
®

289C
Верижен минитоварач

Верижният минитоварач на Cat® 289C с неговия дизайн

за вертикално повдигане осигурява отлични работни

характеристики при копаене със забележителна

мощност на теглича. Системата за торсионно окачване

осигурява превъзходно сцепление, проходимост 

и възможност за работа при широка гама от почвени

условия и приложения.

289C е снабден с:

Торсионно окачване. Напълно независимото торсионно

окачване е стандартно при верижните минитоварачи от

серия С. То подобрява работата по неравен терен, като

позволява по-добро задържане на товара и удобство

на оператора.

Високодебитна XPS хидравлична система.
На разположение за приложения, които изискват

максимални работни характеристики на хидравличните

работни съоръжения.

Силово задвижване с повишени работни характеристики. Осигурява

висока мощност и въртящ момент на двигателя. Електронното

управление на въртящия момент и стандартното двускоростно

движение осигуряват максимални работни характеристики 

и производствени възможности.

Опция с уплътнена и херметизирана кабина. Осигурява по-чиста 

и по-безшумна работна среда.

Седалка с пневматично окачване и монтирани към нея регулируеми
органи за управление тип джойстик. Тези характеристики

превръщат серия С в еталон за комфорт на оператора.

Експлоатационна надеждност. Лесното техническо обслужване

спомага за намаляване на времето за принудителен престой 

на машината и осигурява по-голяма производителност.

Работни съоръжения. Богатата гама от работни съоръжения на

Caterpillar съответства на различните условия на работа и прави

минитоварача Cat най-функционалната машина на работната

площадка.

Характеристики
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Размери мм

1 Дължина на веригата на земя 1767

2 Цялостна дължина на гъсеничната верига 2270

3 Дължина без кош 2960

4 Дължина с кош на земята 3679

5 Височина до върха на кабината 2117

6 Макс. височина 4081

7 Височина на шарнира на коша при макс. вдигане 3239

8 Височина на шарнира на коша в положение на транспорт 195

9 Изнасяне на коша при макс. вдигане и изсипване 781

10 Максимална височина на вдигане и изсипване 2456

11 Минимално разстояние до земята 231

12 Заден ъгъл 44°

13 Максимален ъгъл на изсипване 50°

14 Широчина на машината 1981

15 Радиус на завиване от центъра - задна част на машината 1640

16 Радиус на завиване от центъра – механизъм за бърза смяна 1471

17 Радиус на завиване от центъра - кош 2314

18 Макс. изнасяне на коша при стрела, успоредна на терена 1282

19 Ъгъл на завъртане назад при максимална височина 85°

20 Изнасяне на шарнира на коша при макс. вдигане 371

Двигател Мощността на всички двигатели е в конски сили по метричната система

Модел на двигателя Cat® C3,4 T

Максимална мощност SAE J1995 63 кВт/86 к. с.

Номинална мощност ISO 9249 при 2600 об/мин 62 кВт/84 к. с.

Работен обем 3,3 л

Ход на буталото 120 мм

Диаметър на цилиндъра 94 мм

Тегло

Работно тегло 4702 кг

Силово задвижване

Макс. скорост на пътуване (напред или назад):

две скорости 14 км/ч

Хидравлична система

Хидравличен дебит – стандартна система

Хидравлично налягане на товарача 230 бара

Хидравличен дебит на товарача 84 л/мин

Хидравлична мощност 32 кВт/43 к. с.

Хидравличен дебит – високодебитна XPS

Макс. xидравлично налягане на товарача 280 бара

Макс. xидравличен дебит на товарача 125 л/мин

Работни характеристики

Номинална товароподемност

35% статичен товар на прекатурване 1222 кг

50% статичен товар на прекатурване 1746 кг

с противотежест (опция) 1860 кг

Статичен товар на прекатурване 3502 кг

Сила на откъсване 33 кН

Контактна площ с терена 1,62 м2

Наземно налягане 0,29 бара

Кабина

ЗКСП ISO 3471:1994

ЗКСПП ISO 3449:1992 Ниво I и II

Вместимост Литри

Охладителна система 14

Картер на двигателя 10

Резервоар за гориво 98

Хидравлична система 57

Резервоар за хидравлично масло 42

Технически характеристики на 289C



Работни съоръжения

� Свредлa
� Гребла с управление на ъгъла на наклона
� Метли
� Пътни фрези
� Монтажни рами на вилиците
� Kултиватори
� Подемни стрели
� Фрези за дънери
� Съоръжение за компост
� Каналокопатели
� Снегорини
� Вибрационни барабани
� Дискови циркуляри
� Булдозерни гребла

Силово задвижване
� Cat® C3,4 T Етап IIIA съвместим дизелов двигател
� Въздушен филтър, двуелементен, радиално уплътнение
� S•O•SSM клапани за вземане на проби, моторно и хидравлично масло
� Филтри, завинтващи се, хидравлични
� Филтри, байонетен тип, горивен и воден сепаратор
� Накланящ се радиатор/охладител за хидравлично масло
� Пружинно задействани многодискови спирачки за паркиране 

с хидравлично освобождаване
� Хидростатична трансмисия, 2 скорост (стандартно)

Друго оборудване
� Окачване, торсионни оси
� Решетка на двигателя, заключваща се
� Антифриз с удължен експлоатационен срок, –37°C
� Точки за привързване на машината (4)
� Опора, стрела
� Мерително прозорче за нивото на хидравличното масло
� Мерително прозорче за нивото на охлаждащата течност на радиатора
� Радиатор, разширителен съд
� Маркуч Caterpillar XT™ ToughGuard™
� Спомагателно хидравлично устройство за непрекъснат дебит
� Устройства с плоски чела за бързо разединяване при тежки

експлоатационни условия
� Разделящ D-пръстен за надлъжно водене на маркучите отстрани 

на лявото рамо на стрелата
� Електрически изход, маяк
� Люк за почистване на предпазния щит на пода

Приспособления по избор

� Противотежест
� Маяк, въртящ се
� Нагревател за блока на двигателя – 120 или 240 В
� Масло, хидравлично, студена експлоатация
� Боя, по поръчка

Верижен минитоварач 289C

Стандартно оборудване

Електрическо
� Електрическа система, 12 В
� Алтернатор, 90 A
� Превключвател на контактен ключ старт/стоп
� Светлини: фоново осветление на приборите, две задни габаритни

светлини, две задни работни светлини, две регулируеми предни

халогенни светлини, светлина в кабината
� Аларма за заден ход
� Акумулатор за тежки условия на експлоатация, 850 CCA

Работна среда на оператора
� Прибори: ниво на горивото, моточасовник
� Индикатори на предупредителната система за оператора: запушен

въздушен филтър, изходна мощност на алтернатора, вдигнат

подлакътник/празна седалка на оператора, температура на

охлаждащата течност, налягане на маслото на двигателя, включване

на подгряващите свещи, запушване на хидравличен филтър,

температура на хидравличното масло, включена спирачка за

паркиране
� Винилова седалка, механично окачване
� Сгъваем ергономичен подлакътник
� Система за блокиране на управлението, когато операторът не седи

на седалката или подлакътникът е вдигнат: изключва хидравличната

система, изключва хидростатичната трансмисия, включва спирачката

за паркиране
� Кабина ЗКСП, отворена, наклон нагоре
� ЗКСПП, Ниво I
� Горни и задни прозорци
� Тапицерия, луксозна
� Подова стелка
� Вътрешно огледало за обратно виждане
� 12-волтов електрически контакт
� Клаксон

Задължително оборудване

� Хидравлика, стандартна или високодебитна XPS
� Механизъм за бърза смяна, механичен или хидравличен
� Предпазен колан, 50 или 75 мм
� Подготовка за ЕС оборудване

Оборудване за комфорт (изберете едно от следните):
� Отворена ЗКСП (C1): поставка за чаша, радио, окачена седалка, 

(без нагревател или врата)
� Затворена ЗКСП с нагревател (C2): поставка за чаша, радио,

седалка (избор на окачена или пневматична), нагревател 

и размразител, странични прозорци, врата (стъклена или

поликарбонатна)
� Затворена ЗКСП с климатик (C3): C2 плюс климатик

Работно оборудване (изберете едно от следните):
� TL1: две скорости
� TL2: две скорости, автоматично изравняване
� TL3: две скорости, автоматично изравняване, модерна

информационна и контролна система на машината (AMICS)



Верижен минитоварач 289C

За по-пълна информация относно продуктите на Cat, услугите на дилърите и промишлените решения посетете нашия уебсайт www.cat.com
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