
432F
Rýpadlo-nakladač

Naftový motor Cat® 3054C DIT*
Menovitý celkový výkon (ISO 14395) pri 2,200 ot./min. 74,5 kW (101 hp)
Menovitý čistý výkon (ISO 9249) pri 2,200 ot./min. 71 kW (97 hp)
Motor Cat® C4.4 s turbokompresorom a dochladzovaním**
Menovitý celkový výkon (ISO 14395) pri 2,200 ot./min. 74,5 kW (101 hp)
Menovitý čistý výkon (ISO 9249) pri 2,200 ot./min. 71 kW (97 hp)

 *Vyhovuje emisným predpisom podľa smernice EÚ 97/68/ES Stupeň II.
**Vyhovuje emisným predpisom podľa smernice EÚ 2004/26/ES Stupeň IIIA.

Hmotnosti
Prevádzková hmotnosť 8,924 – 10 757 kg
Hĺbka rýpania lyžice rýpadla
Hĺbka rýpania, maximálna podľa SAE

Štandardná násada 4,278 mm
Vysúvateľná násada zasunutá – 4,26 m 4,281 mm
Vysúvateľná násada vysunutá – 4,26 m 5,274 mm
Vysúvateľná násada zasunutá – 4,87 m 4,613 mm
Vysúvateľná násada vysunutá – 4,87 m 5,643 mm
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Maximalizujte 
svoju 
produktivitu a 
zaistite vysokú 
účinnosť vďaka 
jednoduchej 
prevádzke a 
prvotriednej 
výkonnosti.
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Model 432F je vysoko produktívnym rýpadlom-nakladačom a jeho vývoj je výsledkom viac než 25-ročných skúseností v tomto 
odvetví, vďaka čomu prekonáva očakávania zákazníkov. Väčší výkon, viacúčelovosť a vyšší komfort než kedykoľvek predtým 
dávajú modelu 432F konkurenčnú výhodu v tomto náročnom konkurenčnom prostredí. Pri navrhovaní rýpadla-nakladača Cat 
sme mysleli na vás, preto je stroj hneď pripravený na prácu. Navštívte predajcu produktov spoločnosti Cat a vyskúšajte novú 
generáciu rýpadiel-nakladačov od spoločnosti Caterpillar.



Vylepšený servis
Model 432F má teraz odklopný chladiaci systém, vylepšenú kapotu motora s rýchlym uvoľnením, 
stabilizačné podpery s jednoduchým nastavením vymedzenia a systém trecej podložky vysúvateľnej 
násady. Znamená to viac pohodlia pre strojníka, menej prestojov stroja a nižšie prevádzkové náklady.

Brzdenie všetkých kolies
Brzdenie všetkých kolies je štandardným vybavením na všetkých rýpadlách-nakladačoch 432F. Pri jazde 
s pohonom dvoch kolies sa pri použití bŕzd zapne pohon všetkých kolies. Uvoľnením bŕzd sa prevodovka 
vráti do pohonu dvoch kolies. Tento účinný systém funguje veľmi dobre na nebezpečných, klzkých alebo 
strmých cestách. Režimy brzdenia sú regulované jednoducho prístupným spínačom pohonu všetkých 
kolies, čím sa zlepšuje brzdný účinok a znižuje sa opotrebovanie pneumatík.

Výborné rozloženie hmotnosti
Model 432F má dlhý rázvor kolies, aby sa zaistilo optimálne vyváženie a manipulácia najmä pri jazde 
na verejných komunikáciách a pritom nedošlo k obmedzeniu plného otočenia.

Zámok spojky meniča krútiaceho momentu
Model 432F je teraz vybavený zámkom spojky meniča krútiaceho momentu, ktorý znižuje dobu jazdy 
na ceste a znižuje aj spotrebu paliva.

Väčší menič krútiaceho momentu
Menič krútiaceho momentu 2,4:1 v modeli 432F ponúka až o 14 % vyšší výkon pri tlačení a zlepšený 
výkon pri jazde po ceste a stúpaní do kopca v porovnaní so svojím predchodcom.
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Veľká nekovová palivová nádrž
Veľká nekovová palivová nádrž s objemom 160 l v kombinácii s motorom Cat a účinným hydraulickým systémom zaručuje dlhšie intervaly medzi dotankovaním paliva 
a tým aj menej starostí. Menšia kondenzácia a žiadna vnútorná korózia maximalizujú dobu prevádzkyschopnosti.

Elektrolytické nanášanie farieb
Model 432F je chránený podkladovou elektrolyticky nanášanou farbou (E-Coat), ktorá dokonale utesní každú kovovú súčasť a ponúka výnimočný stupeň ochrany 
voči poškodeniu a korózii. Spolu s vrchným vysokopevným polyuretánovým náterom bude vyzerať model 432F ako nový dlhšiu dobu, čím zaistí optimálnu hodnotu 
pri ďalšom predaji.
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Vlastnosti
Úplne nové funkcie, ktoré sme vytvorili s prihliadnutím 

na vaše potreby.
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Kabína modelu 432F je navrhnutá s ohľadom na potreby súčasného strojníka. Dizajn 
poskytuje maximálne pohodlie, jednoduchú obsluhu a svojím moderným štýlom spĺňa 
požiadavky súčasného náročného strojníka. Dizajn zahŕňa zakrivené sklo, ktoré zväčší 
priestor v interiéri a zlepší viditeľnosť. Široká kabína je priestranná a uľahčuje otáčanie 
sedadla pri zmene režimu prevádzky. Pohodlie v kabíne zvyšuje prvotriedne sedadlo 
s pneumatickým odpružením Cat, ktoré znižuje únavu strojníka.

Jednoducho otvárateľné zadné okno poskytuje strojníkovi výborné vetranie a vynikajúcu 
viditeľnosť. Zadný stierač ľahko vyčistí veľkú plochu okna a zaručí tak výbornú viditeľnosť 
pri práci v mokrých alebo prašných podmienkach.

Pákové ovládače rýpadla poskytujú plynulú moduláciu a sú ergonomické, aby 
maximalizovali komfort strojníka s čo najmenšou námahou. Umiestnenie ovládačov 
prirodzene posúva strojníka do najpohodlnejších prevádzkových polôh. Proporčné 
ovládanie pákových ovládačov nakladača aj rýpadla poskytujú presné ovládanie ich 
pracovných nástrojov a vysúvateľnej násady.

Ďalšie funkcie, ako napríklad diaľkové ovládanie stabilizačných podpier, veľké 
nastaviteľné prieduchy vetrania v celej kabíne a prehľadné prístroje, ponúkajú strojníkovi 
pohodlné pracovné prostredie, ktoré znižuje únavu a zvyšuje jeho produktivitu.

Podstavce viacpolohových pákových ovládačov
Pákové ovládače sú namontované s dvoma polohami umiestnenia. 
Strojník môže takto zostať pohodlne vo svojom sedadle alebo sa presunúť 
dopredu do blízkosti zadnej časti stroja, aby jasne videl výkop.

Prepínač schémy ovládania
Prepínač schémy ovládania, umiestnený v kabíne, umožňuje zmenu 
schémy ovládania z rýpadla na lyžicu jednoduchým stlačením tlačidla. 
Takto môže strojník vybrať schému, s ktorou sa mu pracuje najlepšie, 
aby mohol byť produktívnejší.

Vibrácie
Spoločnosť Caterpillar si uvedomuje, že rýpadlá-nakladače pracujú v tom 
najnáročnejšom prostredí. Efektivita a produktivita strojníka sa zvýši reguláciou 
bežných vibrácii stroja v týchto náročných podmienkach. Model 432F je 
vybavený štandardnými aj voliteľnými funkciami na zníženie vibrácií.

Sedadlo s pneumatickým odpružením Cat
Hlavné rozhranie medzi strojom a strojníkom je optimálne a sedadlo 
s pneumatickým odpružením Cat prináša strojníkovi pohodlné pracovné 
prostredie a zaisťuje vysokú produktivitu pri minimálnej únave.

Vzduchový filter kabíny
Model 432F ponúka jednoduchý prístup k vzduchovému filtru kabíny, ktorý je 
umiestnený v pravom zadnom blatníku. Nasávanie vzduchu kabíny sa nachádza 
hore, aby sa minimalizovalo nasávanie prachu do vzduchového filtra.

Systém HVAC
Model 432F využíva výkonný klimatizačný systém, ktorý strojníkovi poskytuje 
dobré vetranie a zabezpečuje, aby si aj v horúcom počasí zachovalo pracovné 
prostredie strojníka príjemnú teplotu. Vetrací systém ponúka aj možnosti 
odhmlenia, odmrazovania a vykurovania.

Pracovné svetlá
Predné a zadné pracovné svetlá sú v prípade modelu 432F nastaviteľné. 
To strojníkovi umožňuje nasmerovať svetlo všade, kam potrebuje, 
a maximálne tak osvetliť priestor bez ohľadu na okolité svetelné podmienky.
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Špičkové pracovisko strojníka
Vychutnajte si unikátnu viditeľnosť na svoje pracovisko 

z pohodlného prostredia.
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Nakladač
Nakladač s paralelným zdvihom dosahuje nové výšky.

Prevádzka nakladača
Model 432F, navrhnutý s ohľadom na výkon, má vyššie vylamovacie sily a výšku a dosah nakladania, čím zjednodušuje nakladanie a rýpanie. Ramená nakladača s paralelným 
zdvihom ponúkajú štandardne samovyrovnávanie s bezpečným zdvihom každého nákladu na palete. Univerzálnosť je vylepšená výberom lyžice na univerzálny účel alebo 
viacúčelovej lyžice. Znížená kapota prináša vynikajúcu viditeľnosť a umožňuje priamy výhľad na hornú časť lyžice.

Regulácia podvozka
Overený systém regulácie podvozka Cat je možnosť určená na zníženie otrasov a rázov na lyžici pri jazde a poskytuje strojníkom plynulú jazdu vo všetkých aplikáciách vrátane 
naberania a prevážania, jazdy na ceste alebo jednoducho pri jazde okolo staveniska. Systém sa zapína pomocou spínača na prednej konzole.

Návrat do uhla rezu
Model 432F je štandardne vybavený systémom návratu do uhla rezu. Tento systém znižuje cykly naberania automatickým vrátením lyžice nakladača do polohy pre nový záber 
pri spustení ramien. Kým sa ramená nakladača spustia na zem, lyžica je v správnej polohe pripravená na ďalšie naberanie.

Hydraulická rýchlospojka nakladača (voliteľná)
Model 432F je k dispozícii s voliteľnou rýchlospojkou nakladača, čím sa zvyšuje viacúčelovosť nakladača so širokou škálou pracovných nástrojov Cat a tým aj využitie stroja 
na akomkoľvek pracovisku.
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Lyžica rýpadla
Lyžica rýpadla ponúka oveľa viac než len dobrý vzhľad. Či už pri nakladaní blízkeho nákladného vozidla na ceste, alebo pri kopaní cez prekážky, ako sú steny, rýpadlo 432F prekonáva 
konkurenciu kombináciou viacúčelovosti s výkonnými vylamovacími silami, ovládateľnosťou snímania zaťaženia a hydraulickým systémom so zdieľaným prietokom. Vďaka tomu je 
model 432F schopný dosiahnuť vysoké úrovne produktivity s minimálnou námahou strojníka. Výložník je úzky, čím zaručuje maximálnu viditeľnosť na pracovný nástroj.

Vysúvateľná násada
Model 432F je dostupný s voliteľnou vysúvateľnou násadou, ktorá zväčšuje hĺbku kopania a dosah, čím sa zvyšuje viacúčelovosť a využitie stroja. Posuvná vnútorná časť chráni 
trecie podložky pred znečistením, čím predlžuje intervaly nastavenia a výmeny. V prípade potreby nastavenia trecej podložky sú nastavovacie skrutky jednoducho prístupné a 
nastavenie trvá len pár minút bez nutnosti demontovania vysúvateľnej násady. Prídavné vedenia na prevádzku pracovných nástrojov sú chránené pred poškodením pri práci  
aj v tých najužších výkopoch.

Posuvný a otočný rám
Odliatok posuvného rámu strojov série F má vonkajšie zaisťovacie svorky, vďaka čomu nie je pri údržbe potrebné demontovať podkopové zariadenie. Čapy otočného rámu/päty 
výložníka majú v otvoroch vymeniteľné puzdrá.

Model 432F je vybavený systémom tlmenia točne Cat, ktorý umožňuje veľmi rýchle kopanie tlmením výkyvu výložníka pri návrate k výkopu s lyžicou rýpadla.

Možnosť hydraulického bočného posuvu
Hydraulický systém umožňuje strojníkovi jednoduché presunutie lyžice rýpadla cez celú šírku rámu H bez potreby položenia lyžice na zem. Systém sa dá ideálne využiť pri práci  
na plynových, elektrických, telekomunikačných a iných rozvodoch.

Lyžica rýpadla
Najlepší výkon a servis vo svojej triede.
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Hydraulika
Plynulá a efektívna prevádzka poskytuje lepšiu 
kontrolu, výkon aj výsledky.

Hydraulický výkon
Zriedkakedy sa pracuje pri plnej produkcii 100% pracovného času. Prečo by teda mal stroj pracovať pri maximálnom výkone, s väčšou spotrebou paliva, s väčšou 
hlučnosťou a zvyšovaním opotrebovania? Model 432F má uzavretý stredový hydraulický systém so snímaním zaťaženia, ktorý čo najviac prispôsobuje výkon a prietok 
potrebným požiadavkám konkrétnej úlohy. Či už robíte výkopové práce alebo len jemne rýpete, vždy to máte úplne pod kontrolou.V aplikáciách, ako sú nakladanie a 
prevoz je dôležitá rýchlosť, preto systém prispôsobí potrebný prietok, aby bolo možné vykonať prácu rýchlo a efektívne. Na systém sú kladené požiadavky až vtedy, keď je 
to potrebné, preto nedochádza k pasívnym stratám výkonu, čím je k dispozícii vyšší výkon pre ťažnú silu na obvode kolesa – výkon na ceste a pri nakladaní je preto lepší.

Ventily na zaistenie spoločného prietoku
Model 432F je vybavený hydraulickými ventilmi na zaistenie spoločného prietoku, ktoré zaisťujú, že sa olej pri správnej hodnote prietoku dostane do valcov náradia, 
prinášajú lepšiu kontrolu a eliminujú nedostatok oleja pri ovládaní viacerých funkcií, ako napríklad svahovanie s lyžicou.

Technické vybavenie
Model 432F je vybavený vysokoúčinným piestovým čerpadlom s premenlivým objemom valcov. Spoľahlivá vysokoúčinná hydraulická hadica je vyrobená z dvoch silných 
oceľových prepletených vrstiev a tesniacich spojok s tesniacim krúžkom a poskytuje robustný systém s vynikajúcou trvanlivosťou a odolnosťou voči poškodeniu tlakovými 
rázmi a hydraulickým pulzovaním.



Lyžice nakladača
Univerzálne a hydraulické viacúčelové lyžice sú buď pripnuté čapmi, 
alebo upevnené k rýchlospojke. Je možné ich vybaviť reznou hranou 
alebo zubami upevnenými skrutkami. Viacúčelové lyžice je možné 
vybaviť paletovými vidlicami Fold-over.

Lyžice rýpadla
Pre rôzne druhy pôd a rýpacie aplikácie sú k dispozícii viaceré 
konštrukcie lyžíc: na štandardné použitie, na náročnú prevádzku, 
s veľkým objemom a do extrémnych podmienok (skaly). Možno 
namontovať zuby upevnené skrutkami alebo zvárané nadstavce 
so zubami upevnenými čapmi. K dispozícii sú aj lyžice na čistenie 
a vystuženie výkopov a lichobežníkové lyžice.

Špirálový vrták
Špirálový vrták Cat je určený na vŕtanie dier do zeme pre široký rozsah 
využití. K dispozícii je celý rad vrtákov a hnacích systémov, aby ste 
dostali ten najlepší nástroj na prácu.

Cestná fréza
Cestná fréza Cat je určená pre hobľovanie asfaltu a betónu s funkciami, 
ako sú kontrola hĺbky a samovyrovnávanie.

Doskový zhutňovač
Vibračný doskový zhutňovač Cat je možné použiť na zhutnenie pôdy, 
piesku alebo štrku pri výkopových prácach a prácach vo svahu pred 
naliatím betónu alebo položením asfaltu.

Kladivo
Hydraulické kladivá Cat sú určené na rozbíjanie betónu, asfaltu alebo 
skál a ponúkajú konštantný výkon počas prevádzky. K dispozícii sú 
zariadenia so zníženou hlučnosťou, ktoré splnia miestne predpisy.

Rýchlospojky s dvojitým zámkom
Vylepšite viacúčelovosť stroja mechanickou alebo hydraulickou 
rýchlospojkou pre rýchle prepínanie medzi pracovnými nástrojmi. 
Spojky udržujú počas svojej životnosti tesné spojenie vďaka 
inovatívnemu dizajnu klina.

Ďalšie informácie získate u predajcu produktov spoločnosti Cat.

Pracovné nástroje
Urobte viac, získajte viac vďaka sortimentu 

dostupných viacúčelových nástrojov.
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Prevodovka Power-Shuttle 40 km/h
Model 432F je vybavený prevodovkou Power-Shuttle 40 km/h, ktorá zlepšuje rýchlosť pri jazde po verejných komunikáciách a poskytuje lepší rozstup medzi rýchlostnými 
stupňami. Využíva synchronizovaný štvorrýchlostný systém s konštantným záberom. Páčka na prepínanie jazdy dopredu alebo dozadu na stĺpiku riadenia má zjednodušiť 
zmenu smeru jazdy v pohybe. Prevodový stupeň vyberiete pomocou radiacej páky namontovanej v podlahe.

Motor Cat
Model 432F je vybavený motorom 3054C s turbokompresorom, ktorý spĺňa emisné predpisy podľa smernice EÚ 97/68/ES Stupeň II alebo motorom C4.4 s turbokompresorom 
a dochladzovaním, ktorý spĺňa emisné predpisy podľa smernice EÚ 2004/26/ES Stupeň IIIA. Výber menovitého výkonu umožňuje prispôsobiť výkon stroja požiadavkám 
zákazníka. Všetky motory sú spoľahlivé 4-valcové, 4-taktné dieselové motory s priamym vstrekovaním vybavené štandardnou štartovacou žeraviacou sviečkou na optimálny 
výkon v chladnom počasí. To poskytuje spoľahlivý výkon pri štartovaní až do -18 °C. Všetky motory sú vybavené vodným čerpadlom poháňaným ozubenými kolesami 
a odolným klinovým remeňom a prídavným remeňom pohonu, ktorý je automaticky napnutý na dlhú životnosť, čím sa znižujú prevádzkové náklady.

12

Hnacia sústava
Strávte menej času cestovaním a viac času prácou na pracovisku.



Prevodovka s automatickým radením Auto-shift (voliteľná)
Voliteľná prevodovka s automatickým radením Auto-shift poskytuje automatické radenie medzi piatimi prevodovými stupňami dopredu a tromi dozadu a zaisťuje, 
že pre vybranú úlohu sa vyberie správny stupeň. Modulácia hydraulického zväzku spojok poskytuje plynulý záber, vďaka tomu je jazda v rôznych terénoch pre strojníka 
pohodlnejšia. S prevodovkou Auto-shift nie je na podlahe upevnená žiadna radiaca páka a strojník má tak viac miesta a jednoduchší vstup cez pravé dvere.

Zámok spojky meniča krútiaceho momentu (voliteľný)
Ak dennodenne jazdíte z jedného pracoviska na druhé, voliteľný zámok spojky meniča krútiaceho momentu (dostupný iba na prevodovkách s automatickým radením 
Auto-shift) vám umožní udržiavať vyššie otáčky pri menšej spotrebe paliva, čím zvyšujete produktivitu stroja a šetríte čas aj peniaze.

Výkonný chladiaci systém prostredia
Model 432F je vybavený výkonným chladiacim systémom prostredia motora, ktorý umožňuje 
prevádzku stroja pri teplotách až do 50 °C.

Vzduchový filter
Suchý axiálny čistič vzduchu s integrovaným predčističom a automatickým integrovaným systémom 
odstraňovania prachu predlžuje životnosť vzduchového filtra pri práci v prašnom prostredí, čím 
znižuje servisnú dobu aj náklady.

Nápravy a uzáver diferenciálu
Nápravy Cat pre náročnú prevádzku, ktorými sú vybavené modely 432F, sú určené na použitie v tých 
najnáročnejších podmienkach a uzáver diferenciálu zadnej nápravy zaisťuje zachovanie trakčnej sily 
vo všetkých typoch terénu.

Dvojité brzdy
Zadná náprava má uzavretú konštrukciu s mokrým lamelovým kevlarovým brzdným systémom. 
Tento systém v olejovom kúpeli je samonastaviteľný a umožňuje prevádzku aj v tých najnáročnejších 
prostrediach. Systém má dva brzdové pedále pre rozdelenie brzdenia v ostrých zákrutách.

13
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Servis
Zvýšte svoju produktivitu a znížte čas na údržbu.

Znížený čas na údržbu
Nová kapota motora s jednoduchým prístupom umožňuje prístup ku všetkým každodenným bodom kontroly, akými sú čistič vzduchu, nádoby s kvapalinou do ostrekovača, 
vizuálne indikátory a pod. Obsahuje tiež najlepší odklopný chladiaci systém vo svojej triede vďaka ktorému je pravidelná údržba pre strojníka ešte pohodlnejšia. Séria F aj 
naďalej ponúka trvalé tesnenie výkyvných ložísk nápravy, kardanových kĺbov hnacieho hriadeľa, čapov a pod. Na modeli 432F je každodenná údržba, ktorá môže byť pre 
zaneprázdneného strojníka veľkou záťažou, na minimálnej úrovni.

Konštrukcia výložníka a násady
Konštrukcia výložníka a násady umožňuje vykonať celé nastavenie opotrebovania trecích plôch bez demontovania násady pomocou jednoduchého klinového nastavovacieho 
mechanizmu. Jednoduché vonkajšie vymedzovanie stabilizačných podpier znižuje prestoje stroja.

Filtre Cat
Všetky filtre Cat sú osadené vo zvislej polohe, čo eliminuje riziko vytekania a kontamináciu okolia olejom pri servise. Sú to jemné a nízko mikrónové filtre, ktoré z oleja zachytia 
aj tie najmenšie, len niekoľko mikrónové častice, čím po dlhé roky zaistia plynulú prevádzku motora, prevodovky a hydraulického systému.

Plánovaný odber vzoriek oleja
Váš predajca produktov spoločnosti Cat môže poskytnúť balík Caterpillar S·O·SSM. Predajca tak môže analyzovať opotrebenie ešte pred vznikom problémov, predísť predčasnej 
poruche a vykonať nápravné opatrenie na zníženie nákladov a skrátenie doby nečinnosti.

Úložný priestor
Miesto, kde si môžete odložiť svoje nástroje, je dôležitou súčasťou každého stroja, preto sme na modeli 432F zväčšili úložný priestor veľkej nekovovej skladovacej skrinky.



15

Zmluvy o podpore pre zákazníkov (CSA)
Predajca produktov spoločnosti Cat dokáže ponúknuť komplexnú škálu zmlúv CSA, ktoré je možné individuálne prispôsobiť vášmu financovaniu a požiadavkám. 
Predajcovia môžu ponúknuť niekoľko možností od celkovej preventívnej údržby s balíkom S·O·SSM až po zmluvu CSA iba s dielmi. Ochráňte si svoju cennú investíciu 
a presne spoznajte svoje mesačné platby, aby ste podporili chod svojho podnikania.

Financovanie
Preskúmali ste už všetky možnosti financovania stroja, ktoré má predajca k dispozícii? Nájdete tu zaujímavé ponuky atraktívnych balíkov, ktoré sú prispôsobené, 
aby presne vyhovovali vašim požiadavkám.

Výber stroja
Predajca vám pomôže pri rozhodovaní o kúpe stroja na základe vašich požiadaviek a pomôže tiež udržať prevádzkové náklady na minimálnej úrovni. Je stroj, 
o ktorom uvažujete, ten najlepší pre vašu prácu alebo existuje vhodnejšie riešenie?

Zákaznícka podpora
Nižšie prevádzkové náklady s vynikajúcimi službami a voliteľným vybavením.
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Technické údaje rýpadla-nakladača 432F
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Merania vychádzajú z používania pneumatík: Sure Grip Lug 12.5/80-18 14PR (predné) a Industrial Sure Grip 16.9-28 12PR R4 (zadné)
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Rozmery stroja
Univerzálny účel (GP) Viacúčelový (MP) Viacúčelový s vidlicami

Celková dĺžka (nakladač na zemi) – štandardná násada 7,398 mm 7,353 mm 7,353 mm
Celková dĺžka (nakladač na zemi) – vysúvateľná násada 7,398 mm 7,352 mm 7,352 mm

1 Celková dĺžka v polohe na jazdu po vozovke 5,744 mm 5,714 mm 5,714 mm
Celková prepravná dĺžka 5,750 mm 5,704 mm 5,704 mm

2 Celková prepravná výška – štandardná násada 3,779 mm 3,779 mm 3,779 mm
Celková prepravná výška – vysúvateľná násada 3,771 mm 3,771 mm 3,771 mm
Celková šírka (stroj, bez lyžice) 2,352 mm 2,352 mm 2,352 mm

3 Výška po vrchnú časť kabíny 2,897 mm 2,897 mm 2,897 mm
4 Výška po vrchnú časť výfukového nátrubku 2,744 mm 2,744 mm 2,744 mm

Výška po závesný čap nakladača (prepravná) 371 mm 326 mm 326 mm
Svetlá výška (minimálna) 320 mm 320 mm 320 mm

5 Od osi zadnej nápravy po prednú mrežu 2,705 mm 2,705 mm 2,705 mm
Rozchod predných kolies 1,895 mm 1,895 mm 1,895 mm
Rozchod zadných kolies 1,714 mm 1,714 mm 1,714 mm

6 Rázvor kolies – pohon dvoch kolies (2WD)/pohon všetkých kolies (AWD) 2,200 mm 2,200 mm 2,200 mm

Rozmery a prevádzka – nakladač
Univerzálny účel (GP) Viacúčelový (MP) Viacúčelový s vidlicami

Objem (podľa SAE) 1 m3 1,03 m3 1,03 m3

Šírka 2,406 mm 2,406 mm 2,406 mm
Vylamovacia sila pri zdvihu 54,8 kN 53,4 kN 51,7 kN
Vylamovacia sila pri náklope 54,9 kN 60,4 kN 59,5 kN
Zdvíhacia kapacita pri maximálnej výške 3,817 kg 3,580 kg 3,402 kg
Zaťaženie spôsobujúce prevrátenie v bode rozpojenia 6,804 kg 6,790 kg 6,641 kg
Výška vyklápania pri maximálnom uhle 2,796 mm 2,823 mm 2,823 mm
Dosah vyklápania pri maximálnom uhle 805 mm 731 mm 731 mm
Maximálna výška závesného čapu 3,497 mm 3,497 mm 3,497 mm

7 Uhol vyklápania pri maximálnom zdvihu 46° 46° 46°
8 Maximálny uhol zaklopenia lyžice v základnej úrovni 38° 39° 39°
9 Hĺbka rýpania 61 mm 94 mm 94 mm

Maximálny uhol vyrovnávania 113° 116° 116°
Šírka reznej hrany pri zhŕňaní — 2,406 mm 2,406 mm

10 Od prednej mreže po reznú hranu lyžice pri prenášaní nákladu 1,471 mm 1,423 mm 1,423 mm
11 Maximálna prevádzková výška 4,394 mm 4,427 mm 4,883 mm

Maximálne otvorenie čeľustí — 790 mm 790 mm
Upínacia sila čeľustí lyžice — 61 kN 61 kN
Hmotnosť (nezahŕňa zuby ani vidlice) 428 kg 611 kg 705 kg

Rozmery a prevádzka – lyžica rýpadla
Štandardná 

násada
Vysúvateľná násada 
zasunutá – 4,26 m

Vysúvateľná násada 
vysunutá – 4,26 m

Vysúvateľná násada 
zasunutá – 4,87 m

Vysúvateľná násada 
vysunutá – 4,87 m

Hĺbka rýpania, maximálna podľa SAE 4,278 mm 4,281 mm 5,274 mm 4,613 mm 5,643 mm
Hĺbka rýpania, maximálna hodnota udávaná výrobcom 4,775 mm 4,814 mm 5,730 mm 5,238 mm 6,199 mm
Hĺbka rýpania, 2,440 mm s plochým dnom 3,893 mm 3,897 mm 4,966 mm 4,271 mm 5,352 mm

12 Hĺbka rýpania, 610 mm s plochým dnom 4,235 mm 4,239 mm 5,235 mm 4,589 mm 5,611 mm
Dosah od otočného čapu po zem 5,650 mm 5,655 mm 6,583 mm 6,127 mm 7,078 mm
Dosah od stredovej osi zadnej nápravy po zem 6,740 mm 6,745 mm 7,670 mm 7,217 mm 8,168 mm
Maximálna prevádzková výška 5,691 mm 5,692 mm 6,297 mm 6,254 mm 6,984 mm
Nakladacia výška 4,016 mm 4,025 mm 4,630 mm 4,579 mm 5,309 mm
Výška rýpania 1,669 mm 1,617 mm 2,475 mm 1,535 mm 2,289 mm
Uhol otáčania 180° 180° 180° 180° 180°
Otáčanie lyžice 205° 205° 205° 205° 205°

13 Celková šírka cez stabilizačné podpery 2,352 mm 2,352 mm 2,352 mm 2,352 mm 2,352 mm
Rýpacia sila lyžice 63,5 kN 63,4 kN 63,4 kN 63,4 kN 63,4 kN
Rýpacia sila násady 41,9 kN 42,5 kN 31,1 kN 46,2 kN 34,6 kN
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Technické údaje rýpadla-nakladača 432F

Motor

Model motora Cat 3054C* Cat C4.4**
Menovitý výkon 2,200 ot./min. 2,200 ot./min.

Celkový výkon – ISO 14396 74,5 kW/101 hp 74,5 kW/101 hp
Čistý výkon – ISO 9249 71 kW/97 hp 71 kW/97 hp
Čistý výkon – 80/1269/EHS 71 kW/97 hp 71 kW/97 hp

Čistý nárast krútiaceho momentu pri 1,400 ot./min.
74,5 kW/101 hp 31 % 32 %

Najvyšší nárast krútiaceho momentu pri 1,400 ot./min.
74,5 kW/101 hp 397 Nm 399 Nm

Vnútorný priemer 105 mm 105 mm
Zdvih 127 mm 127 mm
Zdvihový objem 4,4 l 4,4 l

• Všetky menovité výkony sú k najbližšej hodnote kW/hp 
(bez desatinných čiarok).

• Všetky údaje o výkone motora v konských silách (hp) sú uvedené 
v jednotkách metrickej sústavy vrátane prednej strany.

• Uvádzaný čistý výkon je výkon dostupný na zotrvačníku, keď je motor 
vybavený ventilátorom, čističom vzduchu, tlmičom a alternátorom.

• Prevádzka je možná v nadmorských výškach až do 3,000 m.
 *Vyhovuje emisným predpisom podľa smernice EÚ 97/68/ES Stupeň II.
** Vyhovuje emisným predpisom podľa smernice EÚ 2004/26/ES 

Stupeň IIIA.

Vlastnosti
• Tri piestne krúžky vyrobené z odľahčenej kremíkovo/hliníkovej zliatiny, 

ktorá sa vyznačuje pevnosťou a maximálnou tepelnou vodivosťou.
• Kovaný, chrómovaný/molybdénovo-oceľový kľukový hriadeľ s  

nitro-karbonizovanými ložiskovými čapmi.
• Predné a zadné olejové tesnenia kľukového hriadeľa sú prírubové 

s dizajnom Viton a PTFE s integrovanou protiprachovou hranou.
• Na zaistenie dlhej životnosti motora sa používajú nasávacie ventily 

odolné voči teplu z kremíkovo-chrómovej ocele a výfukové ventily 
zo STELLITOVEJ zliatiny.

• Blok valcov je vysokopevnostný monoblok z legovanej liatiny 
s hlboko uloženou kľukovou skriňou, čo mu zaisťuje zvýšenú 
odolnosť a dlhú životnosť.

• Klinový remeň, ktorý poháňa predné aj pomocné systémy, sa 
automaticky napína, aby sa zaistila jeho dlhá životnosť a znížili 
sa prevádzkové náklady.

• Vysokopevnostná hlava valcov z legovanej liatiny má mimoriadne 
odolné steny a veľkú hrúbku hlavy. Nasávacie a výfukové kanály 
sú presne odliate, aby sa dosiahol optimálny prietok plynov.

• Palivový systém s priamym vstrekovaním poskytuje presné dodávanie 
paliva. Samoplniace elektrické palivové čerpadlo sa vyznačuje lepším 
výkonom pri studenom štarte. Palivový systém s jedným filtrom znižuje 
náklady na údržbu.

• Lepší výkon stroja s vysokým krútiacim momentom pri nízkych 
otáčkach motora.

• Suchý vzduchový filter s axiálnym tesnením a automatickým 
integrovaným vyhadzovačom prachu umožňuje účinnejšiu 
predradenú filtráciu.

• Priamy elektrický 12-voltový systém štartovania a nabíjania 
s bezúdržbovou batériou 750 CCA skupiny 31.

Nápravy

Štandardný pohon všetkých kolies.
Vlastnosti
• Zadná náprava pre náročnú prevádzku so samonastaviteľnými 

zabudovanými brzdami, uzáverom diferenciálu a rozvodovkami.
• Pohon všetkých kolies (AWD) sa zapína spínačom na paneli prednej 

konzoly alebo pomocou pedála počas brzdenia všetkých kolies. 
AWD je možné zapnúť počas jazdy, pod zaťažením, v akomkoľvek 
rýchlostnom stupni, pri jazde dopredu alebo pri spätnom chode. 
Kvôli jednoduchej údržbe má AWD vonkajšie rozvodovky.

• Predná náprava AWD je kyvadlovo upevnená a trvalo utesnená 
a namazaná, preto si nevyžaduje každodennú údržbu. Na dosiahnutie 
lepšej manévrovateľnosti je vybavená aj dvojčinným valcom riadenia 
s 52° uhlom riadenia.

Riadenie

Plne hydrostatické riadenie regulované jednotkou s ručným ovládaním. 
K dispozícii je aj druhý systém riadenia, ktorý spĺňa predpisy o jazde 
na cestných komunikáciách v rôznych krajinách, ako aj požiadavky 
normy ISO 5010.
Riadenie

Typ Predné kolesá
Posilňovač riadenia Hydrostatický
Valec, jeden (1) AWD
Vnútorný priemer 65 mm
Zdvih 120 mm
Priemer tyče 36 mm

Plné otočenie
Vnútorné koleso nie je brzdené – pohon všetkých kolies (4WD)
Vonkajšie predné koleso 8,180 mm
Vonkajší obrys najširšej lyžice nakladača 10 970 mm

Brzdy

Plne uzavreté so zvýšeným výkonom, hydraulické s viacerými lamelami.
Vlastnosti
• Lamelové kevlarové kotúčové brzdy, v olejovom kúpeli, zabudované, 

ovládané hydraulicky, na vstupnom hriadeli rozvodovky.
• Úplne uzavreté a utesnené.
• Samonastavovacie.
• Dva brzdové pedále so zvýšeným výkonom ovládané nohou 

možno pri jazde po vozovke spolu spojiť.
• Parkovacie/pomocné brzdy sú nezávislé na systéme 

prevádzkových bŕzd. Parkovacia brzda sa ovláda mechanicky 
pomocou páky, ktorá sa nachádza na pravej konzole.

• Spĺňa požiadavky normy ISO 3450:1996.
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Hmotnosti

Štandardný nakladač s jednoduchým sklápaním s univerzálnou lyžicou 
nakladača s objemom 1,03 m3, 610 mm lyžicou rýpadla na štandardné 
použitie, 80 kg strojníkom a plnou palivovou nádržou.
Hmotnosti

Prevádzková hmotnosť (rozsah) 8,924 – 10 757 kg
Auto-shift 27 kg
Klimatizácia 39 kg
Regulácia podvozka 25 kg
Viacúčelová lyžica 1,03 m3

s vidlicami Fold-Over 842 kg
bez vidlíc Fold-Over 611 kg

Vysúvateľná násada (bez predného protizávažia) 299 kg
Protizávažia

Ľahké 115 kg
Stredné 250 kg
Ťažké 485 kg

Odporúčané minimálne protizávažie:
Štandardná násada

Univerzálny účel (GP) 250 kg
Viacúčelové (MP) Žiadne

Vysúvateľná násada
Univerzálny účel (GP) 485 kg
Viacúčelové (MP) 115 kg

Prvky kabíny

Štandard Deluxe
Celá zasklená  

Pravé otvárateľné dvere s otváracím oknom  

Ľavé otvárateľné dvere s otváracím oknom  

2 zadné neotvárateľné okná 

2 zadné otváracie okná 

Štandardné sedadlo s pneumatickým odpružením 

Sedadlo Deluxe s pneumatickým odpružením 

8 pracovných svetiel (4 predné, 4 zadné)  

Koberček  

Ľavá úložná konzola  

Nastaviteľný stĺpik riadenia  

Vonkajšie spätné zrkadlo  

Zásuvka majáka (2)  

Interná elektrická zásuvka  

Čalúnenie strechy s prípravou  
na pripojenie autorádia

 

Prístrojová doska s ukazovateľmi  

Slnečná clona  

Bezpečnostný pás (50 mm)  

Úchyt na volante  

Ochrana proti vandalizmu  

Ohrev kabíny  

Klimatizácia kabíny voliteľná voliteľná
Stabilizačné podpery s automatickým zdvihom 
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Technické údaje Rýpadla-nakladača 432F

Objemy prevádzkových kvapalín

Chladiaci systém
S ohrevom 22 l

Palivová nádrž 160 l
Motor s olejovým filtrom 8,8 l
Prevodovka

Power Shuttle – pohon všetkých kolies (AWD) 18 l
Zadná náprava (pevná/ovládateľná)

Centrálna skriňa 16,5 l
Náboj/rozvodovka (objem na každej strane) 1,7 l

Predná náprava – pohon všetkých kolies (AWD)
Stredový plášť 11 l
Náboj/rozvodovka
(objem na každej strane) 

0,7 l

Hydraulický systém 95 l
Hydraulická nádrž 40 l

Hydraulický systém

Systém so snímaním zaťaženia s uzavretým stredom.
Systém so snímaním zaťaženia s uzavretým stredom a premenlivým 
prietokom prenáša maximálnu hydraulickú silu na rezné hrany 
pri všetkých otáčkach motora. Prináša nízku spotrebu paliva a 
jednoduché ovládanie.
Typ S uzavretým 

stredom
Typ čerpadla Premenlivý prietok, 

axiálne piestové
Kapacita čerpadla 150 l/min. pri 

2,200 ot./min.
Tlak systému

Lyžica rýpadla 250 barov
Nakladač 250 barov

Prevodovka

Štandardná prevodovka so systémom Power-Shuttle poskytuje štyri 
rýchlosti pre jazdu dopredu aj dozadu plne synchronizované vo 
všetkých rýchlostných stupňoch. Voliteľná prevodovka Auto-shift 
sa dá používať v automatickom alebo manuálnom režime.

Power-shuttle Auto-shift
Dopredu

1. 6 km/h 6 km/h
2. 9,7 km/h 9,6 km/h
3. 20 km/h 20 km/h
4. 40 km/h 27,4 km/h
5. — 40,9 km/h

Spätný chod
1. 6 km/h 6 km/h
2. 9,7 km/h 12,6 km/h
3. 20 km/h 27,6 km/h
4. 40 km/h —
5. — —

Zámok spojky meniča krútiaceho momentu
Voliteľný zámok spojky meniča krútiaceho momentu sa automaticky 
zapína v závislosti od rýchlosti jazdy a umožní dlhšie udržanie rýchlosti 
vo všetkých typoch terénu.

Pracovisko strojníka

Systémy ROPS/FOPS sú štandardom.
ROPS (štruktúra ochrany pri prevrátení) stroja spoločnosti Caterpillar 
spĺňa kritériá pre ROPS podľa normy ISO 3471:1994 a FOPS (štruktúra 
ochrany proti padajúcim predmetom) kritéria podľa ISO 3449:1992.



21

Štandardné vybavenie modelu 432F

•	Alternátor, 120 A, 12 V
•	Batéria, bezúdržbová, 750 CCA
•	Bezpečnostný pás, samonavíjací (50 mm)
•	Blikajúce výstražné/signálne svetlá
•	Brzdové a koncové svetlá (2)
•	Brzdy, zvýšený výkon, kevlarové kotúče, 

v olejovom kúpeli
•	Chladenie s vysokou účinnosťou
•	Chladič hydraulického oleja
•	Čistič vzduchu, axiálne tesnenie s 

predfiltrom a indikátorom stavu filtra
•	Články pásu stabilizačných podpier
•	Ekologické vypúšťanie
•	Elektrická zásuvka, 12 V (2)
•	Elektrohydraulický zámok 

zasúvacieho rámu
•	Indikátory: údržba čističa vzduchu, 

aktivovaná parkovacia brzda, chladiaca 
kvapalina motora, stavoznak hladiny 
hydraulického oleja

•	Kabína vybavená systémom ROPS s 
ohrievaním, odmrazovaním, utesnená, 
ventilátor na recirkuláciu vzduchu v kabíne

•	Koberček, gumený
•	Ľavé dvere so zámkom
•	Menič krútiaceho momentu
•	Meradlá: teplota chladiacej kvapaliny, 

úroveň paliva, tachometer, počítadlo hodín

•	Motor Cat 3054C* (74,5 kW) 
alebo motor Cat C4.4** (74,5 kW)

•	Nemrznúca zmes (do -37 °C)
•	Odklopný chladiaci systém
•	Odlučovač vody
•	Odpojovač batérie
•	Palivový plniaci otvor nádrže s objemom 

160 l dostupný zo zeme
•	Plyn, ručné a nožné ovládanie
•	Pneumatiky (2 predné, 2 zadné)
•	Podpera zaistenia zdvíhacieho valca
•	Pohon všetkých kolies
•	Posilňovač riadenia, hydrostatický
•	Predná mreža s nárazníkmi
•	Predná náprava, kyvadlové upevnenie
•	Predné a zadné stierače/

ostrekovače s prerušovaním
•	Predné reflektory
•	Prevodovka, štvorrýchlostná, 

synchronizovaná
•	Rýchla jazda spiatočkou, všetky 

rýchlostné stupne
•	Rýpadlo, pákové (pilotné) ovládanie
•	Samovypínacie smerové svetlá
•	Sedadlo, pneumaticky odpružené s textilným 

alebo vinylovým poťahom
•	Signalizácia, cúvanie
•	Skladovacia skrinka, vonkajšia, uzamykateľná

•	Snímanie zaťaženia, systém premenlivého 
prietoku s axiálnym piestovým čerpadlom

•	Spínač nastavenia neutrálnej 
polohy prevodovky

•	Svetelné indikátory prístrojového panela
•	Svetlá, pracovné (4 predné, 4 zadné)
•	Systém štartovania, termálna pomôcka
•	Systém štartovania/zastavenia kľúčom 

s pomocnou polohou
•	Štandardná násada
•	Varovný klaksón, predný elektrický
•	Ventilátor, ochranný kryt 

chladenia a ventilátora
•	Vešiak
•	Vymeniteľný palivový filter a filtre 

motorového a prevodového oleja
•	Výložník, prepravný zámok
•	Zablokovanie točne pri preprave
•	Zapuzdrenie motora
•	Zrkadlá, vonkajšie (2)
•	Zvukový výstražný systém 

pre prípad poruchy
•	Závesné oko, lyžica rýpadla  

(len krajiny mimo EÚ)

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

 *Štandardné pre krajiny s menej prísnymi predpismi, vyhovuje emisným predpisom podľa smernice EÚ 97/68/ES Stupeň II.
**Štandard pre krajiny s prísnejšími predpismi, vyhovuje emisným predpisom podľa smernice EÚ 2004/26/ES Stupeň IIIA.
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Voliteľné vybavenie
Voliteľné vybavenie sa môže odlišovať. Podrobné informácie získate od predajcu produktov spoločnosti Cat.

•	Batéria, pripojenie pre pomocné štartovanie
•	Batéria, prídavná
•	Blatníky, predné, pohon všetkých kolies
•	Dosky stabilizačných podpier pre prácu 

na verejných komunikáciách
•	Hydraulické vedenia

	– Vedenia kladiva k vysúvateľnej násade
	– Systémy rýchleho odpojenia

•	Hydraulické ventily (prídavné)
	– Vysúvateľná násada

•	Hydraulické ventily, nakladač
	– Tretí ventil pre univerzálne/viacúčelové

•	Hydraulický bočný posun
•	Kabína s priezorom
•	Klimatizácia
•	Montáž pre manipuláciu s bremenami vrátane 

zdvíhacieho oka, zámkov výložníka a násady, 
zvukový a vizuálny výstražný systém

•	Ochrana pred vandalizmom

•	Ochranné kryty
	– Hnací hriadeľ – systém pohonu 
všetkých kolies (AWD)
	– Zuby (univerzálne/viacúčelové)

•	Otočný maják
•	Pracovisko strojníka

	– Kabína Deluxe
•	Prepravné zámky
•	Prevodovka s automatickým  

radením Auto-shift
•	Protizávažia

	– 115 kg
	– 250 kg
	– 485 kg

•	Príslušenstvo, pracovné nástroje rýpadla
	– Rýchlospojka (mechanická)

•	Príslušenstvo, čelný nakladač
	– Univerzálna lyžica s objemom 1 m3

	– Viacúčelová lyžica s objemom 1,03 m3 
alebo 1,03 m3 s vidlicami

•	Regulácia podvozka
•	Rezná hrana, priskrutkovaná

	– Jednodielna
	– Dvojdielna

•	Rýpadlo – nepretržitý tok
•	Svetlá

	– Poznávacia značka, zadná
	– Pre jazdu po vozovke

•	Volant s nastaviteľným sklonom
•	Zrkadlo, vonkajšie spätné, veľké
•	Zámok spojky meniča krútiaceho  

momentu (dostupný len s prevodovkou  
s automatickým radením Auto-shift)



Poznámky
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Rýpadlo-nakladač 432F

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

© 2012 Caterpillar Inc.
Všetky práva vyhradené

Informácie o materiáloch a technické údaje sa môžu zmeniť bez oznámenia. Stroje na fotografiách môžu obsahovať 
ďalšiu výbavu. Informácie o dostupných možnostiach získate od predajcu produktov spoločnosti Cat.

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

A9HS6813 (10-2012) 
(Preklad: 12-2012)
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