
Характеристики:
n  Режим ECO – Нова функция за машините от серия F2, вградена в "сърцето" на машината, може 

да регулира ключови функции за икономия на гориво и позволява на машината да продължи да 
предоставя работни характеристики с висока мощност.

n  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.

n  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 обновената кабина позволява на оператора да работи в 
по-голям комфорт и да се наслаждава на най-новите технологии на съвременното поколение 
багер-товарачи.

n  Мощна хидравлика – Машините от серия F2 са наистина въздействащи. Големият капацитет 
(на потока) на помпата във великолепната хидравлична система поставя в ръцете на оператора 
отлични работни характеристики на хидравликата.

n  Покритие с електрическо покриване – Ние от Caterpillar вярваме във вграденото качество. 
432F2 е обработен чрез електрохимично покритие (E-Coat), което запечатва напълно металните 
компоненти на конструкцията на машината.

Двигател
    Етап IV Етап IV

Оферта на стандартно Оферта на  
изпълнение  опции

Модел   C4.4 ACERT™ C4.4 ACERT
С електронно управление,  С електронно управление,  
турбокомпресор  турбокомпресор 
С междинен охладител С междинен охладител

Номинална мощност (стандартно)  
при 2200 оборота в минута
Бруто мощност ISO 14396 74,5 кВт/101 к.с. 82 кВт/112 к.с.
Нетна номинална мощност  
при 2200 оборота в минута
 ISO 9249 70 кВт/95 к.с. 77,6 кВт/106 к.с.
 EEC 80/1269 70 кВт/95 к.с. 77,6 кВт/106 к.с.
Увеличаване на въртящия момент (нето)  
при 1400 оборота в минута 46% 32%
Максимален въртящ момент  
при 1400 оборота в минута 438 N·m 438 N·m
Отвор  105 мм 105 мм
Ход   127 мм 127 мм
Работен обем 4,4 л 4,4 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 IV.

Хидравлична система
Тип   Затворен център
Тип помпа Променлив дебит, Аксиално бутало
Максимален капацитет на помпата 163 л/мин
Налягане в системата
 Багер 250 Bar
 Товарач 250 Bar

Ниво на шума
Вътре в кабината 74 dB(A)
Извън кабината 100 dB(A)

Трансмисия
Скорости на движение на багер-товарач с двуколесно задвижване при максимална газ, когато същият 
е оборудван със задни гуми 16.9×28.
   Сервоуправление Автоматична смяна Автоматична смяна  
   (тип Power Shuttle)   (Блокиране)
На преден ход
 1-ва  6 км/ч 6 км/ч 6 км/ч
 2-ра  9 км/ч 10 км/ч 10 км/ч
 3-та  22 км/ч 13 км/ч 13 км/ч
 4-та  40 км/ч 20 км/ч 20 км/ч
 5-та   27 км/ч 26 км/ч
 6-та   40 км/ч 40 км/ч
На заден ход
 1-ва  6 км/ч 6 км/ч 6 км/ч
 2-ра  9 км/ч 13 км/ч 13 км/ч
 3-та  22 км/ч 28 км/ч 28 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
Течност за обработка на дизеловите отработени газове 19 л
Трансмисия (Power Shuttle)
 AWD 15 л
Трансмисия (автоматично превключване)
 AWD 19 л
Заден мост
 Среден корпус 16,5 л
 Планетни предавки 1,7 л
Преден мост (AWD)
 Среден корпус 11 л
 Планетни предавки 0,7 л
Хидравлична система 95 л
Хидравличен резервоар 40 л

Спецификации

Cat®

432F2
Багер-товарач



Тегло*
Работно тегло  8479 кг
Работно тегло (Максимално) (Капацитет на ROPS) 11 000 кг
Орган за регулиране на плавния ход 11 кг
Климатична инсталация 34 кг
Многофункционална кофа (1,00 м3/1,31 ярда3)
 със сгъваеми вилици 842 кг
 без сгъваеми вилици 611 кг
Удължителен прът 4,3 м 
 (без предната противотежест) 199 кг
Удължителен прът 4,9 м 
 (без предната противотежест) 354 кг
Противотежест
 Основна 115 кг
 Средна 240 кг
 Максимална 460 кг
      
   Захващане 
   с палци Бързосменник
Препоръки за минимална противотежест – стандартен носач
 Кофа на товарача – GP 240 кг 460 кг
 Кофа на товарача – MP 0 кг 460 кг
Препоръки за минимална противотежест – удължителен прът
 Кофа на товарача – GP 460 кг 460 кг
 Кофа на товарача – MP 115 кг 460 кг

* Конфигурация на машината – двигател 74,5 кВт, лопата със стандартен носач, стандартна 
кабина с климатична инсталация, задвижване на всичките колела и трансмисия със стандартно 
превключване, многофункционална кофа MP 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 техническо обслужване. Има също кормилен цилиндър 
с двустранно действие с ъгъл на завиване 52° за увеличена маневреност.

Номинални параметри на мостовете
Преден мост, AWD
 Статично 22 964 кг
 Динамично 9186 кг
Заден мост
 Статично 22 964 кг
 Динамично 9186 кг

Кормилно управление
Тип   Предно колело
Сервоуправление Хидростатично
Цилиндър на AWD, един (1) с двустранно действие
 Отвор 65 мм
 Ход  120 мм
 Диаметър на мотовилката 36 мм
Окръжност на завъртане
AWD (без спирачно действие върху вътрешното колело)
Външни предни колела 8,18 м
Най-широка кофа на товарача 10,97 м

Спирачки
Изцяло капсуловани, с усилвател, хидравлични, многодискови.

Характеристики
•  Бордови, потопени в масло, многобройни дискове от кевлар на входящия вал на крайната 

предавка с хидравлично задвижване.
•  Напълно капсуловани и херметизирани.
•  Саморегулиращи се.
•  Двойните спирачни педали със сервоусилвател могат да се блокират един към 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.
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Багер-товарач 432F2

С общо предназначение – 
1,0 м3

Многофункционална – 
1,03 м3

Многофункционална с вилици – 
1,03 м3

Многофункционална/
бързосменник – 1,03 м3

1 Обща дължина в позиция за движение по пътищата 5734 мм 5734 мм 5734 мм 5735 мм

Обща транспортна дължина 5704 мм 5704 мм 5704 мм 5754 мм

2 Обща височина при транспорт – прът 4,3 м 3779 мм 3779 мм 3779 мм 3779 мм

Обща височина при транспорт – прът 4,9 м 4018 мм 4018 мм 4018 мм 4018 мм

Обща ширина 2352 мм 2352 мм 2352 мм 2352 мм

3 Височина до покрива на кабината 2897 мм 2897 мм 2897 мм 2897 мм

4 Височина до върха на изпускателния комин 2744 мм 2744 мм 2744 мм 2744 мм

5 Централна линия на задния мост до предната решетка 2705 мм 2705 мм 2705 мм 2705 мм

6 Колесна база при AWD 2200 мм 2200 мм 2200 мм 2200 мм
Показаните спецификации за размери и работни характеристики са за машини, оборудвани с предни гуми 12.5/80-18 SGL, задни гуми 16.9-28, стандартна кабина, стандартен носач с 24-инчова земекопна кофа за стандартно 
натоварване, многофункционална кофа на товарача 1,03 м3 и стандартно оборудване, ако не е определено друго.

С общо предназначение – 
1,0 м3

Многофункционална – 
1,03 м3

Многофункционална с вилици – 
1,03 м3

Многофункционална/
бързосменник – 1,03 м3

Вместимост 1,00 м3 1,03 м3 1,03 м3 1,03 м3

Ширина 2406 мм 2406 мм 2406 мм 2406 мм

Товароподемност на максимална височина 3817 кг 3580 кг 3402 кг 3234 кг

Сила на изпускане при повдигане 54,8 kN 53,3 kN 51,7 kN 49,7 kN

Сила на изпускане при накланяне 54,8 kN 60,3 kN 59,4 kN 53,7 kN

Товар на преобръщане в точката на изпускане 6627 кг 6608 кг 6459 кг 6178 кг

7 Максимална височина на шарнирния болт 3497 мм 3497 мм 3497 мм 3496 мм

8 Ъгъл на изхвърляне при максимална височина 45° 45° 45° 45°

Височина на изхвърляне при максимален ъгъл 2796 мм 2823 мм 2823 мм 2789 мм

9 Обсег на изхвърляне при максимален ъгъл 805 мм 731 мм 731 мм 783 мм

10 Максимално изтегляне на кофата на нивото на земята 38° 39° 39° 38°

11 Дълбочина на копаене 61 мм 94 мм 94 мм 80 мм

Максимално допустим ъгъл на наклона 114° 116° 116° 114°

12 Разстояние от решетката до режещия ръб на кофата, 
положение "Пренасяне"

1467 мм 1419 мм 1419 мм 1435 мм

13 Максимална височина на работа 4394 мм 4427 мм 4883 мм 4441 мм

Тегло на кофата (без зъбите или вилиците) 427,5 кг 611,2 кг 705 кг 697 кг

Стандартен 
носач –

4,3 м

Прибран
удължителен прът –

4,3 м

Изваден
удължителен прът –

4,3 м

Прибран
удължителен прът –

4,9 м

Изваден
удължителен прът –

4,9 м

14 Дълбочина на копаене, максимална съгласно SAE 4278 мм 4281 мм 5274 мм 4613 мм 5643 мм

Дълбочина на копаене, максимална съгласно производителя 4775 мм 4778 мм 5696 мм 5196 мм 6164 мм

15 Дълбочина на копаене, 2400 мм плоско дъно 3893 мм 3897 мм 4966 мм 4271 мм 5352 мм

Дълбочина на копаене, 600 мм плоско дъно 4235 мм 4239 мм 5235 мм 4589 мм 5611 мм

Дълбочина на копаене, 600 мм плоско дъно, зададена от производителя 4748 мм 4753 мм 5696 мм 5159 мм 6145 мм

Обсег от централната линия на задния мост на нивото на земята 6739 мм 6744 мм 7670 мм 7216 мм 8167 мм

16 Обсег от завъртян шарнир на нивото на земята 5649 мм 5654 мм 6580 мм 6126 мм 7077 мм

Максимална височина на работа 5691 мм 5692 мм 6297 мм 6254 мм 6984 мм

Височина на товарене 4016 мм 4025 мм 4630 мм 4579 мм 5309 мм

17 Обсег на товарене 1669 мм 1617 мм 2475 мм 1535 мм 2289 мм

Дъга на завъртане  180° 180° 180°  180°  180°

Завъртане на кофата 205° 205° 205° 205° 205°

18 Обща ширина със стабилизатор 2352 мм 2352 мм 2352 мм 2352 мм 2352 мм

Сила при копаене на кофата 63,44 kN 63,42 kN 63,42 kN 63,42 kN 63,42 kN

Сила при копаене на носача 42,8 kN 43,5 kN 31,7 kN 47,3 kN 35,2 kN

Показаните спецификации за размери и работни характеристики са за машини, оборудвани с предни гуми 12.5/80-18 SGL, задни гуми 16.9-28, стандартна кабина, 14-футов стандартен носач с 24-инчова кофа за стандартно 
натоварване, многофункционална кофа на товарача 1,03 м3 и стандартно оборудване, ако не е определено друго.

Размери на машината

Размери на кофата на товарача и работни характеристики

Размери и работни характеристики на багера с обратно загребване



Багер-товарач 432F2

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

Стандартнo 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

 –

Автоматичен празен ход  –
Режим ECO  –
Двигател 74,5 кВт (101 к.с.) Cat C4.4 ACERT  –
Двигател 82 кВт (112 к.с.) Cat C4.4 ACERT – 

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 въртящия момент)

– 

Вход
Органи за управление, пилотни 
(серво-) джойстици

 –

Селектор на типа (ISO/SAE)  –
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  –

Стандартнo Опция

Предпазители
Предпазител, зъби (с общо предназначение/
многофункционални)

– 

Предпазител, задвижващ вал – 

Предпазител, задни светлини – 

Предпазна скоба на товарача  –
Комплект за обработка на предмети – 

Монтирани на площадката приспособления
Странично изместване с хидроусилвател (PSS) – 

Прътове и връзки на стрелата – багер с обратно загребване
Бързосменник, хидравличен – 

Бързосменник, механичен – 

Прът, удължаващ се (4,26 м) – 

Прът, удължителен (4,87 м) – 

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

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

Бързосменник, хидравличен – 

Хидравлика
Хидравлична помпа (163 л/мин)  –
Хидравлични бързи връзки 
(усукване за свързване)

– 

Програма за спомагателни потоци  –
Блокировка на страничното преместване 
(електрохидравлична)

 –

Радиатор за хидравлично масло  –
Хидравлика – багер с обратно загребване

Хидравлични тръбопроводи, 1-пътни – 

Хидравлични тръбопроводи, 2-пътни – 

Хидравличен непрекъснат поток – 

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 – 

A9HB7659 (08-2015) 
(Превод: 09-2015)

(Европа)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. Показаните на снимките машини може да включват допълнително оборудване. 
Обърнете се към вашия доставчик на Cat за предлаганите опции.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, съответните 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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