
Характеристики:
Cat® 907M предлага високи работни характеристики и изключителна универсалност. 
Просторна кабина с управление с джойстик осигурява вашия комфорт през 
работния ден, като ви позволява да свършите повече работа. Конструкцията 
на товарача предоставя мощ и издръжливост с великолепно управление.
n  Високи работни характеристики – със своето високо преобръщане на товари при пълен 

оборот и сили на изпускане моделите от серията М предоставят отлични решения за всички 
потребителски приложения.

n  Лекота на работа – най-съвременна електрохидравлична система осигурява ниско 
усилие, фино управление с кратки времена на циклите. Джойстик "всички в едно" 
ви помага да контролирате работата. Операторът може да регулира скоростта на 
реагиране чрез натискане на бутон, който позволява на оператора да настройва 
машината точно по желания от него начин на базата на приложението.

n  Оптимизирана Z-образна щанга на товарача на Cat – оптимизираната Z-образна 
щанга на товарача на Cat комбинира ефективността на копаене на традиционна Z-образна 
щанга с възможностите на носача на инструменти за по-добри работни характеристики 
и универсалност. Чрез паралелното повдигане и големите сили на накланяне 
в целия работен диапазон вие можете да обработвате товари безопасно и уверено 
с прецизно управление.

n  Силова предавка – мостовете за тежки натоварвания и 100% блокировка на 
диференциала са стандартни за машините със стандартна скорост 20 км/ч (12 мили в час), 
както и за опцията с висока скорост 35 км/ч (22 мили в час). Налично като опция 
е и "Орган за регулиране на плавния ход" за допълнителен комфорт и задържане 
на товара при необходимост от пътуване на по-дълги разстояния.

n  Универсалност – независимо дали се използва съединител с щифт по ISO (широк) или 
такъв на минитоварач (SSL), комбиниран с хидравлика със стандартен поток или опцията на 
хидравлика с голям поток, компактните колесни товарачи на Cat могат да използват широк 
набор от работни инструменти, включително хидромеханични работни инструменти.

n  Лесно сервизно обслужване – конструкцията на серия M осигурява възможност 
за бързо и лесно сервизно обслужване. Накланящият се нагоре капак на двигателя 
и страничните врати за сервиз осигуряват отличен безопасен достъп до главните 
компоненти от нивото на земята. Отворите за масло S·O·SSM и тестовите точки 
за налягането осигуряват възможност за лесна профилактика.

n  Кабина – кабината с голяма видимост увеличава комфорта, като предлага луксозна 
седалка, интуитивни органи за управление и настройки. Опцията със сензорна клавиатура 
съдържа нови електронни функции и настройки, включително модулация на работното 
оборудване и агресивност на хидростатиката, орган за регулиране на плавния ход, 
връщане към копаене, ограничител на повдигането, управление на скоростта и управление 
на тяговото усилие на колелата. Опцията с вградена система за защита на машината 
предотвратява кражба на машината. 

Двигател
Модел на двигателя Cat C3.3B DIT*
Номинална полезна мощност при 2500 оборота в минута
 SAE J1349 51 кВт 68 к.с.
Максимална бруто мощност
 ISO 14396 55 кВт 74 к.с.
 ISO J1995 55 кВт 74 к.с.
Максимална полезна мощност
 ISO 9249 52 кВт 69 к.с.
 SAE J1349 51 кВт 68 к.с.

* Двигателят C3.3B DIT на Cat отговаря на окончателните стандарти за емисии за 
Ниво 4 на EPA в САЩ/Етап IIIB на ЕС (серия M) или междинните стандарти за емисии 
за Ниво 4/Етап IIIA (серия M [EUSO]).

Тегло
Работно тегло 5750 кг 12 677 фунта

Забележка:  машина с пълен резервоар за гориво, ROPS/FOPS кабина, оператор с тегло 80 кг (176 фунта), 
устройство за прикачване на минитоварач (SSL) и кофа с общо предназначение (GP).

Кофи
Капацитет на кофите
 ISO устройство за прикачване 0,75-1,2 м3
 SSL тип устройство за прикачване 1,0-1,6 ярда3

Скорости на движение
Скорост 1 10 км/ч 6,2 мили в час
Скорост 2 20 км/ч 12,4 мили в час
Висока скорост 35 км/ч 21,7 мили в час

Хидравлична система
Главен предпазен клапан – 3-ти спомагателен поток 235 bar 3400 фунта на   
   квадратен инч
 Стандартен 76 л/мин 20 галона в минута
 Голям поток 120 л/мин 31 галона в минута
Време на хидравличния цикъл
 Повдигане 5,2 секунди
 Спускане 3,2 секунди
 Изхвърляне 1,3 секунди
 Прибиране в хоризонтално положение 2,1 секунди

Работни вместимости при пълнене
Охладителна система 17 л 4,5 галона
Резервоар за гориво 78 л 20,6 галона
Хидравлична система 70 л 18,5 галона
Двигателно масло 11,2 л 3,0 галона
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Размери 
(Всички размери са приблизителни. Показаните размери са базирани на машина, оборудвана с кофа с общо предназначение и стандартни гуми 405/70 SPT9.)

С ISO устройство за прикачване С SSL устройство за прикачване

1 Височина на кабината 2585 мм 8 фута и 6 инча 2585 мм 8 фута и 6 инча

2 Просвет от земята 300 мм 11,8 инча 300 мм 11,8 инча

3 Междуосово разстояние 2170 мм 7 фута и 1 инч 2170 мм 7 фута и 1 инч

4 Обща дължина с кофа 5469 мм 17 фута и 11 инча 5585 мм 18 фута и 4 инча

5 Обхват при максимална височина на изхвърляне 725 мм 2 фута и 4 инча 810 мм 2 фута и 8 инча

6 Дълбочина на копаене 95 мм 3,7 инча 90 мм 3,5 инча

7 Максимална височина на изхвърляне 2478 мм 8 фута и 1 инч 2395 мм 7 фута и 10 инча

8 Височина на товара над машината 3027 мм 9 фута и 11 инча 3035 мм 9 фута и 11 инча

9 Шарнирен болт при максимална височина 3227 мм 10 фута и 7 инча 3230 мм 10 фута и 7 инча

10 Заден ъгъл на проходимост (градуси) 33° 33°

11 Обща дължина с вилици 5915 мм 19 фута и 4 инча 5945 мм 19 фута и 6 инча

12 Обхват на нивото на земята 720 мм 2 фута и 4 инча 750 мм 2 фута и 6 инча

13 Максимален обхват 1215 мм 3 фута и 11 инча 1265 мм 4 фута и 2 инча

14 Вилица – дълбочина под земята (над земята) 25 мм 1,0 инч (45 мм) (1,8 инча)

15 Височина на вилицата при максимален обхват 1425 мм 4 фута и 8 инча 1490 мм 4 фута и 11 инча

16 Максимална височина на вилицата 3090 мм 10 фута и 1 инч 3160 мм 10 фута и 4 инча

17 Обхват на вилицата при максимална височина 445 мм 1 фут и 5 инча 505 мм 1 фут и 8 инча

18 Радиус на завъртане над кофата 4489 мм 14 фута и 8 инча 4515 мм 14 фута и 10 инча

19 Радиус на завъртане отвътре на гумата 2240 мм 7 фута и 4 инча 2240 мм 7 фута и 4 инча

20 Ширина над кофата 2045 мм 6 фута и 8 инча 2035 мм 6 фута и 8 инча

21 Колесен манометър 1420 мм 4 фута и 8 инча 1420 мм 4 фута и 8 инча

22 Ширина на машината 1840 мм 6 фута 1840 мм 6 фута

23 Ъгъл на извъртане (градуси) 39° 39°

24 Ъгъл на изхвърляне при максимална височина (градуси) 45° 45°
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Работни спецификации 
Машина с пълен резервоар за гориво, ROPS/FOPS кабина, оператор с тегло 80 кг (176 фунта), SSL или ISO устройство за прикачване и кофа с общо предназначение (GP).

Тип устройство за прикачване ISO SSL

Размер на гумите 405/70 R18 405/70 R18

Работно тегло 5859 кг 12 913 фунта 5750 кг 12 677 фунта

Номинална вместимост на кофата 1,0 м3 1,3 ярда3 1,0 м3 1,3 ярда3

Сила на изпускане, кофа 52 kN 11 689 фунта 42 kN 9442 фунта

Номинален работен товар при пълен оборот, кофа 1880 кг 4145 фунта 1750 кг 3858 фунта

Товар на преобръщане при право положение, кофа 4615 кг 10 174 фунта 4295 кг 9469 фунта

Товар на статично навеждане при пълен оборот, кофа 3760 кг 8289 фунта 3500 кг 7716 фунта

Прибиране в хоризонтално положение, положение за транспортиране 52° 52°

Номинален работен товар при пълен оборот, вилица (EN 474-3:2006, твърда и хоризонтална повърхност, 
стабилност 1,25 и център на тежестта 500 мм [20 инча])

2292 кг 5051 фунта 2120 кг 4674 фунта

Характеристики на кабината

Стандартни характеристики на кабината
Комфортна 

кабина
Луксозна 

кабина Сенник

Поставка за чаша • • •

Две врати за достъп • •

Фиксирана кормилна колона •

Регулируема кормилна колона • •

Окачена седалка, винил •

Окачена седалка, плат, подлакътник •

Седалка с електрическо въздушно окачване, плат, подлакътник/опора за главата, опора за кръста 
и облегалка с отопление •

Прозорец отляво – плъзгащ се • •

Прозорец отдясно – плъзгащ се •

Отопляем заден прозорец • •

Закачалка за дрехи • • •

Светлина на кабината • •

Сенник • • •

Комплект с възможност за радио (кабели, високоговорител, антена и решетки) •

Външни прибиращи се огледала • • •

Кутия за съхранение със заключване • • •

Регулируемо вътрешно огледало • • •

Нагревател • •

Допълнителни характеристики на кабината

Климатична инсталация • •

Cat радио/CD/MP3/WMA/AUX • •

Задна щора • •

Система за защита на машината • •

Комплект с възможност за радио (кабели, високоговорител, антена и решетки) •

Максимални плътности на материала 
Въз основа на ISO 7546:1983 и номиналните работни товари при пълен оборот.

Тип кофа С общо предназначение Многоцелева За лек материал

Проектна мощност 1,0 м3 1,3 ярда3 0,75 м3 1,0 ярд3 1,2 м3 1,6 ярда3

Височина на изхвърляне 2395 мм 94 инча 2470 мм 97 инча 2285 мм 90 инча

Максимална плътност на материала 1584 кг/м3 2670 фунта/ярд3 2149 кг/м3 3622 фунта/ярд3 1218 кг/м3 2053 фунта/ярд3

Ширина на кофата 2035 мм 80 инча 1880 мм 74 инча 2080 мм 82 инча



Компактен колесен товарач 907M

ОБОРУДВАНЕ ОПЦИЯ
ТРАНСМИСИЯ
 n Управление на скоростта (управление на пълзенето)
 n Управление на тяговото усилие на колелата
 n Електронно блокиране на дроселната клапа
 n Регулируеми настройки на реакцията на хидростатиката
 n Орган за регулиране на плавния ход
 n Ускорител, 35 км/ч (21,7 мили в час) с вторично 

кормилно управление

ТОВАРАЧ
 n Спомагателна хидравлика с голям поток с освобождаващ 

налягането колектор с бързо разединяване
 n Контролни вентили за натоварване
 n Позиционер на работен инструмент за връщане към копаене
 n Регулируема модулация на работното оборудване

ДВИГАТЕЛ
 n Нагревател за блока на двигателя 120 V
 n Филтър за предварително очистване на въздушния 

филтър на двигателя

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА
 n Система за защита на машината (MSS)
 n Магнитна въртяща се сигнална светлина
 n Кабелен сноп на работен инструмент
 n Работни светлини, две предни и две задни

ОБЩИ
 n Персонализиран цвят
 n Предпазители за задните светлини
 n Опциите за гуми включват гуми за високо натоварване

ТЕЧНОСТИ
 n Охладителна течност с удължена експлоатация на Cat 

(-50°C/-58°F)

РАБОТНА СРЕДА НА ОПЕРАТОРА
 n Климатична инсталация
 n Cat радио/CD/MP3/WMA/AUX
 n Комфортната кабина включва: окачена седалка 

с тапицерия от плат, задно стъкло с отопление, плъзгащ 
се ляв прозорец, закачалка за дрехи, сенник, готовност за 
поставяне на радио и кутия за съхранение със заключване

 n Луксозната кабина включва: опциите на комфортната 
кабина плюс седалка с въздушно окачване, отопление, 
тапицерия от плат, опора за кръста и плъзгащ 
се десен прозорец
 n Комплект с възможност за радио, включващ 

високоговорители (затворена кабина)
 n Две врати (затворена кабина)
 n Заден прозорец с отопление (затворена кабина)
 n Осветление на кабината (затворена кабина)
 n Кабина с надналягане (затворена кабина)
 n Нагревател с въздушни отвори за прозорец, 

странична зона и крака (затворена кабина)
 n Предна и задна чистачка/устройство за миене 

(затворена кабина)
 n Задна щора

РАБОТНИ ИНСТРУМЕНТИ
 n За всички работни инструменти и опции със стандартен/

голям поток (консултирайте се с вашия доставчик на Cat)

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ
ТРАНСМИСИЯ/ХИДРАВЛИКА
 n 100% блокиране на диференциала на двата моста 

с възможност за избор в движение
 n Колебание на рамата 18°, завъртане 78° 
 n Трансмисия, 20 км/ч (12,4 мили в час) с мостове 

за тежко натоварване
 n Функция за бавен ход на трансмисията
 n Хидростатично задвижване
 n Бързосменник за работен инструмент
 n Пропорционален спомагателен хидравличен кръг
 n Функция свободно движение на рамото на товарача
 n Хидравлични бързи връзки за свързване под налягане
 n Товарач със Z-образна щанга за паралелно повдигане
 n Охлаждащ вентилатор, управляван според необходимостта

ДВИГАТЕЛ
 n Двигател C3.3B DIT на Cat, отговарящ на финално 

Ниво 4/Етап IIIB (серия M) или на междинните стандарти 
за Ниво 4/Етап IIIA (серия M [EUSO])
 n Двуетапен въздухопочистващ филтър с визуален индикатор
 n Охладителна течност с удължена експлоатация на Cat
 n Заключващи се двигателни отделения
 n Лесно и бързо освобождаване на филтъра за гориво/

водния сепаратор
 n Вентил за източване на двигателно масло 

(еко източване без разливане)
 n Затворен циркулярен отдушник
 n Икономичен режим

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА
 n Монтирано в кабината табло с предпазители 
 n Превключвател за изключване на акумулатора
 n Акумулатор за тежко натоварване, 12 V
 n Помощ за студено запалване на двигателя
 n Алтернатор за 90 ампера
 n Конектор за точка за обслужване за електронна 

диагностика (Electronic Technician™)
 n Аларма при обратен ход

ОБЩИ
 n Електрохимически нанесен грунд
 n Тестови точки за налягане
 n Регенериращ прицеп и щифт
 n S·O·S отвори за планирано взимане на маслени проби

РАБОТНА СРЕДА НА ОПЕРАТОРА
 n Поставка за чаша
 n Сенник
 n ROPS и FOPS сертифициран сенник/кабина
 n Регулируеми опори за китки
 n Прибиращ се предпазен колан

 n Спомагателни захранващи гнезда
 n Закачалка за дрехи
 n Бордови набор от цифрови дисплеи
 n Обезшумяване
 n Многофункционален джойстик с управление на посоката
 n Две външни прибиращи се огледала
 n Предупредителни индикатори за главните системи
 n Лесен за почистване под на кабината
 n Кутия за съхранение със заключване
 n Регулируемо вътрешно огледало
 n Операторска станция върху изолационни стойки
 n Цифров моточасовник на работните часове
 n Измервателни прибори: температура на горивото, 

хидравличното масло, температура на охладителната 
течност, скоростомер
 n Предупреждения: генерално, ръчна спирачка, налягане на 

хидравличното масло, налягане на маслото на двигателя, 
температура на охладителната течност, електрическа 
система, обход на филтъра на хидравличното масло
 n Окачени педали за спирачката/газта
 n Окачена седалка

A9HB7414 (03-15) 
(Превод: 05-15)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. 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.
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