
Характеристики:
n  Оптимизирана Z-образна лостова система на товарача на Cat® – 

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

n  Работни инструменти – 914M разполага с изключителната серия кофи Performance 
на Cat, както и с вилица за палети с добра видимост. Тези инструменти увеличават 
производителността и са с вграден ножодържач (IT) или с тип устройство за 
прикачване по ISO (широко). Инструменти за устройство за прикачване от предишни 
модели, например четки, грайферни кофи, многофункционални кофи и други работни 
инструменти, остават съвместими.

n  Хидравлика и органи за управление – Най-съвременна електрохидравлична 
система осигурява малко усилие, фино управление с кратки времена за цикъл. 
Джойстик "всички в едно" ви помага да контролирате работата. Операторът може 
да регулира скоростта на реагиране чрез натискане на бутон, който позволява на 
оператора да настройва машината точно по желания от него начин на базата на 
приложението. Опцията с голям поток дава възможност за използване дори на 
работни инструменти за най-тежки условия.

n  Адаптиран силов агрегат – Плавното превключване на предавките и мощното 
ускорение са съгласувани с модулираното хидростатично спирачно действие в педала за 
стъпкова работа/спиране, чрез което се създава ритъм при преместването на материала. 
Управлението на пълзенето и електронното управление на оборотите на двигателя прави 
лесна работата с четката и с въздушния снегорин. Операторът извършва преминаване от 
плавна към агресивна смяна на предавките чрез натискане на бутон.

n  Кабина – Видимостта във всички посоки се подобрява допълнително чрез наличната 
камера за задно виждане. Луксозната кабина осигурява комфорт на оператора чрез 
седалката с въздушно окачване и отопление и лесните за използване органи за управление. 
Наличните функции като агресивност на работното оборудване и хидростатиката, орган 
за регулиране на плавния ход, ограничители на повдигането и накланянето, управление 
на оборотите на двигателя и управление на тяговото усилие на колелата позволяват на 
оператора да персонализира машината чрез сензорна клавиатура.

n  Пригодност за сервизно обслужване – С удължените интервали на сервизно 
обслужване и достъпа до отлично техническо обслужване ежедневните проверки 
са бързи и лесни, което ви позволява да се върнете към работа по-бързо.

n  Ефективно мощни с високо преобръщане на товари при пълно завъртане, 
големи сили на изпускане и увеличена мощност на двигателя, моделите от серия М 
предоставят балансирано решение за всички потребителски приложения.

n  Стандартни функции за пестене на гориво като екорежим, охлаждащ вентилатор с 
включване при необходимост и автоматично изключване на двигателя при празен ход 
правят 914M мощен и икономичен.

Двигател
Модел на двигателя Cat C4.4 ACERT™
Максимална бруто мощност:
 Максимални обороти на двигателя 2350 оборота в минута
 SAE J1995 76 кВт 102 hp
 ISO 14396 74 кВт 100 hp
 ISO 14396 (DIN) 74 кВт 101 к.с.
Номинална нетна мощност:
 Номинални обороти на двигателя 2200 оборота в минута
 SAE J1349 72 кВт 96 hp
 ISO 9249 72 кВт 97 hp
 ISO 9249 (DIN) 72 кВт 98 к.с.
Работен обем 4,4 л 268 инча3
Отвор 105 мм 4,13 инча
Ход на буталото 127 мм 5,00 инча

Двигател (продължение)
Максимален брутен въртящ момент:
 SAE J1995 455 N·m 336 фунта на фут
 ISO 14396 450 N·m 332 фунта на фут
Максимален полезен въртящ момент:
 SAE J1349 441 N·m 325 фунта на фут
 ISO 9249 446 N·m 329 фунта на фут

•	 	Двигателят	отговаря	на	изискванията	за	вредни	емисии	на	финалните	стандарти	за	
Ниво 4 на EPA за САЩ/Етап IV на ЕС.

•	 	Нетната	обявена	мощност	е	мощността	при	маховика	плюс	предната	задвижваща	
помпа за работното оборудване, когато двигателят е оборудван с вентилатор, 
въздухопочистващ филтър, шумозаглушител и алтернатор.
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Кофи
Обеми на кофата – с общо предназначение 1,3-1,9 м3 1,7-2,5 ярда3

Кормилно управление
Ъгъл на завъртане на кормилното управление  
(във всяка от посоките) 40 градуса
Максимален поток – помпа на кормилното управление 82 л/мин 22 галона  
   в минута
Максимално работно налягане – 
 Помпа на кормилното управление 22 500 кПа 3263 паунда на  
   квадратен инч
Времена за кормилните цикли (пълен ляв до пълен десен):
 При 2350 оборота в минута: 90 оборота в минута 
 на волана 2,8 секунди
Брой завъртания на волана – пълен ляв 
 до пълен десен или пълен десен до пълен ляв 3,75 завъртания

Хидравлична система на товарача
Максимален поток – помпа на работното оборудване 148 л/мин 39 галона  
   в минута
 3-та функция, максимален поток, стандартен 90 л/мин 24 галона  
   в минута
 3-та функция, максимален поток, голям 120 л/мин 32 галона  
   в минута
 4-та функция, максимален поток 90 л/мин 24 галона  
   в минута
Максимално работно налягане – 
 Помпа на работното оборудване 28 000 кПа 4061 паунда на  
   квадратен инч
Налягане на освобождаване – накланящ цилиндър 34 000 кПа 4931 паунда на  
   квадратен инч
 3-та функция, максимално работно налягане 21 000 кПа 3046 паунда на  
   квадратен инч
 4-та функция, максимално работно налягане 21 000 кПа 3046 паунда на  
   квадратен инч

Времена на хидравличния цикъл:
  Повдигане (от нивото на земята до максималното  

ниво на повдигане) 5,2 секунди
 Изсипване (при максимален обхват) 1,4 секунди
 Прибиране в хоризонтално положение 2,2 секунди
  Свободно спускане (от максималното ниво  

на повдигане до нивото на земята) 3,7 секунди
 Общо време на цикъла 12,5 секунди

Работни вместимости при пълнене
Резервоар за гориво 154,0 л 40,7 галона
Охладителна система 21,5 л 5,7 галона
Картер на двигателя 8,8 л 2,3 галона
Мостове:
 Преден централен диференциал 7,5 л 2,0 галона
 Заден централен диференциал 7,5 л 2,0 галона
Хидравлична система (включително резервоара) 98,0 л 25,9 галона
Хидравличен резервоар 55,0 л 14,5 галона
Трансмисия  3,4 л 0,9 галона
Резервоар за течността за обработка  
на дизеловите отработени газове (DEF) 18,9 л 5,0 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:
 Нисък диапазон, диапазон на скорост 1* 10 км/ч 6,3 мили в час
 Нисък диапазон, диапазон на скорост 2* 20 км/ч 12,5 мили в час
 Висок диапазон 40 км/ч 25 мили в час

* Управлението на пълзенето дава възможност за управление на скоростта от 
неподвижно състояние до 10 км/ч (6,3 мили в час). Управлението на пълзенето 
работи само в диапазон 1.

Гуми
Стандартен размер 17.5-25 12PR
Други възможности  
за избор включват: 17.5-25 12PR L2
  17.5-R25 XHA * L3
  17.5-R25 * L2/L3 PC RM
  17.5-25 16PR L3, 3PC Rim
  17.5-25 GY L2/L3
  17.5-25 12PR L2, ЗА СНЯГ
  Flexport™
•	 	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  ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Ниво IІ

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

•	 	Декларираното	динамично	ниво	на	звуковото	налягане	за	оператора	съгласно	
ISO 6396:2008* при правилен монтаж и поддръжка е 77 dB(A).

•	 	Обозначеното	ниво	на	звукова	мощност	за	маркираните	със	СЕ	конфигурации,	
измерено съгласно тестовата процедура и условия, описани в 2000/14/EО, е 103 dB(A).

* Измерванията са извършени при затворени врати и прозорци на кабината.

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

*В зависимост от кофата. **В зависимост от гумите. Стандартно повдигане – IT Стандартно повдигане – ISO Стандартно повдигане – PO

** 1 Височина: от земята до кабината 3093 мм 10'1" 3093 мм 10'1" 3093 мм 10'1"

** 2 Височина: от земята до сигналната светлина 3283 мм 10'9" 3283 мм 10'9" 3283 мм 10'9"

** 3 Височина: от земята до централната линия на моста 640 мм 2'1" 640 мм 2'1" 640 мм 2'1"

** 4 Височина: просвет от земята 405 мм 1'3" 405 мм 1'3" 405 мм 1'3"

* 5 Дължина: обща 6362 мм 20'10" 6419 мм 21'0" 6291 мм 20'7"

6 Дължина: от задния мост до бронята 1600 мм 5'2" 1600 мм 5'2" 1600 мм 5'2"

7 Дължина: от прицепа до предния мост 1300 мм 4'3" 1300 мм 4'3" 1300 мм 4'3"

8 Дължина: основа на колелата 2600 мм 8'6" 2600 мм 8'6" 2600 мм 8'6"

* 9 Просвет: кофа при 45 градуса 2775 мм 9'1" 2738 мм 8'11" 2820 мм 9'3"

** 10 Просвет: височина на товарене над машината 3315 мм 10'10" 3315 мм 10'10" 3315 мм 10'10"

** 11 Луфт: ниво на кофата 3446 мм 11'3" 3446 мм 11'3" 3447 мм 11'3"

** 12 Височина: щифт на кофата 3701 мм 12'1" 3701 мм 12'1" 3701 мм 12'1"

** 13 Височина: обща 4674 мм 15'4" 4695 мм 15'4" 4621 мм 15'1"

* 14 Обхват: кофа при 45 градуса 847 мм 2'9" 889 мм 2'10" 790 мм 2'7"

15 Височина на носене: щифт на кофата 317 мм 1'0" 322 мм 1'0" 317 мм 1'0"

** 16 Дълбочина на копаене 89 мм 3,5" 90 мм 3,5" 89 мм 3,4"

17 Ширина: кофа 2401 мм 7'10" 2401 мм 7'10" 2401 мм 7'10"

18 Ширина: център на протектора 1800 мм 5'10" 1800 мм 5'10" 1800 мм 5'10"

19 Радиус на завиване: над кофата 5222 мм 17'1" 5240 мм 17'2" 5200 мм 17'0"

20 Ширина: над гумите 2259 мм 7'4" 2259 мм 7'4" 2259 мм 7'4"

21 Радиус на завиване: външна страна на гумите 4741 мм 15'6" 4741 мм 15'6" 4741 мм 15'6"

22 Радиус на завиване: вътрешна страна на гумите 2426 мм 8'0" 2426 мм 8'0" 2426 мм 8'0"

23 Ъгъл на отклонение при пълно повдигане 57 градуса 57 градуса 57 градуса

24 Ъгъл на изсипване при пълно повдигане 48 градуса 48 градуса 48 градуса

25 Ъгъл на отклонение при пренасяне 41 градуса 41 градуса 41 градуса

26 Ъгъл на проходимост отзад 33 градуса 33 градуса 33 градуса

27 Ъгъл на съчленяване 40 градуса 40 градуса 40 градуса

*Товар на преобръщане – право положение (ISO 14397-1) 6387 кг 14 081 фунта 6242 кг 13 761 фунта 6546 кг 14 431 фунта

*Товар на преобръщане – пълно завъртане (ISO 14397-1) 5374 кг 11 848 фунта 5247 кг 11 568 фунта 5539 кг 12 211 фунта

*Сила на изпускане 7357 кг 16 219 фунта 6924 кг 15 265 фунта 8730 кг 19 246 фунта

*Работно тегло 8740 кг 19 268 фунта 8761 кг 19 315 фунта 8360 кг 18 431 фунта

Посочените размери са за машина, конфигурирана с IT кофи с общо предназначение, закрепени с болтове режещи ръбове, оператор с тегло 80 кг (176 фунта) и гуми 17.5 R25 (L2).
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Компактен колесен товарач 914M

A9HB7823 (05-2016) 
(Превод: 06-2016)

(EС, NACD)
За по-пълна информация за продуктите, услугите на доставчици и отрасловите решения на Cat ни посетете в интернет на www.cat.com

© 2016 Caterpillar 
Всички права запазени

Материалите и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие. Показаните на снимките машини може да включват допълнително оборудване. 
Обърнете се към вашия доставчик на Cat за предлаганите опции.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, съответните им емблеми, "Caterpillar Yellow" и визията "Power Edge" върху продуктите, както и фирмените или 
продуктовите идентификационни данни, използвани в настоящия документ, са търговски марки на Caterpillar и не могат да се използват без разрешение.

Размери и работни спецификации (Всички размери са приблизителни. Размерите варират с избора на кофа и гуми.)

*В зависимост от кофата. **В зависимост от гумите. Повдигане нависоко – IT Повдигане нависоко – ISO Повдигане нависоко – PO

** 1 Височина: от земята до кабината 3093 мм 10'1" 3093 мм 10'1" 3093 мм 10'1"

** 2 Височина: от земята до сигналната светлина 3283 мм 10'9" 3283 мм 10'9" 3283 мм 10'9"

** 3 Височина: от земята до централната линия на моста 640 мм 2'1" 640 мм 2'1" 640 мм 2'1"

** 4 Височина: просвет от земята 405 мм 1'3" 405 мм 1'3" 405 мм 1'3"

* 5 Дължина: обща 6905 мм 22'7" 6962 мм 22'10" 6834 мм 22'5"

6 Дължина: от задния мост до бронята 1600 мм 5'2" 1600 мм 5'2" 1600 мм 5'2"

7 Дължина: от прицепа до предния мост 1300 мм 4'3" 1300 мм 4'3" 1300 мм 4'3"

8 Дължина: основа на колелата 2600 мм 8'6" 2600 мм 8'6" 2600 мм 8'6"

* 9 Просвет: кофа при 45 градуса 3141 мм 10'3" 3105 мм 10'2" 3188 мм 10'5"

** 10 Просвет: височина на товарене над машината 3429 мм 11'2" 3429 мм 11'2" 3429 мм 11'2"

** 11 Луфт: ниво на кофата 3800 мм 12'5" 3799 мм 12'5" 3800 мм 12'5"

** 12 Височина: щифт на кофата 4055 мм 13'3" 4055 мм 13'3" 4055 мм 13'3"

** 13 Височина: обща 5027 мм 16'5" 5048 мм 16'6" 4974 мм 16'3"

* 14 Обхват: кофа при 45 градуса 1083 мм 3'6" 1127 мм 3'8" 1029 мм 3'4"

15 Височина на носене: щифт на кофата 483 мм 1'6" 455 мм 1'5" 483 мм 1'6"

** 16 Дълбочина на копаене 273 мм 10,7" 273 мм 10,7" 272 мм 10,7"

17 Ширина: кофа 2401 мм 7'10" 2401 мм 7'10" 2401 мм 7'10"

18 Ширина: център на протектора 1800 мм 5'10" 1800 мм 5'10" 1800 мм 5'10"

19 Радиус на завиване: над кофата 5471 мм 17'11" 5484 мм 17'11" 5448 мм 17'10"

20 Ширина: над гумите 2259 мм 7'4" 2259 мм 7'4" 2259 мм 7'4"

21 Радиус на завиване: външна страна на гумите 4741 мм 15'6" 4741 мм 15'6" 4741 мм 15'6"

22 Радиус на завиване: вътрешна страна на гумите 2426 мм 8'0" 2426 мм 8'0" 2426 мм 8'0"

23 Ъгъл на отклонение при пълно повдигане 59 градуса 59 градуса 59 градуса

24 Ъгъл на изсипване при пълно повдигане 44 градуса 44 градуса 44 градуса

25 Ъгъл на отклонение при пренасяне 49 градуса 48 градуса 49 градуса

26 Ъгъл на проходимост отзад 33 градуса 33 градуса 33 градуса

27 Ъгъл на съчленяване 40 градуса 40 градуса 40 градуса

*Товар на преобръщане – право положение (ISO 14397-1) 5656 кг 12 469 фунта 5547 кг 12 229 фунта 6025 кг 13 283 фунта

*Товар на преобръщане – пълно завъртане (ISO 14397-1) 4722 кг 10 410 фунта 4626 кг 10 199 фунта 5060 кг 11 155 фунта

*Сила на изпускане 7466 кг 16 460 фунта 7024 кг 15 485 фунта 8861 кг 19 535 фунта

*Работно тегло 9114 кг 20 093 фунта 9135 кг 20 140 фунта 8887 кг 19 592 фунта

Посочените размери са за машина, конфигурирана с IT кофи с общо предназначение, закрепени с болтове режещи ръбове, оператор с тегло 80 кг (176 фунта) и гуми 17.5 R25 (L2).
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