и в свързано състояние

 

Нагревател в кабината  

Вътрешна светлина в кабината  

Вътрешна светлина в кабината (плафон) – 

Стойки за чаши (×2)  

Бутон за блокиране на диференциала 
на управлението на товарача

 

Радио в минимална конфигурация Опция Опция
Вентилатор за лицето Опция Опция
Отварящи се предни и задни прозорци  

Предни фарове*  

Перфорирана слънцезащитна козирка 
по цялата ширина

 

Напълно регулируеми работни светлини (×8)  

Отделение за индикаторни прибори 
с течнокристален дисплей

 

Клаксон, преден  

Клаксон, заден  

Защитно съоръжение на арматурното табло  

Стандартна Луксозна
Вътрешно захранващо гнездо (×1)  

Ограничаваща функция на 
управлението на товарача

 

Лява конзола за съхранение  

Висококачествено радио Опция Опция
Задни габаритни светлини (светодиодни)  

Подвижна постелка за пода  

Предпазен фиксатор, хидравлика  

Предпазен фиксатор, трансмисия  

Седалка, луксозна дамаска – 

Седалка, луксозна дамаска с отопление Опция Опция
Седалка, дамаска  –
Кодова клавиатура Опция Опция
Самоизключващи се индикатори за посока  

Кормилна колона, регулиране на 
наклона и телескопична настройка

– 

Кормилна колона, наклон  –
Орган за управление на неутрализатора 
на скоростната кутия на товарача

 

Газ, крачна  

Газ, ръчна  

Предна и задна чистачка  

*Може да варира в зависимост от региона
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