
906M, 907M, 908M
Компактни колесни товарачи

906M 907M 908M

Модел на двигателя Cat® C3.3B DIT* Cat C3.3B DIT* Cat C3.3B DIT*

Максимална бруто мощност:

ISO 14396 (DIN) 55 кВт (74 к.с.) 55 кВт (74 к.с.) 55 кВт (74 к.с.)

SAE J1995 55 кВт (74 hp) 55 кВт (74 hp) 55 кВт (74 hp)

Вместимост на кофата 0,75 м3-1,2 м3 (1,0 ярд3-1,6 ярда3) 0,75 м3-1,2 м3 (1,0 ярд3-1,6 ярда3) 0,9 м3-1,5 м3 (1,2 ярда3-2,0 ярда3)

Товар на преобръщане при пълно завъртане 3405 кг (7507 фунта) 3500 кг (7716 фунта) 3770 кг (8311 фунта)

Работно тегло 5600 кг (12 346 фунта) 5750 кг (12 677 фунта) 6365 кг (14 032 фунта)

*Двигателят C3.3B DIT на Cat отговаря на окончателните стандарти за емисии на EPA Ниво 4/Етап IIIB на ЕС или на еквивалентните временни стандарти за емисии за Ниво 4/Етап IIIA.
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Почувствайте разликата.
Оптимизирано свързване на Z-образната щанга 
с паралелно повдигане
Комбинира ефикасността на копаене на традиционната 
Z-образна щанга с възможности за носене на инструменти 
за ненадминати работни характеристики и гъвкавост.

Кабина и органи за управление
Голямата и просторна кабина предоставя отлична видимост 
напред и назад, изключително ниски нива на шума и управление 
с ергономичен джойстик с малко усилия, за да можете да се 
концентрирате върху работата.

Електронно управление на мощността
Хидростатичната трансмисия с електронно управление 
предоставя регулируема мощност към земята и изключително 
управление на скоростта спрямо земята за бързи цикли на 
копаене и гъвкавост за ефективно извършване на много задачи.

Мощна предсказуема хидравлика
Системата е оптимизирана за кратки времена за цикъл и 
в същото време осигурява по-големи сили на изпускане. 
Работата с кофи, вилици и други работни инструменти 
никога не е била по-ефективна.

Работни инструменти
Независимо дали се използва тип съединител 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.

Удобство за техническо обслужване
Удължените сервизни интервали и отличният достъп за сервизно 
обслужване правят ежедневните проверки бързи и лесни, което ви 
позволява да започнете работа по-бързо.
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Компактните колесни товарачи 906M, 907M и 908M на Cat предлагат високи работни характеристики 
и изключителна универсалност. Операторът може да настройва машината в движение чрез ръчно 
регулиране на хидравликата и задвижващата предавка в съответствие с текущата задача. Ниските нива 
на шума, голямата и просторна кабина и интуитивните органи за управление ви позволяват комфортна 
работа през целия ден. 
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906M
Тази машина с ниско разположена кабина осигурява достъп до повече участъци на 
обекта и до повече приложения, за които се изисква нисък достъп. Тя е проектирана 
за лесно използване и икономичност, както и за осигуряване на чудесни работни 
характеристики при широка гама приложения.

•	Работна товароподемност 0,9 м3 (1,2 ярда3)

•	Великолепна за отдаване под наем

•	Малка габаритна височина на кабината

•	Размер на джантата 18"

907M
С по-голяма работна товароподемност от 906М и с по-високо разположена кабина 
този модел може да работи в приложения, за които луфтът не е от критично 
важно значение.

•	Работна товароподемност 1,0 м3 (1,31 ярда3)

•	 Стандартна габаритна височина на кабината

•	Размер на джантата 18"

908M
С по-висока товароподемност, мощност на двигателя, сили на загребване 
и хидравлична мощност този модел може да работи при по-тежки условия.

•	Работна товароподемност 1,1 м3 (1,44 ярда3)

•	 Стандартна габаритна височина на кабината

•	Размер на джантата 20"

Компактни колесни товарачи серия М
Широка гама от модели за всякакви приложения и работни обкръжения.
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Лостова система с паралелно повдигане
Оптимизираният товарач със Z-образна щанга на Cat предоставя 

подобрена видимост с максимална производителност.

Оптимизиран товарач със Z-образна щанга на Cat
Оптимизираният товарач на Cat със Z-образна щанга комбинира 
ефективността на копаене на традиционната Z-образна щанга 
с възможностите за поемане на инструменти за чудесни работни 
характеристики и универсалност.

•	Паралелното повдигане и големите сили на накланяне в целия 
работен диапазон ви помагат да обработвате товари безопасно 
и уверено с прецизно управление.

•	 Това свързване предоставя отлична видимост към режещия 
ръб на кофата и зъбите на вилицата.



Най-добрата седалка на работната площадка
Радвайте се на комфорт през целия ден в просторната кабина от серия М:

•	Чувствителен джойстик с малко усилие включва вграден превключвател предна/неутрална/задна, блокиране на диференциала 
и непрекъснат поток съвместно с пропорционална спомагателна хидравлика с трета функция.

•	Лесен достъп до кабината с ергономично разположените парапети, стъпала и голяма платформа.

•	Ниски звукови нива.

•	Великолепна видимост към работния инструмент през широкото предно стъкло и оптимизирания товарач на Cat със Z-образна щанга.

•	Допълнителна климатична инсталация с размразяване/премахване на запотяването.

•	Опционална седалка с въздушно окачване и отопление, с регулиране на наклона на лумбалната опора и облегалката.

Лесни за използване арматурно табло и дисплей
Предната конзола осигурява лесен достъп до жизнено важна информация за машината, а също така светлинни индикатори 
и превключватели за режим ЕКО. Режимът ЕКО пести гориво и намалява износването на двигателя чрез управление на оборотите 
на двигателя. На дясната конзола се намират вторични функции извън контролера на джойстика "всичко в едно".

•	Нова сензорна клавиатура върху дясната конзола съдържа нови електронни функции и настройки, включително модулация на 
работното оборудване, агресивност на хидростатиката, орган за регулиране на плавния ход, връщане към копаене, управление 
на оборотите на двигателя и управление на тяговото усилие на колелата.

•	 Течнокристална индикация за: скорост на движение, обороти на двигателя, избор на диапазона на скорост, температура на 
хидравличното масло, моточасовник за работните часове, температура на охладителната течност на двигателя и ниво на горивото.

•	Индикатори: дизелов филтър за твърди частици, средство за подпомагане на стартирането, двигател, електрическа система, 
ръчна спирачка, мигачи, спирачки, дълги светлини, указание за необходимо действие, непрекъснат поток, обход на филтъра 
на хидравличното масло, плаване на кофата, пълзящ ход, лост за посока F/N/R.
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Водещ за отрасъла дизайн на 
операторската станция 
Великолепна видимост, ергономичност и комфорт.



Интелигентно управление 
на мощността 
Силовата предавка на Cat се управлява от 
компютър, който следи активно двигателя, 
командите на оператора и натоварването 
на задвижващата предавка, като 
регулира хидростатичната трансмисия за 
поддържане на машината в режим на работа 
с върхова ефективност.
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Двигател
Двигателят с турбокомпресор C3.3B на Cat осигурява 
по-чиста, по-тиха работа при великолепни работни 
характеристики и издръжливост. Двигателят също 
се характеризира със следното:

•	Двигателят C3.3B на Cat, отговарящ на окончателните 
стандарти за емисии за Ниво 4/Етап IIIB, използва 
система за активна регенерация, която не изисква 
намесата на оператора при нормални условия.

•	 Автоматична, електронна, самозаливаща се горивна 
помпа стимулира добрата практика за техническо 
обслужване. След изминаване на интервала за 
техническо обслужване просто поставете чист, сух 
елемент на филтър и след това завъртете контактния 
ключ на ON (ВКЛ.).

•	 Леснодостъпният дизелов филтър за твърди частици 
има най-малко 3000 часа интервал на сервизно 
почистване. Бордовият монитор ще подаде сигнал за 
необходимост от извършване на сервизно почистване 
на пепелта от дизела.

•	Фокусиран върху горивната икономичност, 
значително намаляващ разходите за притежание 
и експлоатационните разходи.

Трансмисия
•	Функцията "Агресивност на хидростатиката" дава 

възможност на оператора да увеличава скоростта 
на реагиране при смяна на посоката за постигане на 
по-къси цикли на товарене или регулиране за по-
фино управление при задачи, изискващи по-голямо 
внимание, като преместване на тежки палети.

•	Функцията "Управление на тяговото усилие на колелата" 
позволява на оператора да съгласува наличната 
теглителна мощност с почвените условия, което 
помага за намаляване износването на гумите.

•	 Управлението на пълзенето регулира прецизно 
скоростта спрямо земята на машината при 
използване на работни инструменти като 
четки и въздушни снегорини.

•	Функцията "Електронно управление на оборотите на 
двигателя" ви позволява да поддържате постоянни 
обороти на двигателя независимо от скоростта 
на движение.

•	По такъв начин, съвместявайки управлението на 
пълзенето и управлението на оборотите на двигателя, 
операторът може лесно да управлява постъпващата 
към работния инструмент хидравлична мощност, като 
в същото време оптимизира скоростта на движение за 
оптимална работа.

•	 Трите скоростни диапазона гарантират максимална 
управляемост за всяка задача.

Мостове, спирачки и функция за работа 
на стъпки
•	Пълното блокиране на диференциалите на предния 

и задния мост е стандартно и може да се включва в 
движение при максимален въртящ момент при скорости 
под 6 км/ч (4 мили в час) чрез бутон на джойстика.

•	 Усъвършенстваната модулация на функцията за 
работа на стъпки използва първата половина на хода 
на спирачния педал за хидростатично намаляване 
на скоростта, без да се получава износване на 
спирачната система.

•	 Спирачната система включва независими работни 
спирачки на предния и задния мост. Ръчната спирачка 
се включва и освобождава механично чрез ръчен лост 
до седалката на оператора.

Силова предавка
Хидростатичното задвижване се регулира да бъде по-бързо или по-плавно за работата.
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Устройство за прикачване с хоризонтален щифт – A
Това устройство за прикачване е еволюционно развитие на съществуващото ISO устройство за 
прикачване с хоризонтален щифт и поради това е с присъща издръжливост и здрава конструкция, 
която е присъствала на пазара много години.

Тази конструкция предлага устройство за прикачване с нулево изместване от машината, което 
оптимизира товароподемността и силите на изпускане по отношение на някои AEM решения, 
които са по-малко интегрирани.

Устройство за прикачване с хоризонтален щифт – ISO
Този бързосменник ще приема широка гама работни инструменти на 
компактния колесен товарач на Cat. Устройството за прикачване заедно 
с профилните рамена на товарача са конструирани по начин, осигуряващ 
максимална видимост към работния инструмент. Лесна за използване 
функция на джойстика позволява лесно захващане и освобождаване на 
блокиращите щифтове.

Устройство за прикачване на минитоварач
Универсалното устройство за прикачване на минитоварач позволява 
да се използват много работни инструменти на минитоварача на Cat. 
С помощта на стандартната или хидравличната опция с висок поток 
устройството за прикачване позволява компактните колесни товарачи 
серия М да се включват в парк от минитоварачи.

Устройства за прикачване
Правят компактните колесни товарачи още по-универсални.
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Хидравлика
Регулираната от оператора хидравлика съгласува скоростта на реагиране с работата.

Хидравлична система
Машините от серия М имат нова система за електрохидравлично управление, което позволява на оператора да настройва прецизно машината в зависимост от приложението 
и от предпочитанията на оператора.

•	Действието на новия електронен джойстик е фино настроено за гладка работа при малки времена на цикъла.

•	Функцията "Модулация на работното оборудване" осигурява три настройки за по-бърза, по-чувствителна хидравлика за повтарящи се задачи като товарене на камиони. 
Или тази функция може да се настрои за по-плавна работа на хидравликата, необходима при тежки товари на вилицата и по-тесни пространства.

•	 Електронната функция "Връщане към копаене" хоризонтира кофата при спускане на товарача след изсипване. Това прави времената за цикъл по-кратки и позволява на 
оператора да се съсредоточи върху следващата точка на копаене, вместо да настройва положението на кофата.

•	При използване на хидромеханични работни инструменти може да се установи допълнителна хидравлика с трета функция за непрекъснат поток.

•	Има орган за регулиране на плавния ход, който прави движението плавно, поддържа контакта на гумите със земната повърхност и увеличава до максимум задържането 
на материала.



Точният инструмент за работа
Предлаганата широка гама работни инструменти и видове кофи превръща компактния колесен товарач на 
Cat в една от най-универсалните машини на работния обект. Работните инструменти на Cat са проектирани 
така, че да постигнете най-доброто с вашата машина и да осигурите отлична ефективност чрез висока 
производителност и дълъг срок на експлоатация.

Работни инструменти за устройство за прикачване с хоризонтален щифт Cat
За компактния колесен товарач на Cat се предлага широка гама от кофи, подходящи за всяка работна 
среда и специфични нужди на клиентите. Кофите са проектирани и конструирани така, че да издържат 
големите сили на изпускане на компактния колесен товарач на Cat от серия М.

Шейната за вилицата на Cat е конструирана така, че да увеличава видимостта към вилиците и да 
позволява на оператора да работи много по-ефективно и по-безопасно, без да поставя под въпрос 
издръжливостта на машината. Предлагат се различни дължини на зъбите на вилицата.

Работни инструменти за устройство за прикачване на минитоварач Cat
Това устройство за прикачване осигурява възможност за прикачване на широка гама работни 
инструменти на минитоварача на Cat, включително на много хидромеханични работни инструменти 
като въздушни снегорини, пътни фрези, четки и дискови циркуляри. Препоръчва се да се проверяват 
изискванията към работните инструменти, за да се гарантира, че машината е конфигурирана за 
постигане на оптимални работни характеристики с функции като "Голям поток" и "Връщане към копаене".

Спомагателни маркучи и съединения
Спомагателните маркучи и съединения се монтират стандартно, което означава, че компактният колесен 
товарач на Cat се доставя готов за работа.

За пълния списък на наличните работни инструменти се обърнете към вашия местен доставчик на Cat.
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Работни инструменти
Свършете повече работа с една машина.
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Електрохимически нанесено защитно покритие
Компактните колесни товарачи на Cat преминават през широкообхватен процес за електрохимическо нанасяне на 
защитно покритие, състоящ се от 24 стъпки. Базираният на цинк електрохимически нанесен грунд и полиуретановото 
покритие осигуряват несравнима устойчивост на корозия.

Мостове за тежки натоварвания
Компактните колесни товарачи серия М са снабдени с мостове за тежки натоварвания, както и с външни планетарни 
редукторни предавки.

Окабеляване
С кабелите си с оплетка, предназначени за тежки натоварвания, компактните колесни товарачи на Cat осигуряват отлична 
издръжливост на електрически натоварвания. Водоустойчивите херметични конектори предпазват електрическите 
компоненти от въздействието на праха и влагата. Използвани са разноцветни и номерирани кабели за лесно 
идентифициране на компонентите.

Издръжлива конструкция
Машината е конструирана да бъда издръжлива, като е осигурена защита на компоненти като задните светлини, рамото на 
товарача и точките за смазване на устройството за прикачване.

Качествено изпълнение навсякъде
Висококачествените твърди пластмаси и добре прилягащите гумени отливки са основните материали, използвани за 
кабината на моделите от серия М. Навсякъде са използвани здрави превключватели, с които се осигурява дълъг жизнен 
цикъл на компонентите.

Надеждност и издръжливост
Качествено изпълнение както вътре, така и навсякъде.
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Опции за прикачване

Климатична инсталация

Спомагателна хидравлика с голям поток

Предварителен въздушен филтър 
на турбината

Безопасност на машината

ЕКО изводи за източване

Опции за път и за натоварване

Гуми Flexport™

Електрически кабелен сноп за 
работни инструменти

Допълнителни фарове

Предпазител за предното стъкло

Product Link™

Конфигурирайте машината така, както желаете
За компактните колесни товарачи серия М на Cat се предлагат различни опции, подходящи за комфорт на оператора и за нуждите на конкретното приложение. Обърнете се към вашия 
доставчик на Cat за повече информация относно изброените по-долу функции, както и за допълнителните опции.

Опции
Персонализирайте машината според собствените си нужди.



Удобство за техническо обслужване
Лесно обслужване, за да се поддържа работната 

ефективност на машината.

Поддръжка за клиенти
Единствената по рода си поддръжка е от решаващо значение.

Всички точки на обслужване са леснодостъпни. Широките отвори на задните капаци осигуряват 
лесен достъп до двигателя, при който точките на обслужване са разположени от едната страна 
за лесно техническо обслужване. Удължените интервали на техническо обслужване намаляват 
времето за обслужване и увеличават времето за работа без престой. Допълнителните сервизни 
функции включват:

•	монтирани на разстояние хидравличен филтър и филтър за гориво;

•	врата за удобен достъп за наливане на охладителна течност;

•	 електрическа горивна заливаща помпа на Caterpillar за лекота на обслужването;

•	лесен достъп до клемите на акумулатора за стартиране с помощта на външен акумулатор;

•	достъп от нивото на земята до всички елементи за периодично техническо обслужване;

•	лесен достъп до охладителите на хидравликата и на двигателя, които могат да се отделят 
за бързо почистване;

•	 готовност за Product Link™ (стандартно).

Уважаваната в цял свят поддръжка от доставчик на Cat
Вашият доставчик на Cat е готов да ви помогне на всеки един етап. От продажба на нови или 
употребявани машини до опциите за наемане или преоборудване той може да ви предложи 
оптимално решение за нуждите на вашия бизнес.

Ненадминатата по рода си наличност на части в цял свят, обучените техници и договорите 
за поддръжка на клиенти увеличават до максимум времето на работа без престой на 
вашата машина.

За повече информация за продуктите на Cat, услуги на доставчици и решения в отрасъла ни 
посетете на www.cat.com.
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Двигател

906M, 907M, 908M 

Модел на двигателя Cat C3.3B
Максимална бруто мощност

ISO 14396 54,6 кВт 73hp
Номинална полезна мощност при 2400 оборота в минута

SAE J1349 54,7 кВт 73 hp
ISO 9249 (1977)/ЕИО 80/1269 55,3 кВт 74 hp

Максимален брутен въртящ момент 
ISO 14396 261 N·m 192 фунта на фут

Максимален полезен въртящ момент
SAE J1349 257 N·m 189 фунта на фут
ISO 9249 (1977)/ЕИО 80/1269 260 N·m 191 фунта на фут

Работен обем 3,3 л 201 инча3

Отвор 94 мм 3,7 инча
Ход на буталото 120 мм 4,7 инча

• Номиналната полезна мощност е измерена при еталонните условия за 
посочения стандарт.

• Показаната полезна мощност е мощността на маховика, когато към 
двигателя са монтирани алтернатор, въздухопочистващ филтър, филтър 
за частици и вентилатор при минимална скорост.

• Не се изисква понижаване на мощността при надморски височини до 
3000 м (10 000 фута). Автоматичното понижаване на мощността защитава 
хидравличната система и системата на трансмисията.

• Маховикът отговаря на еталонните условия на SAE при максимална 
скорост на вентилатора.

• Двигателят Cat C3.3B отговаря на окончателните стандарти за емисии за 
Ниво 4/Етап IIIB или на еквивалентните временни стандарти за емисии 
за Ниво 4/Етап IIIA.

• Двигателят C3.3B на Cat, отговарящ на окончателните стандарти за 
емисии за Ниво 4/Етап IIIB, използва система за активна регенерация, 
която не изисква намесата на оператора при нормални условия.

Кофи

906M 907M 908M

С общо предназначение 0,9 м3 1,2 ярда3 1,0 м3 1,31 ярда3 1,1-1,3 м3 1,44-1,7 ярда3

За лек материал 1,2 м3 1,57 ярда3 1,2 м3 1,57 ярда3 1,5 м3 1,96 ярда3

Мощност и въртящ момент на двигателя

906M, 907M, 908M

Спецификации на компактните колесни товарачи 906M, 907M, 908M
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Спецификации на компактните колесни товарачи 906M, 907M, 908M

Тегло

906M 907M 908M

Работно тегло 5595 кг 12 331 фунта 5783 кг 12 745 фунта 6364 кг 14 026 фунта

• Показаните спецификации са за машина, конфигурирана с кофи с общо предназначение, закрепени с болтове режещи ръбове, оператор с тегло 
75 кг (165 фунта), гуми Dunlop 405/70 SPT9, пълен резервоар за гориво, комфортна кабина EROPS, хидравлика със стандартен поток и устройство 
за прикачване на булдозерен товарач.
 – 906M е конфигуриран с кофа 0,9 м3 (1,2 ярда3) със закрепен с болтове режещ ръб.
 – 907M е конфигуриран с кофа 1,0 м3 (1,31 ярда3) със закрепен с болтове режещ ръб.
 – 908M е конфигуриран с кофа 1,1 м3 (1,44 ярда3) със закрепен с болтове режещ ръб.

Кормилно управление

906M 907M 908M

Ъгъл на извъртане на кормилното управление във 
всяка посока

39° 39° 39°

Направляващ цилиндър: двупосочно действие

Диаметър на отвора 80 мм 3,1 инча 80 мм 3,1 инча 80 мм 3,1 инча
Диаметър на мотовилката 35 мм 1,4 инча 35 мм 1,4 инча 35 мм 1,4 инча
Ход на буталото 300 мм 11,8 инча 300 мм 11,8 инча 300 мм 11,8 инча

Номинален поток – кормилна помпа 43,9 л/мин 12 галона в минута 43,9 л/мин 12 галона в минута 43,9 л/мин 12 галона в минута
Максимално работно налягане – помпа за 
спомагателно завиване

22 000 кПа 3191 паунда на 
квадратен инч

22 000 кПа 3191 паунда на 
квадратен инч

22 000 кПа 3191 паунда на 
квадратен инч

Максимален въртящ момент при завиване

0° (без завиване) 50 375 N·m 37 155 фунта на фут 50 375 N·m 37 155 фунта на фут 57 630 N·m 42 506 фунта на фут
39° (пълно завъртане) 37 620 N·m 27 747 фунта на фут 37 620 N·m 27 747 фунта на фут 42 570 N·m 31 398 фунта на фут

Времена на кормилните цикли 
(пълен ляв до пълен десен)

2620 оборота в минута 3 секунди 3 секунди 3 секунди
Брой завъртания на волана

От пълен ляв до пълен десен или пълен десен 
до пълен ляв

< 6 завъртания < 6 завъртания < 6 завъртания

Работни вместимости при пълнене

906M 907M 908M

Резервоар за гориво 52 л 13,7 галона 78 л 20,6 галона 78 л 20,6 галона
Охладителна система 16,5 л 4,4 галона 17 л 4,5 галона 16,5 л 4,4 галона
Картер на двигателя 11,2 л 3 галона 11,2 л 3 галона 11,2 л 3 галона
Трансмисия (скоростна кутия) 8,5 л 2,2 галона 8,5 л 2,2 галона 11 л 2,9 галона
Мостове

Преден липсва липсва липсва липсва липсва липсва
Заден липсва липсва липсва липсва липсва липсва

Хидравлична система (включително резервоара) 70 л 18,5 галона 70 л 18,5 галона 72 л 19 галона
Хидравличен резервоар 46 л 12,2 галона 46 л 12,2 галона 46 л 12,2 галона
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Спецификации на компактните колесни товарачи 906M, 907M, 908M

Хидравлична система на товарача

906M 907M 908M

Максимален поток – вградена помпа 73 л/мин 19 галона в минута 73 л/мин 19 галона в минута 82 л/мин 22 галона в минута
Стандартен поток за спомагателна функция 73 л/мин 19 галона в минута 73 л/мин 19 галона в минута 82 л/мин 22 галона в минута
Голям поток за спомагателна функция 116 л/мин 31 галона в минута 116 л/мин 31 галона в минута 126 л/мин 33 галона в минута

Макс. работно налягане – вградена помпа 23 500 кПа 3408 паунда на 
квадратен инч 23 500 кПа 3408 паунда на 

квадратен инч 23 500 кПа 3408 паунда на 
квадратен инч

Налягане на освобождаване – глава на 
накланящия цилиндър 31 000 кПа 4496 паунда на 

квадратен инч 31 000 кПа 4496 паунда на 
квадратен инч 31 000 кПа 4496 паунда на 

квадратен инч
Налягане на освобождаване – прът на 
накланящия цилиндър 19 000 кПа 2756 паунда на 

квадратен инч 19 000 кПа 2756 паунда на 
квадратен инч 19 000 кПа 2756 паунда на 

квадратен инч

Макс. работно налягане, трета функция 23 500 кПа 3408 паунда на 
квадратен инч 23 500 кПа 3408 паунда на 

квадратен инч 23 500 кПа 3408 паунда на 
квадратен инч

Максимално налягане на усиления поток 22 000 кПа 3191 паунда на 
квадратен инч 22 000 кПа 3191 паунда на 

квадратен инч 22 000 кПа 3191 паунда на 
квадратен инч

Повдигащ цилиндър: двупосочно

Диаметър на отвора 75 мм 3 инча 75 мм 3 инча 85 мм 3,3 инча
Диаметър на мотовилката 50 мм 2 инча 50 мм 2 инча 50 мм 2 инча
Ход на буталото 695 мм 27,4 инча 695 мм 27,4 инча 699 мм 27,5 инча

Накланящ цилиндър: двупосочно

Диаметър на отвора 90 мм 3,5 инча 90 мм 3,5 инча 100 мм 3,9 инча
Диаметър на мотовилката 55 мм 2,2 инча 55 мм 2,2 инча 55 мм 2,2 инча
Ход на буталото 417 мм 16,4 инча 417 мм 16,4 инча 416 мм 16,4 инча

Времена на хидравличния цикъл (1800 об./мин)

Повдигане (от ниво на земята до 
максимално повдигане) 5,5 секунди 5,5 секунди 5,5 секунди

Изсипване (при максимално вдигнато положение) 1,5 секунди 1,5 секунди 1,5 секунди
Толеранс на слизане (максимално повдигане от 
ниво на земята) 2,6 секунди 2,6 секунди 2,6 секунди

Общо време на цикъла 9,6 секунди 9,6 секунди 9,6 секунди
Времена на хидравличния цикъл (1000 об./мин)

Повдигане (от ниво на земята до 
максимално повдигане) 9,6 секунди 9,6 секунди 9,6 секунди

Изсипване (при максимално вдигнато положение) 3 секунди 3 секунди 3 секунди
Толеранс на слизане (максимално повдигане от 
ниво на земята) 2,6 секунди 2,6 секунди 2,6 секунди

Задвижваща предавка

906M 907M 908M

На преден ход

Диапазон 1 10 км/ч 6 мили в час 10 км/ч 6 мили в час 10 км/ч 6 мили в час
Диапазон 2 20 км/ч 12 мили в час 20 км/ч 12 мили в час 20 км/ч 12 мили в час
Висок обхват 35 км/ч 22 мили в час 35 км/ч 22 мили в час 35 км/ч 22 мили в час

На заден ход

Диапазон 1 10 км/ч 6 мили в час 10 км/ч 6 мили в час 10 км/ч 6 мили в час
Диапазон 2 20 км/ч 12 мили в час 20 км/ч 12 мили в час 20 км/ч 12 мили в час
Висок обхват 35 км/ч 22 мили в час 35 км/ч 22 мили в час 35 км/ч 22 мили в час
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Спецификации на компактните колесни товарачи 906M, 907M, 908M

Гуми

906M 907M 908M

335/80 R18 XZSL Michelin Да Да

340/80 R18 AT-R Firestone Да Да

340/80 R18 XMCL Michelin Да Да

340/80 R18 TRI2 Nokian Да Да

340/80 R18 Bibload Michelin Да Да

405/70 R18 SPT9 Dunlop* Да Да

12.5/80 R18 Flexport™ Да Да

360/80 R20 TRI2 Nokian Да

375/75 R20 XZSL Michelin Да

400/70 R20 XMCL Michelin Да

400/70 R20 Bibload Michelin Да

405/70 R20 SPT9 Dunlop Да

12.5-20 ATU Firestone Да

*Стандартни гуми.
• Има и други възможности за гуми. Обърнете се към 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.
• Cat кабина и конструкция за защита при преобръщане се предоставят стандартно за Северна 

Америка и Европа.
• Когато се монтира и поддържа правилно, кабината, предлагана от Caterpillar, при тестване при 

затворени врати и прозорци и според процедурите за работен цикъл в ISO 6395 2008 дава типично 
звуково налягане при оператора Leq (еквивалентно ниво на звуковото налягане) 66 dB(A).

Работни спецификации

906M 907M 908M

Товар на преобръщане – право положение 
(ISO 14397-1) 3932 кг 8666 фунта 4087 кг 9007 фунта 4427 кг 9757 фунта

Товар на преобръщане – пълно завъртане 
(ISO 14397-1) 3204 кг 7061 фунта 3330 кг 7339 фунта 3606 кг 7947 фунта

Просвет: пълно повдигане и 45° изсипване 2513 мм 8'2" 2429 мм 7'11" 2463 мм 8'0"
Обхват: пълно повдигане и 45° изсипване 714 мм 2'4" 792 мм 2'7" 931 мм 3'0"
Ъгъл на извъртане на кормилното управление 
във всяка посока

39° 39° 39°
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Спецификации на компактните колесни товарачи 906M, 907M, 908M

Размери с кофа
Всички размери са приблизителни. Размерите варират в зависимост от избора на кофа и гуми. Вижте работните спецификации с кофи.

Стандартно повдигане – с ISO устройство за прикачване

906M 907M 908M

** 1 Височина: от земята до кабината 2463 мм 8'1" 2586 мм 8'5" 2650 мм 8'8"

** 2 Височина: просвет от земята 300 мм 11" 300 мм 11" 340 мм 1'1"

3 Дължина: основа на колелата 2170 мм 7'1" 2170 мм 7'1" 2170 мм 7'1"

* 4 Дължина: обща 5469 мм 17'11" 5469 мм 17'11" 5630 мм 18'5"

* 5 Обхват: кофа на 45° 725 мм 2'4" 725 мм 2'4" 770 мм 2'6"

** 6 Дълбочина на копаене 95 мм 3,7" 95 мм 3,7" 101 мм 3,9"

* 7 Просвет: кофа при 45° 2478 мм 8'1" 2478 мм 8'1" 2620 мм 8'7"

** 8 Просвет: кофа в хоризонтално положение 3027 мм 9'11" 3027 мм 9'11" 3215 мм 10'6"

** 9 Височина: щифт на кофата 3227 мм 10'7" 3227 мм 10'7" 3410 мм 11'2"

10 Широчина: кофа 1890 мм 6'2" 2045 мм 6'8" 2080 мм 6'9"

11 Широчина: център на протектора 1420 мм 4'7" 1420 мм 4'7" 1570 мм 5'1"

12 Радиус на завъртане: над кофата 4420 мм 14'6" 4489 мм 14'8" 4530 мм 14'10"

13 Радиус на завъртане: в гумите 2240 мм 7'4" 2240 мм 7'4" 2080 мм 6'9"

14 Ширина на машината 1840 мм 6'0" 1840 мм 6'0" 1985 мм 6'6"

15 Ъгъл на изсипване при пълно повдигане 45° 45° 45°

16 Заден ъгъл на проходимост 33° 33° 33°

17 Ъгъл на извъртане 39° 39° 39°

Работно тегло 5670 кг 12 496 фунта 5859 кг 12 913 фунта 6499 кг 14 323 фунта

*В зависимост от кофата.
**В зависимост от гумата.
Посочените размери са за машина, конфигурирана с кофи с общо предназначение, закрепени с болтове режещи ръбове, оператор с тегло 75 кг (165 фунта), 
без климатична система и с гуми Dunlop 405/70 SPT9. 
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Размери с кофа
Всички размери са приблизителни. Размерите варират в зависимост от избора на кофа и гуми. Вижте работните спецификации с кофи.

Стандартно повдигане – с SSL устройство за прикачване

906M 907M 908M

** 1 Височина: от земята до кабината 2463 мм 8'1" 2586 мм 8'5" 2650 мм 8'8"

** 2 Височина: просвет от земята 300 мм 11" 300 мм 11" 340 мм 1'1"

3 Дължина: основа на колелата 2170 мм 7'1" 2170 мм 7'1" 2170 мм 7'1"

* 4 Дължина: обща 5620 мм 18'5" 5620 мм 18'5" 5780 мм 18'11"

* 5 Обхват: кофа на 45° 820 мм 2'8" 820 мм 2'8" 866 мм 2'10"

** 6 Дълбочина на копаене 107 мм 4,2" 107 мм 4,2" 109 мм 4,2"

* 7 Просвет: кофа при 45° 2359 мм 7'8" 2359 мм 7'8" 2505 мм 8'2"

** 8 Просвет: кофа в хоризонтално положение 3035 мм 9'11" 3035 мм 9'11" 3215 мм 10'6"

** 9 Височина: щифт на кофата 3227 мм 10'7" 3227 мм 10'7" 3410 мм 11'2"

10 Широчина: кофа 1890 мм 6'2" 2045 мм 6'8" 2080 мм 6'9"

11 Широчина: център на протектора 1420 мм 4'7" 1420 мм 4'7" 1570 мм 5'1"

12 Радиус на завъртане: над кофата 4464 мм 14'7" 4473 мм 14'8" 4534 мм 14'10"

13 Радиус на завъртане: в гумите 2240 мм 7'4" 2240 мм 7'4" 2080 мм 6'9"

14 Ширина на машината 1840 мм 6'0" 1840 мм 6'0" 1985 мм 6'6"

15 Ъгъл на изсипване при пълно повдигане 45° 45° 45°

16 Заден ъгъл на проходимост 33° 33° 33°

17 Ъгъл на извъртане 39° 39° 39°

Работно тегло 5663 кг 12 481 фунта 5859 кг 12 913 фунта 6497 кг 14 319 фунта

*В зависимост от кофата.
**В зависимост от гумата.
Посочените размери са за машина, конфигурирана с кофи с общо предназначение, закрепени с болтове режещи ръбове, оператор с тегло 75 кг (165 фунта), 
без климатична система и с гуми Dunlop 405/70 SPT9. 
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Спецификации на компактните колесни товарачи 906M, 907M, 908M
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Спецификации на компактните колесни товарачи 906M, 907M, 908M

Допълнителни работни данни за 906M – гуми

Michelin Bibload Nokian Flexport

Вертикални височини -6 мм -0,2 инча -8 мм -0,3 инча +14 мм +0,6 инча
Обхват: кофа на 45° +18 мм +0,7 инча +13 мм +0,5 инча +28 мм +1,1 инча
Ширина: над гумите +1 мм +0 инча +0 мм +0 инча -2 мм -0,1 инча
Радиус на завъртане: в гумите -0 мм -0 инча -0 мм -0 инча +1 мм +0 инча
Товар на преобръщане – право положение -21 кг -46 фунта -5 кг -11 фунта +301 кг +663 фунта
Товар на преобръщане – пълно завъртане -18 кг -40 фунта -5 кг -11 фунта +245 кг +540 фунта
Работно тегло -36 кг -79 фунта -10 кг -22 фунта +505 кг +1113 фунта

Допълнителни работни данни за 907M – гуми

Michelin Bibload Nokian Flexport

Вертикални височини -6 мм -0,2 инча -8 мм -0,3 инча +14 мм +0,6 инча
Обхват: кофа на 45° +18 мм +0,7 инча +13 мм +0,5 инча +28 мм +1,1 инча
Ширина: над гумите +1 мм +0 инча +0 мм +0 инча -2 мм -0,1 инча
Радиус на завъртане: в гумите -0 мм -0 инча -0 мм -0 инча +1 мм +0 инча
Товар на преобръщане – право положение -21 кг -46 фунта -6 кг -13 фунта +301 кг +663 фунта
Товар на преобръщане – пълно завъртане -18 кг -40 фунта -5 кг -11 фунта +245 кг +540 фунта
Работно тегло -36 кг -79 фунта -10 кг -22 фунта +505 кг +1113 фунта

Допълнителни работни данни за 908M – гуми

Michelin Bibload Nokian

Вертикални височини -12 мм -0,5 инча +8 мм +0,3 инча
Обхват: кофа на 45° +18 мм +0,7 инча +0 мм +0 инча
Ширина: над гумите +0 мм +0 инча +4 мм +0,2 инча
Радиус на завъртане: в гумите -0 мм -0 инча +2 мм +0,1 инча
Товар на преобръщане – право положение -5 кг -11 фунта -31 кг -68 фунта
Товар на преобръщане – пълно завъртане -3 кг -7 фунта -25 кг -55 фунта
Работно тегло -8 кг -18 фунта -56 кг -123 фунта
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Спецификации за кофите

Работни спецификации с кука на кофите за 906M

С общо предназначение

Хоризонтален щифт 
(HPL – ISO) Вертикален щифт

Хоризонтален щифт 
(HPL – A)

Ръб на 
основата

Прикрепен 
с болтове 

ръб

Прикрепени 
с болтове 

зъби

Ръб на 
основата

Прикрепен 
с болтове 

ръб

Прикрепени 
с болтове 

зъби

Прикрепен 
с болтове 

ръб

Прикрепени 
с болтове 

зъби

Номинална вместимост м3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
ярда3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Широчина: кофа мм 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880
футове/инчове 6'2" 6'2" 6'2" 6'2" 6'2" 6'2" 6'2" 6'2"

Номинална плътност на материала, коефициент 
на пълнене 100%

кг/м3 1982 1909 1954 1868 1780 1820 1903 1948
фунта/ярд3 3276 3156 3230 3088 2942 3008 3146 3220

Луфт: пълно повдигане, 45° изхвърляне мм 2513 2478 2513 2393 2359 2393 2478 2513
футове/инчове 8'2" 8'1" 8'2" 7'10" 7'8" 7'10" 8'1" 8'2"

Обхват: пълно повдигане, 45° изхвърляне мм 714 725 714 809 820 809 725 714
футове/инчове 2'4" 2'4" 2'4" 2'7" 2'8" 2'7" 2'4" 2'4"

Обхват: рамо и кофа в хоризонтално положение мм 1851 1883 1851 2000 2033 2000 1883 1851
футове/инчове 6'0" 6'2" 6'0" 6'6" 6'8" 6'6" 6'2" 6'0"

Дълбочина на копаене мм 79 95 79 91 107 91 95 79
инча 3,1 3,7 3,1 3,6 4,2 3,6 3,7 3,1

Дължина: обща мм 5436 5469 5538 5586 5620 5690 5469 5538
футове/инчове 17'10" 17'11" 18'2" 18'3" 18'5" 18'8" 17'11" 18'2"

Радиус на завъртане, кофа в положение 
за носене 

мм 4401 4420 4401 4445 4464 4445 4420 4401
футове/инчове 14'5" 14'6" 14'5" 14'7" 14'7" 14'7" 14'6" 14'5"

Товар на преобръщане – право положение, 
ISO 14397-1*

кг 4380 4219 4317 4128 3932 4021 4206 4304
фунта 9653 9298 9514 9098 8666 8862 9270 9486

Товар на преобръщане – пълно завъртане, 
ISO 14397-1*

кг 3568 3437 3517 3363 3204 3276 3426 3506
фунта 7863 7575 7751 7412 7061 7220 7550 7727

Сила на изпускане kN 52 52 52 43 43 43 50 50
фунта на фут 11 689 11 689 11 689 9666 9666 9666 11 240 11 240

Работно тегло кг 5545 5581 5559 5560 5595 5573 5592 5569
фунта 12 221 12 300 12 252 12 254 12 331 12 282 12 324 12 274

* Пълно съответствие със стандарта ISO 14397-1 (2007), раздели 1 до 6, който допуска максимална разлика 2% между изчислената стойност и стойността 
при изпитванията.

Посочените размери са за машина, конфигурирана с кофи с общо предназначение, закрепени с болтове режещи ръбове, оператор с тегло 75 кг (165 фунта), 
без климатична система и с гуми Dunlop 405/70 SPT9.
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Спецификации за кофите

Работни спецификации с кука на кофите за 906M

Многоцелева

Хоризонтален щифт 
(HPL – ISO) Вертикален щифт

Хоризонтален щифт 
(HPL – A)

Ръб на 
основата

Прикрепен 
с болтове 

ръб

Прикрепени 
с болтове 

зъби

Ръб на 
основата

Прикрепен 
с болтове 

ръб

Прикрепени 
с болтове 

зъби

Прикрепен 
с болтове 

ръб

Прикрепени 
с болтове 

зъби

Номинална вместимост м3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,75 0,75
ярда3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0

Широчина: кофа мм 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880
футове/инчове 6'2" 6'2" 6'2" 6'2" 6'2" 6'2" 6'2" 6'2"

Номинална плътност на материала, коефициент 
на пълнене 100%

кг/м3 2495 2391 2437 2435 2333 2378 2225 2267
фунта/ярд3 4277 4009 4178 4174 3999 4076 3677 3748

Луфт: пълно повдигане, 45° изхвърляне мм 2500 2465 2500 2468 2434 2468 2465 2500
футове/инчове 8'2" 8'1" 8'2" 8'1" 7'11" 8'1" 8'1" 8'2"

Обхват: пълно повдигане, 45° изхвърляне мм 704 715 704 758 770 758 715 704
футове/инчове 2'3" 2'4" 2'3" 2'5" 2'6" 2'5" 2'4" 2'3"

Обхват: рамо и кофа в хоризонтално положение мм 1858 1891 1858 1919 1952 1919 1891 1858
футове/инчове 6'1" 6'2" 6'1" 6'3" 6'4" 6'3" 6'2" 6'1"

Дълбочина на копаене мм 79 95 79 91 107 91 95 79
инча 3,1 3,7 3,1 3,6 4,2 3,6 3,7 3,1

Дължина: обща мм 5436 5469 5538 5586 5620 5599 5469 5538
футове/инчове 17'10" 17'11" 18'2" 18'3" 18'5" 18'4" 17'11" 18'2"

Радиус на завъртане, кофа в положение 
за носене 

мм 4406 4424 4406 4416 4434 4416 4424 4406
футове/инчове 14'5" 14'6" 14'5" 14'5" 14'6" 14'5" 14'6" 14'5"

Товар на преобръщане – право положение, 
ISO 14397-1*

кг 4288 4110 4188 4184 4009 4086 4096 4174
фунта 9450 9058 9230 9221 8835 9005 9027 9199

Товар на преобръщане – пълно завъртане, 
ISO 14397-1*

кг 3493 3348 3412 3409 3266 3329 3337 3401
фунта 7698 7378 7520 7513 7198 7337 7354 7495

Сила на изпускане kN 52 52 52 43 43 43 50 50
фунта на фут 11 689 11 689 11 689 9666 9666 9666 11 240 11 240

Работно тегло кг 5707 5772 5750 5701 5765 5742 5782 5760
фунта 12 578 12 721 12 673 12 565 12 706 12 655 12 743 12 695

* Пълно съответствие със стандарта ISO 14397-1 (2007), раздели 1 до 6, който допуска максимална разлика 2% между изчислената стойност и стойността 
при изпитванията.

Посочените размери са за машина, конфигурирана с кофи с общо предназначение, закрепени с болтове режещи ръбове, оператор с тегло 75 кг (165 фунта), 
без климатична система и с гуми Dunlop 405/70 SPT9.



23

Спецификации за кофите

Работни спецификации с кука на кофите за 906M

За лек материал Индустриален грайфер

Хоризонтален щифт Вертикален щифт Вертикален щифт

Прикрепен с болтове ръб Прикрепен с болтове ръб Прикрепен с болтове ръб

Номинална вместимост м3 1,2 1,2 липсва
ярда3 1,6 1,6 липсва

Широчина: кофа мм 2080 2080 2057
футове/инчове 6'9" 6'9" 6'8"

Номинална плътност на материала, коефициент 
на пълнене 100%

кг/м3 1381 1288 липсва
фунта/ярд3 2283 2129 липсва

Луфт: пълно повдигане, 45° изхвърляне мм 2429 2395 2439
футове/инчове 7'11" 7'10" 8'0"

Обхват: пълно повдигане, 45° изхвърляне мм 792 803 865
футове/инчове 2'7" 2'8" 2'10"

Обхват: рамо и кофа в хоризонтално положение мм 1994 2144 2011
футове/инчове 6'6" 7'0" 6'7"

Дълбочина на копаене мм 83 104 12
инча 3,3 4,1 0,5

Дължина: обща мм 5580 5730 5596
футове/инчове 18'3" 18'9" 18'4"

Радиус на завъртане, кофа в положение за носене мм 4521 4566 4498
футове/инчове 14'9" 14'11" 14'9"

Товар на преобръщане – право положение, 
ISO 14397-1*

кг 4068 3796 3817
фунта 8965 8366 8412

Товар на преобръщане – пълно завъртане, 
ISO 14397-1*

кг 3314 3092 3109
фунта 7304 6814 6852

Работно тегло кг 5649 5663 5865
фунта 12 450 12 481 12 926

* Пълно съответствие със стандарта ISO 14397-1 (2007), раздели 1 до 6, който допуска максимална разлика 2% между изчислената стойност и стойността 
при изпитванията.

Посочените размери са за машина, конфигурирана с кофи с общо предназначение, закрепени с болтове режещи ръбове, оператор с тегло 75 кг (165 фунта), 
без климатична система и с гуми Dunlop 405/70 SPT9.
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Спецификации за кофите

Работни спецификации с кука на кофите за 907M

С общо предназначение

Хоризонтален щифт 
(HPL – ISO) Вертикален щифт

Хоризонтален щифт 
(HPL – A)

Ръб на 
основата

Прикрепен 
с болтове 

ръб

Прикрепени 
с болтове 

зъби

Ръб на 
основата

Прикрепен 
с болтове 

ръб

Прикрепени 
с болтове 

зъби

Прикрепен 
с болтове 

ръб

Прикрепени 
с болтове 

зъби

Номинална вместимост м3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1
ярда3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4

Широчина: кофа мм 2035 2035 2035 2035 2035 2035 1880 1880
футове/инчове 6'8" 6'8" 6'8" 6'8" 6'8" 6'8" 6'2" 6'2"

Номинална плътност на материала, коефициент 
на пълнене 100%

кг/м3 1857 1786 1824 1729 1665 1699 1592 1632
фунта/ярд3 3147 3027 3092 2930 2823 2880 2757 2826

Луфт: пълно повдигане, 45° изхвърляне мм 2513 2478 2513 2393 2359 2393 2478 2513
футове/инчове 8'2" 8'1" 8'2" 7'10" 7'8" 7'10" 8'1" 8'2"

Обхват: пълно повдигане, 45° изхвърляне мм 714 725 714 809 820 809 725 714
футове/инчове 2'4" 2'4" 2'4" 2'7" 2'8" 2'7" 2'4" 2'4"

Обхват: рамо и кофа в хоризонтално положение мм 1851 1883 1851 2000 2033 2000 1883 1851
футове/инчове 6'0" 6'2" 6'0" 6'6" 6'8" 6'6" 6'2" 6'0"

Дълбочина на копаене мм 79 95 79 91 107 91 95 79
инча 3,1 3,7 3,1 3,6 4,2 3,6 3,7 3,1

Дължина: обща мм 5436 5469 5538 5586 5620 5690 5469 5538
футове/инчове 17'10" 17'11" 18'2" 18'3" 18'5" 18'8" 17'11" 18'2"

Радиус на завъртане, кофа в положение 
за носене 

мм 4473 4489 4473 4515 4534 4515 4420 4401
футове/инчове 14'8" 14'8" 14'8" 14'9" 14'10" 14'9" 14'6" 14'5"

Товар на преобръщане – право положение, 
ISO 14397-1*

кг 4558 4384 4478 4244 4087 4172 4300 4408
фунта 10 045 9662 9869 9353 9007 9195 9477 9715

Товар на преобръщане – пълно завъртане, 
ISO 14397-1*

кг 3713 3571 3648 3457 3330 3398 3503 3591
фунта 8183 7870 8040 7619 7339 7489 7720 7914

Сила на изпускане kN 52 52 52 43 43 43 50 50
фунта на фут 11 689 11 689 11 689 9666 9666 9666 11 240 11 240

Работно тегло кг 5691 5730 5709 5706 5744 5723 5810 5784
фунта 12 542 12 628 12 582 12 576 12 659 12 613 12 805 12 747

* Пълно съответствие със стандарта ISO 14397-1 (2007), раздели 1 до 6, който допуска максимална разлика 2% между изчислената стойност и стойността 
при изпитванията.

Посочените размери са за машина, конфигурирана с кофи с общо предназначение, закрепени с болтове режещи ръбове, оператор с тегло 75 кг (165 фунта), 
без климатична система и с гуми Dunlop 405/70 SPT9.
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Спецификации за кофите

Работни спецификации с кука на кофите за 907M

Многоцелева

Хоризонтален щифт 
(HPL – ISO) Вертикален щифт

Хоризонтален щифт 
(HPL – A)

Ръб на 
основата

Прикрепен 
с болтове 

ръб

Прикрепени 
с болтове 

зъби

Ръб на 
основата

Прикрепен 
с болтове 

ръб

Прикрепени 
с болтове 

зъби

Прикрепен 
с болтове 

ръб

Прикрепени 
с болтове 

зъби

Номинална вместимост м3 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
ярда3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Широчина: кофа мм 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1890 1880
футове/инчове 6'2" 6'2" 6'2" 6'2" 6'2" 6'2" 6'2" 6'2"

Номинална плътност на материала, коефициент 
на пълнене 100%

кг/м3 2429 2331 2374 2371 2273 2317 2337 2381
фунта/ярд3 4016 3853 3924 3920 3758 3829 3863 3935

Луфт: пълно повдигане, 45° изхвърляне мм 2500 2465 2500 2468 2434 2468 2465 2500
футове/инчове 8'2" 8'1" 8'2" 8'1" 7'11" 8'1" 8'1" 8'2"

Обхват: пълно повдигане, 45° изхвърляне мм 704 715 704 758 770 758 715 704
футове/инчове 2'3" 2'4" 2'3" 2'5" 2'6" 2'5" 2'4" 2'3"

Обхват: рамо и кофа в хоризонтално положение мм 1858 1891 1858 1919 1952 1919 1891 1858
футове/инчове 6'1" 6'2" 6'1" 6'3" 6'4" 6'3" 6'2" 6'1"

Дълбочина на копаене мм 79 95 79 91 107 91 106 90
инча 3,1 3,7 3,1 3,6 4,2 3,6 4,2 3,5

Дължина: обща мм 5436 5469 5538 5586 5620 5599 5469 5436
футове/инчове 17'10" 17'11" 18'2" 18'3" 18'5" 18'4" 17'11" 17'10"

Радиус на завъртане, кофа в положение 
за носене 

мм 4406 4424 4406 4416 4434 4416 4424 4406
футове/инчове 14'5" 14'6" 14'5" 14'5" 14'6" 14'5" 14'6" 14'5"

Товар на преобръщане – право положение, 
ISO 14397-1*

кг 4473 4291 4382 4366 4186 4265 4303 4384
фунта 9858 9457 9657 9622 9225 9400 9483 9662

Товар на преобръщане – пълно завъртане, 
ISO 14397-1*

кг 3644 3496 3561 3557 3410 3475 3505 3571
фунта 8031 7705 7848 7839 7515 7658 7725 7870

Сила на изпускане kN 52 52 52 43 43 43 50 50
фунта на фут 11 689 11 689 11 689 9666 9666 9666 11 240 11 240

Работно тегло кг 5838 5903 5881 5832 5896 5873 5951 5928
фунта 12 866 13 010 12 961 12 853 12 994 12 944 13 116 13 065

* Пълно съответствие със стандарта ISO 14397-1 (2007), раздели 1 до 6, който допуска максимална разлика 2% между изчислената стойност и стойността 
при изпитванията.

Посочените размери са за машина, конфигурирана с кофи с общо предназначение, закрепени с болтове режещи ръбове, оператор с тегло 75 кг (165 фунта), 
без климатична система и с гуми Dunlop 405/70 SPT9.
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Работни спецификации с кука на кофите за 907M

За лек материал Индустриален грайфер

Хоризонтален щифт Вертикален щифт Вертикален щифт

Прикрепен с болтове ръб Прикрепен с болтове ръб Прикрепен с болтове ръб

Номинална вместимост м3 1,2 1,2 липсва
ярда3 1,6 1,6 липсва

Широчина: кофа мм 2080 2080 2057
футове/инчове 6'9" 6'9" 6'8"

Номинална плътност на материала, коефициент 
на пълнене 100%

кг/м3 1400 1345 липсва
фунта/ярд3 2380 2223 липсва

Луфт: пълно повдигане, 45° изхвърляне мм 2429 2395 2439
футове/инчове 7'11" 7'10" 8'0"

Обхват: пълно повдигане, 45° изхвърляне мм 792 803 865
футове/инчове 2'7" 2'8" 2'10"

Обхват: рамо и кофа в хоризонтално положение мм 1994 2144 2011
футове/инчове 6'6" 7'0" 6'7"

Дълбочина на копаене мм 83 104 12
инча 3,3 4,1 0,5

Дължина: обща мм 5580 5730 5596
футове/инчове 18'3" 18'9" 18'4"

Радиус на завъртане, кофа в положение за носене мм 4521 4566 4498
футове/инчове 14'9" 14'11" 14'9"

Товар на преобръщане – право положение, 
ISO 14397-1*

кг 4243 3961 3991
фунта 9351 8730 8796

Товар на преобръщане – пълно завъртане, 
ISO 14397-1*

кг 3456 3227 3251
фунта 7617 7112 7165

Работно тегло кг 5779 5794 5996
фунта 12 736 12 769 13 215

* Пълно съответствие със стандарта ISO 14397-1 (2007), раздели 1 до 6, който допуска максимална разлика 2% между изчислената стойност и стойността 
при изпитванията.

Посочените размери са за машина, конфигурирана с кофи с общо предназначение, закрепени с болтове режещи ръбове, оператор с тегло 75 кг (165 фунта), 
без климатична система и с гуми Dunlop 405/70 SPT9.

Спецификации за кофите
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Спецификации за кофите

Работни спецификации с кука на кофите за 908M

С общо предназначение

Хоризонтален щифт 
(HPL – ISO) Вертикален щифт

Хоризонтален щифт 
(HPL – A)

Ръб на 
основата

Прикрепен 
с болтове 

ръб

Прикрепени 
с болтове 

зъби

Прикрепени 
с болтове 

зъби

Прикрепен 
с болтове 

ръб

Ръб на 
основата

Прикрепен 
с болтове 

ръб

Прикрепени 
с болтове 

зъби

Прикрепен 
с болтове 

ръб

Прикрепени 
с болтове 

зъби

Номинална вместимост м3 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3
ярда3 1,4 1,4 1,4 1,7 1,7 1,4 1,4 1,4 1,7 1,7

Широчина: кофа мм 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060
футове/инчове 6'9" 6'9" 6'9" 6'9" 6'9" 6'9" 6'9" 6'9" 6'9" 6'9"

Номинална плътност на материала, 
коефициент на пълнене 100%

кг/м3 1810 1747 1788 1448 1481 1696 1639 1676 1445 1478
фунта/ярд3 3134 3026 3096 2440 2496 2937 2838 2902 2435 2490

Луфт: пълно повдигане, 
45° изхвърляне

мм 1810 1747 1788 1448 1481 1696 1639 1676 1445 1478
футове/инчове 3134 3026 3096 2440 2496 2937 2838 2902 2435 2490

Обхват: пълно повдигане, 
45° изхвърляне

мм 757 770 757 757 770 854 866 854 846 834
футове/инчове 2'5" 2'6" 2'5" 2'5" 2'6" 2'9" 2'10" 2'9" 2'9" 2'8"

Обхват: рамо и кофа 
в хоризонтално положение

мм 1999 2031 1999 1999 2031 2149 2181 2149 2136 2103
футове/инчове 6'6" 6'7" 6'6" 6'6" 6'7" 7'0" 7'1" 7'0" 7'0" 6'10"

Дълбочина на копаене мм 85 101 85 85 101 93 109 93 101 85
инча 3,3 4,0 3,3 3,3 4,0 3,7 4,3 3,7 4,0 3,3

Дължина: обща мм 5598 5630 5699 5699 5630 5747 5780 5849 5763 5720
футове/инчове 18'4" 18'5" 18'8" 18'8" 18'5" 18'10" 18'11" 19'2" 18'10" 18'9"

Радиус на завъртане, кофа 
в положение за носене 

мм 4511 4530 4511 4511 4530 4559 4579 4559 4636 4617
футове/инчове 14'9" 14'10" 14'9" 14'9" 14'10" 14'11" 15'0" 14'11" 15'2" 15'1"

Товар на преобръщане – право 
положение, ISO 14397-1*

кг 4888 4719 4828 4620 4727 4580 4427 4526 4610 4717
фунта 10 773 10 400 10 640 10 182 10 418 10 094 9757 9975 10 160 10 396

Товар на преобръщане – пълно 
завъртане, ISO 14397-1*

кг 3982 3844 3933 3764 3851 3731 3606 3687 3756 3842
фунта 8776 8472 8668 8295 8487 8223 7947 8126 8278 8467

Сила на изпускане kN 61 61 61 61 61 51 51 51 59 59
фунта на фут 13 712 13 712 13 712 13 712 13 712 11 464 11 464 11 464 13 263 13 263

Работно тегло кг 6311 6350 6324 6379 6353 6325 6364 6338 6390 6364
фунта 13 909 13 995 13 938 14 059 14 002 13 940 14 026 13 968 14 083 14 026

* Пълно съответствие със стандарта ISO 14397-1 (2007), раздели 1 до 6, който допуска максимална разлика 2% между изчислената стойност и стойността 
при изпитванията.

Посочените размери са за машина, конфигурирана с кофи с общо предназначение, закрепени с болтове режещи ръбове, оператор с тегло 75 кг (165 фунта), 
без климатична система и с гуми Dunlop 405/70 SPT9.
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Спецификации за кофите

Работни спецификации с кука на кофите за 908M

Многоцелева

Хоризонтален щифт 
(HPL – ISO) Вертикален щифт

Хоризонтален щифт 
(HPL – A)

Ръб на 
основата

Прикрепен 
с болтове 

ръб

Прикрепени 
с болтове 

зъби

Ръб на 
основата

Прикрепен 
с болтове 

ръб

Прикрепени 
с болтове 

зъби

Прикрепен 
с болтове 

ръб

Прикрепени 
с болтове 

зъби

Номинална вместимост м3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
ярда3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Широчина: кофа мм 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060
футове/инчове 6'9" 6'9" 6'9" 6'9" 6'9" 6'9" 6'9" 6'9"

Номинална плътност на материала, 
коефициент на пълнене 100%

кг/м3 2184 2098 2139 2137 2050 2090 2092 2133
фунта/ярд3 3610 3468 3535 3532 3388 3455 3458 3525

Луфт: пълно повдигане, 45° изхвърляне мм 2665 2624 2665 2627 2593 2627 2630 2665
футове/инчове 8'8" 8'7" 8'8" 8'7" 8'6" 8'7" 8'7" 8'8"

Обхват: пълно повдигане, 45° изхвърляне мм 737 748 737 788 800 788 748 737
футове/инчове 2'5" 2'5" 2'5" 2'7" 2'7" 2'7" 2'5" 2'5"

Обхват: рамо и кофа 
в хоризонтално положение

мм 1978 2010 1978 2039 2072 2039 2010 1978
футове/инчове 6'5" 6'7" 6'5" 6'8" 6'9" 6'8" 6'7" 6'5"

Дълбочина на копаене мм 94 110 94 101 117 101 110 94
инча 3,7 4,3 3,7 4,0 4,6 4,0 4,3 3,7

Дължина: обща мм 5576 5609 5678 5643 5670 5740 5609 5678
футове/инчове 18'3" 18'4" 18'7" 18'6" 18'7" 18'9" 18'4" 18'7"

Радиус на завъртане, кофа в положение 
за носене 

мм 4509 4528 4509 4521 4540 4521 4528 4509
футове/инчове 14'9" 14'10" 14'9" 14'9" 14'10" 14'9" 14'10" 14'9"

Товар на преобръщане – право положение, 
ISO 14397-1*

кг 4825 4636 4726 4721 4530 4618 4622 4712
фунта 10 634 10 217 10 416 10 405 9984 10 178 10 186 10 385

Товар на преобръщане – пълно завъртане, 
ISO 14397-1*

кг 3931 3776 3850 3846 3690 3762 3766 3839
фунта 8663 8322 8485 8476 8132 8291 8300 8461

Сила на изпускане kN 61 61 61 51 51 51 59 59
фунта на фут 13 712 13 712 13 712 11 464 11 464 11 464 13 263 13 263

Работно тегло кг 3468 3540 3513 3463 6534 6508 6551 6525
фунта 7643 7802 7742 7632 14 400 14 343 14 438 14 381

* Пълно съответствие със стандарта ISO 14397-1 (2007), раздели 1 до 6, който допуска максимална разлика 2% между изчислената стойност и стойността 
при изпитванията.

Посочените размери са за машина, конфигурирана с кофи с общо предназначение, закрепени с болтове режещи ръбове, оператор с тегло 75 кг (165 фунта), 
без климатична система и с гуми Dunlop 405/70 SPT9.
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Спецификации за кофите

Работни спецификации с кука на кофите за 908M

За лек материал Индустриален грайфер

Хоризонтален щифт Вертикален щифт Вертикален щифт

Прикрепен с болтове ръб Прикрепен с болтове ръб Прикрепен с болтове ръб

Номинална вместимост м3 1,5 1,5 липсва
ярда3 2,0 2,0 липсва

Широчина: кофа мм 2080 2080 2057
футове/инчове 6'9" 6'9" 6'8"

Номинална плътност на материала, коефициент 
на пълнене 100%

кг/м3 1229 1156 липсва
фунта/ярд3 2032 1910 липсва

Луфт: пълно повдигане, 45° изхвърляне мм 2463 2346 2439
футове/инчове 8'0" 7'8" 8'0"

Обхват: пълно повдигане, 45° изхвърляне мм 931 1025 865
футове/инчове 3'0" 3'4" 2'10"

Обхват: рамо и кофа в хоризонтално положение мм 2256 2405 2011
футове/инчове 7'4" 7'10" 6'7"

Дълбочина на копаене мм 101 109 12
инча 4,0 4,3 0,5

Дължина: обща мм 5854 6004 5596
футове/инчове 19'2" 19'8" 18'4"

Радиус на завъртане, кофа в положение 
за носене 

мм 5496 4649 4498
футове/инчове 18'0" 15'3" 14'9"

Товар на преобръщане – право положение, 
ISO 14397-1*

кг 4527 4256 4422
фунта 9977 9380 9746

Товар на преобръщане – пълно завъртане, 
ISO 14397-1*

кг 3688 3467 3602
фунта 8128 7641 7938

Работно тегло кг 6421 6435 6584
фунта 14 151 14 182 14 511

* Пълно съответствие със стандарта ISO 14397-1 (2007), раздели 1 до 6, който допуска максимална разлика 2% между изчислената стойност и стойността 
при изпитванията.

Посочените размери са за машина, конфигурирана с кофи с общо предназначение, закрепени с болтове режещи ръбове, оператор с тегло 75 кг (165 фунта), 
без климатична система и с гуми Dunlop 405/70 SPT9.



Работни спецификации с вилици за 906M

Хоризонтален щифт (HPL – ISO) Вертикален щифт Хоризонтален щифт (HPL – A)

Ширина на шейната на вилицата 1400 мм 4'7" 1400 мм 4'7" 1030 мм 3'4"
Дължина на зъба – стандартна 1120 мм 3'8" 1120 мм 3'8" 1220 мм 4'0"
Дължина на зъба – опция 1220 мм 4'0" 1220 мм 4'0"

1 Обща дължина – стандартна 5915 мм 19'4" 5943 мм 19'5" 6015 мм 19'8"
Обща дължина – опция 5915 мм 19'4" 5943 мм 19'5"

2 Обсег на нивото на земята 720 мм 28,3" 749 мм 29,5" 720 мм 28,3"

3 Вилица – дълбочина под (над) земята 25 мм 1" (46,5 мм) (1,8") 25 мм 1"

4 Максимален обхват 1215 мм 3'11" 1265 мм 4'1" 1215 мм 3'11"

5 Обсег при максимална височина 445 мм 1'5" 507 мм 1'7" 445 мм 1'5"

6 Височина при максимален обхват 1425 мм 4'8" 1492 мм 4'10" 1425 мм 4'8"

7 Максимална височина 3090 мм 10'1" 3160 мм 10'4" 3090 мм 10'1"
Товар на преобръщане – право положение, ISO 14397-1 – стандартно* 3375 кг 7438 фунта 3237 кг 7134 фунта 3373 кг 7434 фунта
Товар на преобръщане – право положение, ISO 14397-1 – опция* 3374 кг 7436 фунта 3236 кг 7132 фунта

Товар на преобръщане – пълно завъртане, ISO 14397-1 – стандартно* 2750 кг 6061 фунта 2637 кг 5811 фунта 2748 кг 6056 фунта
Товар на преобръщане – пълно завъртане, ISO 14397-1 – опция* 2749 кг 6058 фунта 2636 кг 5809 фунта

Работно тегло – стандартно 5368 кг 11 831 фунта 5403 кг 11 908 фунта 5369 кг 11 833 фунта
Работно тегло – опция 5367 кг 11 828 фунта 5402 кг 11 906 фунта

Номинален товар (% от товара на преобръщане при пълен оборот):

50% от товара на преобръщане: SAE J1197 – стандартно** 1375 кг 3030 фунта 1319 кг 2905 фунта 1374 кг 3028 фунта

50% от товара на преобръщане: SAE J1197 – опция** 1375 кг 3029 фунта 1318 кг 2904 фунта

60% от товара на преобръщане: неравен терен, EN474-3 – стандартно** 1650 кг 3636 фунта 1582 кг 3487 фунта 1649 кг 3633 фунта

60% от товара на преобръщане: неравен терен, EN474-3 – опция** 1649 кг 3635 фунта 1582 кг 3485 фунта

80% от товара на преобръщане: твърд и равен, EN474-3 – стандартно** 2200 кг 4848 фунта 2110 кг 4649 фунта 2198 кг 4845 фунта

80% от товара на преобръщане: твърд и равен, EN474-3 – опция** 2199 кг 4847 фунта 2109 кг 4647 фунта

 * Пълно съответствие със стандарта ISO 14397-1 (2007), раздели 1 до 6, който допуска максимална разлика 2% между изчислената стойност и стойността 
при изпитванията.

**Пълно съответствие със стандартите EN474-3 и SAE J1197.
Посочените размери са за машина, конфигурирана с кофи с общо предназначение, закрепени с болтове режещи ръбове, оператор с тегло 75 кг (165 фунта), 
без климатична система и с гуми Dunlop 405/70 SPT9.
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Работни спецификации с вилици за 907M

Хоризонтален щифт (HPL – ISO) Вертикален щифт Хоризонтален щифт (HPL – A)

Ширина на шейната на вилицата 1400 мм 4'7" 1400 мм 4'7" 1030 мм 3'4"
Дължина на зъба – стандартна 1120 мм 3'8" 1120 мм 3'8" 1220 мм 4'0"
Дължина на зъба – опция 1220 мм 4'0" 1220 мм 4'0"

1 Обща дължина – стандартна 5915 мм 19'4" 5943 мм 19'5" 6015 мм 19'8"
Обща дължина – опция 5915 мм 19'4" 5943 мм 19'5"

2 Обсег на нивото на земята 720 мм 28,3" 749 мм 29,5" 720 мм 28,3"

3 Вилица – дълбочина под (над) земята 25 мм 1" (46,5 мм) (1,8") 25 мм 1"

4 Максимален обхват 1215 мм 3'11" 1265 мм 4'1" 1215 мм 3'11"

5 Обсег при максимална височина 445 мм 1'5" 507 мм 1'7" 445 мм 1'5"

6 Височина при максимален обхват 1425 мм 4'8" 1492 мм 4'10" 1425 мм 4'8"

7 Максимална височина 3090 мм 10'1" 3160 мм 10'4" 3090 мм 10'1"
Товар на преобръщане – право положение, ISO 14397-1 – стандартно* 3516 кг 7749 фунта 3374 кг 7436 фунта 3369 кг 7425 фунта
Товар на преобръщане – право положение, ISO 14397-1 – опция* 3516 кг 7749 фунта 3373 кг 7434 фунта

Товар на преобръщане – пълно завъртане, ISO 14397-1 – стандартно* 2865 кг 6314 фунта 2749 кг 6058 фунта 2745 кг 6049 фунта
Товар на преобръщане – пълно завъртане, ISO 14397-1 – опция* 2864 кг 6312 фунта 2748 кг 6056 фунта

Работно тегло – стандартно 5548 кг 12 227 фунта 5583 кг 12 304 фунта 5587 кг 12 313 фунта
Работно тегло – опция 5547 кг 12 225 фунта 5582 кг 12 302 фунта

Номинален товар (% от товара на преобръщане при пълен оборот):

50% от товара на преобръщане: SAE J1197 – стандартно** 1433 кг 3157 фунта 1375 кг 3029 фунта 1373 кг 3024 фунта

50% от товара на преобръщане: SAE J1197 – опция** 1432 кг 3156 фунта 1374 кг 3028 фунта

60% от товара на преобръщане: неравен терен, EN474-3 – стандартно** 1719 кг 3788 фунта 1649 кг 3635 фунта 1647 кг 3629 фунта

60% от товара на преобръщане: неравен терен, EN474-3 – опция** 1718 кг 3787 фунта 1649 кг 3633 фунта

80% от товара на преобръщане: твърд и равен, EN474-3 – стандартно** 2292 кг 5051 фунта 2199 кг 4847 фунта 2196 кг 4839 фунта

80% от товара на преобръщане: твърд и равен, EN474-3 – опция** 2291 кг 5049 фунта 2198 кг 4845 фунта

 * Пълно съответствие със стандарта ISO 14397-1 (2007), раздели 1 до 6, който допуска максимална разлика 2% между изчислената стойност и стойността 
при изпитванията.

**Пълно съответствие със стандартите EN474-3 и SAE J1197.
Посочените размери са за машина, конфигурирана с кофи с общо предназначение, закрепени с болтове режещи ръбове, оператор с тегло 75 кг (165 фунта), 
без климатична система и с гуми Dunlop 405/70 SPT9.
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Работни спецификации

Работни спецификации с вилици за 908M

Хоризонтален щифт (HPL – ISO) Вертикален щифт Хоризонтален щифт (HPL – A)

Ширина на шейната на вилицата 1400 мм 4'7" 1400 мм 4'7" 1030 мм 3'4"
Дължина на зъба – стандартна 1120 мм 3'8" 1120 мм 3'8" 1220 мм 4'0"
Дължина на зъба – опция 1220 мм 4'0" 1220 мм 4'0"

1 Обща дължина – стандартна 6016 мм 19'8" 6150 мм 20'2" 6116 мм 20'0"
Обща дължина – опция 6116 мм 20'0" 6250 мм 20'6"

2 Обсег на нивото на земята 789 мм 31,1" 923 мм 36,3" 789 мм 31,1"

3 Вилица – дълбочина под (над) земята 71 мм 2" (31 мм) (1,2") 71 мм 2"

4 Максимален обхват 1309 мм 4'3" 1444 мм 4'8" 1309 мм 4'3"

5 Обсег при максимална височина 460 мм 1'6" 594 мм 1'11" 460 мм 1'6"

6 Височина при максимален обхват 1450 мм 4'9" 1523 мм 4'11" 1450 мм 4'9"

7 Максимална височина 3324 мм 10'10" 3302 мм 10'10" 3324 мм 10'10"
Товар на преобръщане – право положение, ISO 14397-1 – стандартно* 3871 кг 8531 фунта 3620 кг 7978 фунта 3868 кг 8525 фунта
Товар на преобръщане – право положение, ISO 14397-1 – опция* 3862 кг 8511 фунта 3611 кг 7958 фунта

Товар на преобръщане – пълно завъртане, ISO 14397-1 – стандартно* 3154 кг 6951 фунта 2949 кг 6499 фунта 3151 кг 6944 фунта
Товар на преобръщане – пълно завъртане, ISO 14397-1 – опция* 3147 кг 6935 фунта 2942 кг 6484 фунта

Работно тегло – стандартно 6121 кг 13 490 фунта 6148 кг 13 550 фунта 6122 кг 13 492 фунта
Работно тегло – опция 6129 кг 13 508 фунта 6156 кг 13 567 фунта

Номинален товар (% от товара на преобръщане при пълен оборот):

50% от товара на преобръщане: SAE J1197 – стандартно** 1577 кг 3475 фунта 1475 кг 3249 фунта 1576 кг 3472 фунта

50% от товара на преобръщане: SAE J1197 – опция** 1574 кг 3467 фунта 1471 кг 3242 фунта

60% от товара на преобръщане: неравен терен, EN474-3 – стандартно** 1892 кг 4170 фунта 1769 кг 3899 фунта 1891 кг 4166 фунта

60% от товара на преобръщане: неравен терен, EN474-3 – опция** 1888 кг 4161 фунта 1765 кг 3890 фунта

80% от товара на преобръщане: твърд и равен, EN474-3 – стандартно** 2523 кг 5561 фунта 2359 кг 5199 фунта 2521 кг 5555 фунта

80% от товара на преобръщане: твърд и равен, EN474-3 – опция** 2518 кг 5548 фунта 2354 кг 5187 фунта

 * Пълно съответствие със стандарта ISO 14397-1 (2007), раздели 1 до 6, който допуска максимална разлика 2% между изчислената стойност и стойността 
при изпитванията.

**Пълно съответствие със стандартите EN474-3 и SAE J1197.
Посочените размери са за машина, конфигурирана с кофи с общо предназначение, закрепени с болтове режещи ръбове, оператор с тегло 75 кг (165 фунта), 
без климатична система и с гуми Dunlop 405/70 SPT9.
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Работни спецификации с товарна стрела

906M 907M 908M

1 4508 мм 14'9" 4508 мм 14'9" 4669 мм 15'3"

2 4080 мм 13'4" 4080 мм 13'4" 4241 мм 13'10"

3 1460 мм 4'9" 1460 мм 4'9" 1457 мм 4'9"

4 988 мм 3'2" 988 мм 3'2" 990 мм 3'2"

5 3296 мм 10'9" 3296 мм 10'9" 3415 мм 11'2"

6 2856 мм 9'4" 2856 мм 9'4" 2976 мм 9'9"

7 694 мм 2'3" 694 мм 2'3" 735 мм 2'4"

8 981 мм 3'2" 981 мм 3'2" 1023 мм 3'4"

Маса 131 кг 288 фунта 131 кг 288 фунта 131 кг 288 фунта
Номинален товар (50% от товара на преобръщане при пълен 
оборот, SAE J1197):*

Точка на повдигане 1 1067 кг 2350 фунта 1111 кг 2448 фунта 1259 кг 2773 фунта

Точка на повдигане 2 928 кг 2045 фунта 967 кг 2131 фунта 1101 кг 2426 фунта

*Пълно съответствие със стандартите EN474-3 и SAE J1197.
Посочените размери са за машина, конфигурирана с кофи с общо предназначение, закрепени с болтове режещи ръбове, оператор с тегло 75 кг (165 фунта), 
без климатична система и с гуми Dunlop 405/70 SPT9.
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Стандартно оборудване и оборудване опция на 906M, 907M, 908M

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

Модел 906M 907M 908M

Станд. Опц. Станд. Опц. Станд. Опц.

ТРАНСМИСИЯ И ХИДРАВЛИКА

•	100% блокиране на диференциала на 
двата моста с възможност за избор 
в движение

 −  −  −

•	Колебание на рамата 18°, завъртане 78°  −  −  −

•	Регулируемо управление на скоростта 
(управление на пълзенето) −  −  − 

•	Регулируеми настройки за реакция 
на хидростатиката −  −  − 

•	Хидравлични бързи връзки за свързване 
под налягане − − − − − −

•	Охлаждащ вентилатор, управляван 
според необходимостта  −  −  −

•	Електронно блокиране на 
дроселната клапа −  −  − 

•	Хидростатично задвижване  −  −  −

•	Функция свободно движение на рамото 
на товарача  −  −  −

•	Товарач със Z-образна щанга за 
паралелно повдигане  −  −  −

•	Пропорционален спомагателен 
хидравличен кръг  −  −  −

•	орган за регулиране на плавния ход −  −  − 

•	Управление на тяговото усилие 
на колелата −  −  − 

•	Ускорител, 35 км/ч (21,7 мили в час) 
с вторично кормилно управление −  −  − 

•	Трансмисия, 20 км/ч (12,4 мили в час) с 
мостове за тежко натоварване  −  −  −

•	Функция за бавен ход на трансмисията  −  −  −

ДВИГАТЕЛ

•	Двигател Cat C3.3B DIT окончателно 
Ниво 4/Етап IIIB на ЕС или междинно 
Ниво 4/Етап IIIA

 −  −  −

•	Охлаждаща течност с удължена 
експлоатация на Cat  −  −  −

•	Затворен циркулярен отдушник  −  −  −

•	Лесно и бързо освобождаване на 
филтъра за гориво/водния сепаратор  −  −  −

•	Режим ЕКО  −  −  −

•	Нагревател за блока на двигателя 120 V −  −  − 

•	Вентил за източване на двигателно 
масло (ЕКО източване без разливане)  −  −  −

•	Заключващи се двигателни отделения  −  −  −

•	Филтър за предварително очистване на 
въздушния филтър на двигателя −  −  − 

•	Двуетапен въздухопочистващ филтър 
с визуален индикатор  −  −  −

Модел 906M 907M 908M

Станд. Опц. Станд. Опц. Станд. Опц.

ЕЛЕКТРИчЕСКА СИСТЕМА

•	Алтернатор за 90 ампера  −  −  −

•	Превключвател за изключване 
на акумулатора  −  −  −

•	Монтирано в кабината табло 
с предпазители  −  −  −

•	Помощ за студено запалване 
на двигателя  −  −  −

•	Акумулатор за тежко натоварване, 12 V  −  −  −

•	Система за защита на машината (MSS) −  −  − 

•	Магнитна въртяща се сигнална светлина −  −  − 

•	Конектор за точка на обслужване 
за електронна диагностика 
(Cat Electronic Technician™)

 −  −  −

•	Сигнализация за движение на заден ход  −  −  −

•	Работни светлини, две предни 
и две задни −  −  − 

•	Кабелен сноп на работен инструмент −  −  − 

ОбщА

•	Персонализиран цвят −  −  − 

•	Електрохимически нанесен грунд  −  −  −

•	Тестови точки за налягане  −  −  −

•	Предпазители за задните светлини −  −  − 

•	Регенериращ прицеп и щифт  −  −  −

•	S·O·SSM портове за планирана проба на 
маслото  −  −  −

•	Опциите за гуми включват гуми за 
високо натоварване −  −  − 

ТЕчНОСТИ

•	Охлаждаща течност с удължена 
експлоатация на Cat (-50°C/-58°F) −  −  − 

ТОВАРАч

•	Регулируема модулация на 
работното оборудване −  −  − 

•	Спомагателна хидравлика с голям поток 
с освобождаващ налягането колектор с 
бързо разединяване

−  −  − 

•	Контролни вентили за натоварване −  −  − 

•	Позиционер на работния инструмент за 
връщане към копаене −  −  − 

РАбОТНИ ИНСТРУМЕНТИ

•	За всички опции на работните 
инструменти се обърнете към вашия 
местен доставчик на Cat

− − − − − −
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Модел 906M 907M 908M

Станд. Опц. Станд. Опц. Станд. Опц.

РАбОТНА СРЕДА НА ОПЕРАТОРА

•	 Регулируемо вътрешно огледало  −  −  −

•	 Регулируеми опори за китки  −  −  −

•	Климатична инсталация −  −  − 

•	Спомагателни захранващи гнезда  −  −  −

•	Светлина на кабината −  −  − 

•	Cat радио/CD/MP3/WMA/AUX −  −  − 

•	Комфортната кабина включва: окачена 
седалка с тапицерия от плат, задно стъкло 
с отопление, плъзгащ се ляв прозорец и 
възможност за поставяне на радио)

−  −  − 

•	 Закачалка за дрехи  −  −  −

•	Поставка за чаша  −  −  −

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

−  −  − 

•	Цифров моточасовник на работните часове  −  −  −

•	Лесен за почистване под на кабината  −  −  −

•	Измервателни прибори: хидравлична 
температура на горивото, температура на 
охладителната течност, скоростомер

 −  −  −

•	 Заден прозорец с отопление 
(затворена кабина) −  −  − 

•	Нагревател с въздушни отвори за 
прозорците и краката (затворена кабина) −  −  − 

•	Многофункционален джойстик 
с управление на посоката  −  −  −

Модел 906M 907M 908M

Станд. Опц. Станд. Опц. Станд. Опц.

РАбОТНА СРЕДА НА ОПЕРАТОРА (продължение)

•	 Бордови набор от цифрови дисплеи  −  −  −

•	 Операторска станция върху 
изолационни стойки  −  −  −

•	 Комплект с възможност за радио, включващ 
високоговорители (затворена кабина) −  −  − 

•	 Задна щора −  −  − 

•	 Прибиращ се предпазен колан  −  −  −

•	 ROPS и FOPS сертифициран сенник/кабина  −  −  −

•	 Обезшумяване  −  −  −

•	 Сенник  −  −  −

•	 Окачени педали за спирачката/газта  −  −  −

•	 Окачена седалка  −  −  −

•	 Две врати (затворена кабина) −  −  − 

•	 Две външни прибиращи се огледала  −  −  −

•	 Предупредителни индикатори 
за главните системи  −  −  −

•	 Предна и задна чистачка/устройство 
за миене (затворена кабина) −  −  − 

•	 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

 −  −  −

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