
Серия M – УлеСнява вашия избор:
n		Наслаждавайте се на целодневен комфорт – Седнете в новия малък колесен 

товарач Серия М и се наслаждавайте на автоматичното регулиране на температурата, 
водещите в класа му звукови нива, великолепната видимост във всички посоки 
и органите за управление с малко усилие върху джойстика, които се движат с вас 
върху напълно регулируемото окачване на седалката. Просторната работна среда на 
оператора, комбинирана с изключителното омекотяване с хидравличния цилиндър 
на Caterpillar и предвидимите органи за управление с плавно действие, правят тази 
седалка най-комфортната на вашата работна площадка.

n		Облекчаване на работата – по-интензивно движение с патентованата серия 
кофи за бързо товарене на Caterpillar и оптимизираната Z-образна лостова система, 
която комбинира ефективността на копаене на традиционната Z-образна щанга с 
възможностите на държача на инструмент. Паралелното повдигане и големите сили 
на накланяне в целия работен диапазон ви помагат да обработвате товари безопасно 
и уверено с прецизно управление.

		Многофункционалната работа никога не е била по-лесна със специалните помпи за 
всяка от системите и вентила за разпределяне на потока, управлявани от интелигентна 
система за управление на мощността. Едновременно повдигане, завиване и движение 
без компромиси. Малкият колесен товарач Серия М просто прави това, което искате 
да прави.

n		Ефективно мощен – горивна икономичност като при хибридните системи с 
интелигентна хидростатична силова предавка и водеща за бранша икономия на гориво 
чрез ниски максимални обороти на двигателя – само 1600 оборота в минута – в 
Стандартен режим. Мощност в момента, в който се нуждаете от нея, с изключителната 
технология "Мощност за диапазон" на Caterpillar, която увеличава мощността в Диапазон 
4 за повишаване на скоростта по наклон. За вашите най-тежки и изискващи най-големи 
ресурси приложения новият "Високопроизводителен режим" ще ви позволи да увеличите 
мощността и скоростта на хидравликата във всички диапазони за по-бързо извършване 
на работата. Отговаря на изискванията за вредни емисии на окончателните стандарти за 
Ниво 4 на EPA на САЩ и Етап IV на ЕС с двигател C7.1 ACERT™ на Cat®, който е конструиран 
да се управлява сам, за да може вие да се концентрирате върху вашата работа.

n		Персонализиране на вашата практика – удовлетворете изискванията на вашето 
приложение и индивидуалните ви предпочитания с първите за бранша операторски 
режими на Hystat™ на Caterpillar с четири уникални настройки на силовата предавка. 
Изборът на класически конвертор на въртящия момент за плавно потегляне, 
стандартна хидростатика за динамично спиране чрез двигателя и "Режим за лед", 
който увеличава до максимум вашето управление върху хлъзгави повърхности, 
или режим по подразбиране, който съчетава най-доброто от характеристиките на 
хидростатиката и конвертора на въртящия момент. Фино регулиране на работните 
характеристики на машината с лесни настройки чрез програмни бутони и 
допълнителен вторичен дисплей. Бързо задаване на реакцията на хидравликата, 
заедно с позиции за фиксиране на лостовата система на определени позиции, 
максимален въртящ момент на колелата и върхова скорост спрямо земята за 
ефективно изпълнение на множество задачи.

Двигател
Модел на двигателя Cat C7.1 ACERT
Режим на мощността Стандартен 	 Високопроизводителен
  режим  режим
Диапазон на скорост Диапазон 1-3* Диапазон 1-4
Максимална бруто мощност
 Максимални обороти на двигателя 1600 оборота в минута 1800 оборота в минута
 ISO 14396 119 кВт 160 hp 122 кВт 164 hp
 ISO 14396 (DIN) 119 кВт 162 к.с. 122 кВт 166 к.с.
Номинална полезна мощност 1600 оборота в минута 1800 оборота в минута
 SAE J1349 115 кВт 154 hp 117 кВт 157 hp
 SAE J1349 при  
 Максимални обороти на вентилатора 105 кВт 141 hp 107 кВт 143 hp
 ISO 9249 (DIN) 116 кВт 158 к.с. 119 кВт 162 к.с.

Двигател (продължение)
  Стандартен 	 Високопроизводителен
  режим  режим
Максимален брутен въртящ момент
 ISO 14396 804 N·m 592 фунта 804 N·m 592 фунта  
   на фут   на фут
Максимален полезен въртящ момент
 SAE J1349 768 N·m 566 фунта 768 N·m 566 фунта  
   на фут   на фут
 ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 776 N·m 572 фунта 776 N·m 572 фунта  
   на фут   на фут
Работен обем 7,01 л 427 инча3 7,01 л 427 инча3

•	 	Двигателят	отговаря	на	изискванията	за	вредни	емисии	на	окончателните	стандарти	за	
Tier 4/Етап IV.

•	 	Показаната	нетна	мощност	е	мощността	на	маховика,	когато	към	двигателя	са	
монтирани алтернатор, въздухопочистващ филтър и филтър за дизеловите частици.

* Мощността на Диапазон 4 е увеличена и е същата като тази във 
Високопроизводителен режим.
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Кофи
Обеми на кофата – С общо предназначение 2,1 - 2,7 м3 2,7 - 3,5 ярда3

Обеми на кофата – лек материал 3,1 - 5,0 м3 4,0 - 6,5 ярда3

Кормилно управление
Ъгъл на завъртане на кормилната  
система (във всяка посока) 40°
Максимален дебит – помпа на  
 кормилното управление 130 л/мин 34 галона/мин
Максимално работно налягане – 
 Помпа на кормилното управление 24 130 кПа 3500 паунда на   
    квадратен инч
Максимален въртящ момент при завиване:
 0 градуса (изправена машина) 50 375 N·m 37 155 фунта на фут
 40 градуса (пълно завъртане) 37 620 N·m 27 747 фунта на фут
Времена за кормилните цикли (пълен ляв до пълен десен):
 При 1800 оборота в минута: скорост на волана 
 90 оборота в минута 2,4 секунди
Брой завъртания на волана – пълен ляв 
 до пълен десен или пълен десен до пълен ляв 3,5 завъртания

Хидравлична система на товарача
Максимален поток – помпа на  
работното оборудване 190 л/мин 50 галона/мин
 Максимален поток на 3-та функция* 190 л/мин 50 галона/мин
 Максимален поток на 4-та функция* 160 л/мин 42 галона/мин
Максимално работно налягане – 
 Помпа на работното оборудване 25 000 кПа 3626 паунда на   
    квадратен инч
Налягане на разтоварване – Накланящ цилиндър 28 000 кПа 4061 паунда на 
квадратен инч
  3-та функция Максимално работно налягане 25 000 кПа 3626 паунда на 

квадратен инч
  4-та функция Максимално работно налягане 25 000 кПа 3626 паунда на 

квадратен инч

Времена на хидравличния цикъл: Стандартен Високопроизводителен  
   режим режим 
   при 1600 при 1800   
   оборота в  оборота в 
   минута минута
  Повдигане (от земята до максималното  

ниво на повдигане) 5,7 секунди 5,1 секунди
  Изхвърляне (при максимална височина  

на повдигане) 1,7 секунди 1,5 секунди
  Свободно спускане (от максималното ниво  

на повдигане до нивото на земята) 2,7 секунди 2,7 секунди
 Общо време на цикъла 10,1 секунди 9,3 секунди
* С възможност за регулиране от 20% до 100% от максималния поток от втория дисплей, 

ако е монтиран.

Работни вместимости при пълнене
Резервоар за гориво 195 л 51,5 галона
Охладителна система 30 л 7,9 галона
Картер на двигателя 20 л 5,3 галона
Трансмисия (предавателна кутия) 8,5 л 2,2 галона
Мостове:
 Преден 26 л 6,9 галона
 Заден 25 л 6,6 галона
Хидравлична система (включително резервоара) 165 л 43,6 галона
Хидравличен резервоар 90 л 23,8 галона
Резервоар за течността за обработка на  
дизеловите отработени газове (DEF) 19 л 5 галона

•	 	DEF,	която	се	използва	в	системите	за	каталитична	редукция	на	Cat,	трябва	да	отговаря	
на изискванията, посочени в стандарта 22241-1 на Международната организация по 
стандартизация (ISO).

Трансмисия
Преден и заден ход:
 Диапазон 1* 1 - 13 км/ч 0,6 - 8 мили в час
 Диапазон 2 13 км/ч 8 мили в час
 Диапазон 3 27 км/ч 17 мили в час
 Диапазон 4 40 км/ч 25 мили в час

* Управлението на пълзенето дава възможност за регулиране на максималния диапазон 
на скоростта от 1 км/ч (0,6 мили в час) до 13 км/ч (8 мили в час) в Диапазон 1 чрез 
вторичния дисплей, когато има такъв. Фабричната стойност по подразбиране е 7 км/ч 
(4,4 мили в час).

Гуми
Стандартен размер 20.5 R25, радиални (L-3)
Други възможности за избор: 20.5 R25, радиални (L-2) 20.5-25 16PR (L-5)
  20.5 R25, радиални (L-5) 600/65 R25 радиални (L-3)
  20.5-25 12PR (L-2) Скидер/Селско стопанство
  20.5-25 12PR (L-3) Flexports Gen II

•	 	Има	възможност	за	допълнителен	избор	на	гуми.	Свържете	се	с	вашия	доставчик	на	
Cat за подробности.

•	 	В	определени	приложения	продуктивността	на	товарача	може	да	надхвърли	
капацитета на гумите от тонове за км/ч (тонове за мили в час).

•	 	Caterpillar	препоръчва	да	се	консултирате	с	доставчик	на	гуми,	за	да	прецените	всички	
условия преди избор на модел гуми.

Кабина
ROPS  SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994
FOPS  SAE J/ISO 3449 APR98, Ниво II, ISO 3449 1992 Ниво II

•	 	Кабината	и	защитните	конструкции	срещу	преобръщане	(ROPS)	се	предоставят	
стандартно за Северна Америка и Европа.

•	 	Обявените	динамични	нива	на	звуковото	налягане	за	оператора	съгласно	
ISO 6396:2008* при правилно монтиране и поддръжка са: 
– Стандартна кабина: 68 ±3 dB(A) 
– Луксозна кабина: 66 ±2 dB(A)

* Измерванията са извършени при затворени врати и прозорци на кабината и при 70% от 
максималната скорост на охлаждащия вентилатор на двигателя. Нивото на звука може 
да варира при различни скорости на охлаждащия вентилатор на двигателя.

Мостове
Преден Фиксиран
   Диференциал с блокировка (стандартно)
Заден С независимо окачване ±11 градуса
  Отворен диференциал (стандартно)
   Диференциал с ограничено плъзгане (опционално)
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Размери и работни спецификации (Всички размери са приблизителни. Размерите варират с избора на кофа и гуми.)

Стандартно повдигане Повдигане нависоко
** 1 Височина: от земята до кабината 3340 мм (10'11") 3340 мм (10'11")
** 2 Височина: от земята до сигналната светлина 3669 мм (12'0") 3669 мм (12'0")
** 3 Височина: от земята до централната линия на моста 685 мм (2'2") 685 мм (2'2")
** 4 Височина: просвет от земята 397 мм (1'3") 397 мм (1'3")

* 5 Дължина: обща 7530 мм (24'8") 8324 мм (27'3")
6 Дължина: от задния мост до бронята 1993 мм (6'6") 1993 мм (6'6")
7 Дължина: от прицепа до предния мост 1500 мм (4'11") 1500 мм (4'11")
8 Дължина: основа на колелата 3000 мм (9'10") 3000 мм (9'10")

* 9 Просвет: кофа при 45 градуса 2828 мм (9'3") 3421 мм (11'2")
** 10 Просвет: височина на товара над машината 3331 мм (10'11") 3540 мм (11'7")
** 11 Просвет: ниво на кофата 3580 мм (11'8") 4173 мм (13'8")
** 12 Височина: щифт на кофата 3907 мм (12'9") 4500 мм (14'9")
** 13 Височина: обща 5147 мм (16'10") 5740 мм (18'9")

* 14 Обхват: кофа при 45 градуса 1064 мм (3'5") 1385 мм (4'6")
15 Височина на носене: щифт на кофата 458 мм (1'6") 692 мм (2'3")

** 16 Дълбочина на копаене 100 мм (3,9") 135 мм (5,3")
17 Широчина: кофа 2550 мм (8'4") 2550 мм (8'4")
18 Широчина: център на протектора 1930 мм (6'3") 1930 мм (6'3")
19 Радиус на завъртане: над кофата 5945 мм (19'6") 6329 мм (20'9")
20 Ширина: над гумите 2540 мм (8'4") 2540 мм (8'4")
21 Радиус на завиване: външна страна на гумите 5402 мм (17'8") 5402 мм (17'8")
22 Радиус на завиване: вътрешна страна на гумите 2851 мм (9'4") 2851 мм (9'4")
23 Ъгъл на отклонение при пълно повдигане 54 градуса 53 градуса
24 Ъгъл на изхвърляне при пълно повдигане 49 градуса 48 градуса
25 Ъгъл на отклонение при носене 45 градуса 50 градуса
26 Ъгъл на проходимост отзад 33 градуса 33 градуса
27 Ъгъл на съчленяване 40 градуса 40 градуса

* Товар на преобръщане – право положение (ISO 14397-1) 9946 кг 21 928 паунда 7146 кг 15 755 паунда
* Товар на преобръщане – пълно завъртане (ISO 14397-1) 8474 кг 18 683 паунда 6021 кг 13 274 паунда
* Изпускане 12 366 кг 27 263 паунда 12 062 кг 26 592 паунда
* Работно тегло 13 994 кг 30 852 паунда 14 226 кг 31 363 паунда

*В зависимост от кофата.
**В зависимост от гумата.
Посочените размери са за машина, конфигурирана с 2,1 м3 (2,7 ярда3) кофа Fusion™ за общо предназначение, режещ ръб, който се закрепва с болтове, тежки противотежести, 
допълнителни предпазители, 80 кг оператор (176 паунда) и гуми Michelin 20.5 R25 (L-3) XHA2.
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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, съответните им емблемни изображения, "Caterpillar Yellow" и визуалният стил "Power Edge", а също и използваните 
тук елементи от фирмена и продуктова идентичност, са търговски марки на Caterpillar и не могат да се използват без разрешение.

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ
СИЛОВА ПРЕДАВКА
	n Функция за автоматично изключване при неактивност
	n Двигател Cat C7.1 ACERT
•	 Режими на мощност (Стандартен и 

Високопроизводителен)
•	Мощност по диапазони (Висока мощност в Диапазон 4)
•	 С турбокомпресор и вторичен охладител
•	 Отдушник на картера с филтър
•	 Дизелов филтър за твърди частици
•	 Селективна каталитична редукция
	n Кодиран старт (изисква вторичен дисплей)
	n Защита на охлаждащата течност до -34° C (-29° F)
	n Приложени напълно хидравлични мокри 

дискови спирачки
	n Горивна заливаща помпа, автоматична
	n Охлаждащ вентилатор с хидравлично задвижване 

при необходимост
	n Хидростатична трансмисия с електронно управление
•	 Режими на оператора (По подразбиране, Конвертор 

на въртящ момент, Хидростатика и Лед)
•	 Агресивност на смяна на посоката (голяма, 

средна, малка)
•	 Управление на тяговото усилие на колелата, 

регулиране на въртящия момент на колелата
•	 Управление на пълзенето, регулиране на скоростта 

спрямо земята
	n Ръчна спирачка, електрическа
	n Охлаждащ пакет с единична пита с по шест ребра на инч
	n Заключване на дроселната клапа и ограничител на 

максималната скорост

ХИДРАВЛИКА
	n Автоматични ограничители на повдигането и 

изхвърляне на кофата, регулируеми от кабината
	n Режими "кофа" и "вилица", регулируеми от кабината
	n Омекотяване на цилиндъра при изхвърляне и 

механични крайни ограничители
	n Режим на фино управление (бързо, средно, бавно) в 

режим "вилица"
	n Настройка на реакцията на хидравликата 

(бърза, средна, бавна)
	n Диагностични конектори за хидравликата 

и S·O·SSM отвори
	n Хидравлична система за следене на натоварването и 

кормилна система

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА
	n Алтернатор 115 ампера за тежки натоварвания
	n 12 V захранване в кабината (2)
	n Акумулатори, 1000 CCA (2) система 24 V, превключвател 

за изключване
	n Резервна аларма
	n Превключвател за аварийно изключване
	n Халогенни работни и пътни светлини, светодиодни 

габаритни светлини
	n Product Link™ PRO с тригодишен абонамент
	n Изводи за дистанционен външен пуск
	n Прекъсвачи с нулиране за главни и критични функции

РАБОТНА СРЕДА НА ОПЕРАТОРА
	n 75 мм (3 инча) прибиращ се предпазен колан със 

звукова сигнализация и индикатор
	n Автоматично регулиране на температурата
	n Външни огледала с отопление и с долна параболична част
	n Блокиране на управлението на хидравликата
	n Осветление вътре в кабината, на вратите и купола
	n Вътрешни огледала за обратно виждане (2)
	n Отделение за съхранение на кутия с обяд
	n Високоговорители с готовност за радио
	n Размразяване на задното стъкло, електрическо
	n Монтирани в седалката електронни органи за 

управление, регулируеми
	n Мултифункционален орган за управление, монтиран на 

колоната – светлини, чистачки, мигачи
	n Накланящ се и телескопичен волан
	n Тонирано предно стъкло
	n Чистачка с пръскащо рамо/устройство за измиване, 

2 скорости и пауза – предно стъкло

ДРУГО СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ
	n Големи врати за влизане с регулируема сила на 

затваряне/отваряне
	n Лостова система на товарача с паралелно повдигане

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ В ЕС
	n Луксозна кабина
	n Втори дисплей
	n Камера за обратно виждане

ОБОРУДВАНЕ ОПЦИЯ
	n Автоматично смазване, вградено във вторичния дисплей
	n Допълнителен поток, трета и четвърта функция, 

регулируеми чрез вторичния дисплей
	n Сигнална светлина, стробоскоп
	n Кабина, луксозна (стандартно за Европа, като опция за 

Северна Америка)
•	 Електрически регулируеми външни огледала 

с отопление (2)
•	 Вторичен дисплей за включване на функции 

и регулиране на параметри
•	 Сенник, преден и заден
	n Камера за обратно виждане (стандартно за Европа)
	n Блок за студен пуск
	n Противотежест, (тежка и машина за събиране на трупи)

	n Устройство за прикачване, (Fusion и ISO 23727)
	n Опаковки за остатъци (ниски, средни, високи)
	n Калници (удължен капак и пълно покритие)
	n Предпазители (машина и оператор)
	n Свързване, високо повдигане
	n Светлини, допълнителни, халогенни или светодиодни 

със светлини в двигателното отделение
	n Детектиране на предмети
	n Product Link ELITE с възможности за автоматично 

разгръщане на програмни средства, архивиране на 
данни, отразяване на хистограми и тенденции
	n Пакети с радио
	n Система за регулиране на плавния ход, която може да 

се настройва чрез вторичния дисплей

	n Седалки
•	 Луксозна седалка – напълно регулируема седалка 

с въздушно окачване и покритие от плат, със средна 
облегалка и механична опора за кръста

•	 Висококачествена седалка – напълно регулируемо 
въздушно окачване и покритие от кожа и плат 
с висока облегалка и въздушна опора за кръста. 
Седалката има долна възглавница и облегалка 
с отопление и вентилация.

	n Кормилно управление
•	 Двоен режим и вторично управление

	n ЗАБЕЛЕЖКА: не всички функции се предлагат на 
всички пазари.
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