
301.4C
Miniatúrne hydraulické rýpadlo 

Motor
Celkový výkon 17,9 kW 24,3 hp
Hmotnosť
Prepravná hmotnosť so strešným krytom 1 380 kg 3 042 lb
Prepravná hmotnosť s kabínou 1 470 kg 3 241 lb
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Jednoduchá preprava
Kompaktné rýpadlo Cat®® 301.4C v štandardnej konfigurácii 
so strešným krytom a hmotnosťou iba 1 380 kg (3 042 lb) 
sa jednoducho prepravuje na bežnom prívese pripojenom k 
nákladnému vozidlu alebo dodávkovému vozidlu. 

Dve závitové upevňovacie oká namontované na streche 
umožňujú upevniť háky žeriavu a zjednodušiť tak zdvíhanie 
tohto zariadenia.

Výsuvný podvozok a radlica
Výsuvný podvozok a rozťahovacia radlica dozéra umožňujú 
nakonfigurovať zariadenie tak, aby sa získala špičková 
prevádzková stabilita a optimálny výkon. 

Radlicové výstupy sa jednoduchým spôsobom otočia a presunú z 
dráhy pomocou upevňovacích čapov, čím sa eliminuje možnosť 
straty dielcov.

Univerzálnosť
Jednoduchá preprava a širší dosah na mieste výkonu práce 
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Výkon a odolnosť
Výkonná prevádzka a dlhšia doba prevádzkyschopnosti

Výkonný motor a hydraulika na snímanie záťaže
Súčasťou motora s výkonom 17,9 kW (24,3 hp) je hydraulický 
systém na snímanie záťaže, čím sa dosahuje vynikajúci výkon 
počas rýpania a hladké ovládanie zariadenia.

Výsledkom nízkej hlučnosti a úrovní vibrácií je  
komfortná prevádzka. 

Vysokátržná lopaty 
Zariadenie 301,4C disponuje lyžicou s výkonom 16 kN (3 597 lbf), 
t. j. ideálnym riešením na prácu s ťažkou zeminou a v rámci 
náročných aplikácií.

Prídavná hydraulika ako štandardná výbava
Toto zariadenie je možné okamžite použiť na prácu. 
Štandardnou výbavou zariadenia je kladivo a obojsmerné 
vedenia so spojkami s rýchlym pripojením. Prípojky sa 
nachádzajú vedľa nástroja s cieľom skrátiť dĺžku hadice a 
obmedziť výskyt možných škôd. 

Hadice sú chránené tým, že sú vedené cez výložník. 

Ochrana valca výložníka
Valec výložníka je upevnený nad telesom výložníka, čím sa 
zvyšuje odolnosť zariadenia a obmedzuje sa potenciál prestojov.
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Prostredie strojníka
Zariadenie Cat 301.4C poskytuje strojníkovi veľký a pohodlný priestor na prácu. Ergonomické rozloženie ovládacích prvkov, pedále 
jazdy a nastaviteľné opierky zápästia sú navrhnuté tak, aby obmedzovali únavu strojníka a prispievali k zvyšovaniu produktivity.

Rozčlenenie priestoru bolo navrhnuté za účelom jednoduchého čistenia, čím sa skracuje doba prestojov medzi jednotlivými 
pracovnými úlohami.

K dispozícii je možnosť výberu zariadenia s kabínou a ohrievačom alebo strešným krytom. Strešný kryt ponúka možnosť obojstranného 
vstupu na zariadenie, čím sa zvyšuje univerzálnosť použitia na mieste výkonu práce.

Prevádzkový komfort
Veľký priestor pre strojníka a ergonomické rozloženie ovládacích prvkov
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Zákaznícka podpora
Nízke prevádzkové náklady s vynikajúcimi službami a voliteľným príslušenstvom

Vynikajúci prístup na vykonávanie servisu
Veľké oceľové zadné dvierka ponúkajú jednoduchý prístup 
na vykonávanie denných a pravidelných kontrol vrátane 
plniacich hrdiel paliva a hydraulického oleja. Prístup k hlavnému 
hydraulickému ventilu a hydraulickým vedeniam je taktiež veľmi 
jednoduchý prostredníctvom odpojiteľnej podlahovej dosky a 
bočných panelov.

Zariadenie je zo všetkých strán chránené odolnými plechovými 
dielmi, ktoré zaisťujú dostatočnú odolnosť voči poškodeniu 
nárazom a pomáhajú zachovať vonkajší vzhľad a  
hodnotu zariadenia.

Zákaznícka podpora
Na tento výrobok sa vzťahuje podpora prostredníctvom predajcu 
spoločnosti Cat a celosvetovej siete náhradných dielov, ktorých 
účelom je minimalizácia prestojov a maximalizácia  
ziskovosti zákazníka.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

• možnosti financovania,

• záručné možnosti,

• možnosti údržby.

Pracovné nástroje
K dispozícii je široká škála pracovných nástrojov, pomocou 
ktorých môžete využiť výhody univerzálnosti zariadenia. Všetky 
pracovné nástroje sú vyrobené presne pre dané zariadenie na 
optimalizáciu výkonu a poskytnutie špičkovej hodnoty vďaka 
produktivite a dlhej životnosti.
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Motor

Model motora Yanmar 3TNV76
Menovitý užitočný výkon 
(ISO 9249)

13,2 kW 17,7 hp

Celkový výkon 17,9 kW 24,3 hp
Obsah motora 1 116 cm3 68,1''3

Hmotnosť

Prepravná hmotnosť s 
kabínou

1 470 kg 3 241 lb

Prepravná hmotnosť so 
strešným krytom

1 380 kg 3 042 lb

Prepravná hmotnosť s 
kabínou a teleskopickým 
podvozkom

1 558 kg 3 435 lb

Prepravná hmotnosť 
so strešným krytom 
a teleskopickým 
podvozkom

1 468 kg 3 236 lb

Poznámka: Uvedené hmotnosti nezahŕňajú 
pracovné nástroje.

Systém jazdy

Rýchlosť jazdy 2,5 km/h 1,55 mph
Stúpavosť 30°/58 %
Šírka pásu 230 mm 9,06''

Objemy prevádzkových kvapalín

Objem palivovej nádrže 24 l 6,3 gal
Objem hydraulickej 
nádrže 

20 l 5,3 gal

Hydraulický systém

Prietok čerpadlom pri 
otáčkach 2 200 ot./min.

35 l/min. 9,2 gal/min.

Prevádzkový tlak – 
vybavenie

200 bar 2 901 psi

Prevádzkový tlak – 
jazda

200 bar 2 901 psi

Prevádzkový tlak – 
točňa

150 bar 2 176 psi

Maximálna sila lyžice 16 kN 3 597 lbf
Maximálna sila násady 7,1 kN 1 596 lbf

Radlica

Šírka 980 mm 38,6''
Výška 232 mm 9,1''
Hĺbka rýpania 264 mm 10,4''
Výška zdvihu 211 mm 8,3''

Kapacita zdvíhania na úrovni zeme

Polomer bodu zdvíhania

2 000 mm (78,7'') 3 000 mm (118,1'') Maximum

Vpredu Zboku Vpredu Zboku Vpredu Zboku

kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb

Šírka podvozka
990 mm (39'') 715* 1 576* 335 739 385* 849* 200 441 350* 772* 190 419

1 300 mm (51,2'') 715* 1 576* 495 1 091 385* 849* 300 661 350* 772* 275 606
*	Vyššie uvedené zaťaženia vykazujú súlad s normou ISO 10567:2007 (kapacita zdvíhania hydraulického rýpadla) a neprekračujú 87% hydraulickej 

zdvíhacej kapacity alebo 75% kapacity zaťaženia spôsobujúceho prevrhnutie. Táto tabuľka neuvádza hmotnosť lyžice rýpadla.

Špecifikácie

Gumový pás 230 mm (9,06'')
1-smerné a 2-smerné (kombinované použitie) 

prídavné hydraulické vedenia
Radlica dozéra

Strešný kryt s funkciou FOPS podľa normy 
ISO 10262 (úroveň 1), konštrukcia ochrany 
pred prevrhnutím (TOPS) podľa normy 
ISO 12117

Zasúvateľný bezpečnostný pás
Odpružené sedadlo s vinylovou  

povrchovou úpravou
Pedále jazdy

Bezúdržbový akumulátor
Chladič hydraulického oleja
Svetlo upevnené na výložníku
Menič schémy ovládania  

(nie je k dispozícii v Európe)

Kabína s funkciou FOPS a prípravou na montáž 
rádia podľa normy ISO 10262 (úroveň 1), 
konštrukcia ochrany pred prevrhnutím 
(TOPS) podľa normy ISO 12117, ohrievač/
rozmrazovač, osvetlenie interiéru a stierač/
ostrekovač predného skla

Odpružené sedadlo s tkaninovým povrchom
Poistný ventil výložníka
Zrkadlová súprava

Mechanická rýchlospojka
Predný mriežkový chránič pre strešný kryt
Olej typu bio
Ekologický vypúšťací otvor na motorový olej
Rotačný maják
Teleskopický podvozok a vysúvanie 

radlice (900 – 1 300 mm [35,4 – 51,2'']) 
(štandardná výbava v Severnej Amerike)

Lak podľa výberu zákazníka
Hydraulické vedenia s rýchlospojkami
Pracovné svetlá upevnené na streche kabíny
Príprava na montáž rádia
Súprava nástrojov
Zvuková signalizácia jazdy

Štandardné vybavenie sa môže odlišovať. Podrobné informácie získate od predajcu spoločnosti Cat.

Voliteľné vybavenie sa môže odlišovať. Podrobné informácie získate od predajcu spoločnosti Cat.

Štandardné vybavenie

Voliteľné vybavenie
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Rozmery
Všetky rozmery sú približné

1 Výška 2 276 mm 7' 6''
2 Šírka 990 mm 3' 3''

Prepravná dĺžka (výložník je spustený nadol) 3 645 mm 12' 0''
3 Maximálna hĺbka rýpania 2 240 mm 7' 4''
4 Maximálna hĺbka vertikálneho rýpania 1 640 mm 5' 5''
5 Maximálna výška rýpania 3 390 mm 11' 1''
6 Maximálna výška nakladania 2 370 mm 7' 9''
7 Maximálny polomer rýpania 3 700 mm 12' 2''

Maximálny dosah na zemi 3 650 mm 12' 0''
8 Polomer presahu zadnej časti 1 075 mm 3' 6''
9 Maximálny zdvih radlice dozéra nad úroveň zeme 211 mm 8,3''

10 Maximálna hĺbka rýpania radlice dozéra pod úrovňou zeme 264 mm 10,4''
11 Dĺžka pásu 1 460 mm 4' 9''
12 Maximálny uhol otočenia systému výložníka doprava 49°
13 Maximálny uhol otočenia systému výložníka doľava 73°
14 Minimálny polomer otočenia výložníka 1 490 mm 4' 11''
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Miniatúrne hydraulické rýpadlo 301.4C

Ďalšie informácie o výrobkoch spoločnosti Cat, službách predajcov a priemyselných riešeniach nájdete na našej webovej 
lokalite www.cat.com

Autorské práva © 2011 Caterpillar Inc.
Všetky práva vyhradené.

Informácie o materiáloch a technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez oznámenia. Strojné zariadenia uvádzané na 
fotografiách môžu obsahovať ďalšiu výbavu. Informácie o dostupných voliteľných možnostiach získate od predajcu 
spoločnosti Cat.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, ich príslušné logotypy, obchodná úprava “Caterpillar Yellow” a “Power Edge”, ako aj 
grafický štýl korporácie a produktov použitý v tejto publikácii, sú ochranné značky Caterpillar a nesmú byť použité bez súhlasu.
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Nahrádza A9HS6308

http:SAFETY.CAT.COM
http:www.cat.com

	301.4CMiniatúrne hydraulické rýpadlo
	Univerzálnosť
	Výkon a odolnosť
	Prevádzkový komfort
	Zákaznícka podpora
	Špecifikácie
	Motor
	Hmotnosť
	Systém jazdy
	Objemy prevádzkových kvapalín
	Hydraulický systém
	Radlica
	Kapacita zdvíhania na úrovni zeme
	Rozmery

	Štandardné vybavenie
	Voliteľné vybavenie


