
Kabína
Nová kabína rýpadlo-nakladačov Cat® prináša strojníkovi 
pohodlné a intuitívne prostredie. Vďaka možnosti prispôsobenia 
mnohých funkcií stroja umožní úplne nová kabína strojníkovi 
vykonávať úlohy vo väčšom pohodlí a využívať najnovšie 
technológie dostupné v súčasnej generácii rýpadlo-nakladačov.

Naftové motory Cat C4.4 ACERT™

Najnovšia technológia znižovania emisií. Motory Cat C4.4 ACERT 
využívajú vylepšené elektronické riadenie, ktoré v plnej miere 
optimalizuje otáčky motora vzhľadom na použitie stroja. 
Turbodúchadlo s inteligentnou reguláciou plniaceho tlaku zaručuje 
rýchle reakcie a zvýšenie krútiaceho momentu. Kombinácia  
nafty s nízkym obsahom síry a kvapaliny na zníženie škodlivín 
vo výfukových plynoch DEF pomáha týmto motorom spĺňať 
najnovšie emisné normy EÚ, stupeň IV.

Zmiernenie pracovného zaťaženia
V spoločnosti Caterpillar chápeme, aká náročná dnes môže byť 
úloha strojníka rýpadlo-nakladača. Preto sme s prihliadnutím na 
to vytvorili rad strojov F2, ktorý ponúka celý rad funkcií na 
zníženie zaťaženia strojníkov, čím pomáha zachovať ich vysokú 
produktivitu, kontrolu a pohodlie počas dlhých pracovných dní. 
Nový prístrojový panel s LCD displejom poskytuje strojníkovi 
okamžitý prehľad o dôležitých informáciách, keď ich potrebuje, 
a umožňuje nastaviť stroj podľa špecifických potriebm a uľahčiť 
si tak prácu vďaka funkciám, akou je aj nastaviteľná regulácia 
hydraulického prietoku. Vďaka tomu a uvedeniu funkcií akými 
sú režim ECO, systém Product Link™ a funkcia Bluetooth 
Hands-Free tento stroj skutočne umožňuje strojníkovi vykonávať 
svoju prácu pohodlne a bezpečne pri zaistení úplnej kontroly a 
poskytnutí všetkých informácií potrebných na dosiahnutie čo 
najvyššej možnej produktivity.

Zníženie spotreby paliva
Uvedomujeme si, že neustále rastúce ceny palív v súčasnosti našich 
zákazníkov znepokojujú. Preto sme vyvinuli jedinečný režim ECO 
na úsporu paliva, aby sme udržali prevádzkové náklady na 
minimálnej úrovni bez zhoršenia prevádzkového výkonu.

Inteligentná hydraulika
Stroje radu F2 prinášajú systém hydrauliky so snímaním zaťaženia 
v kombinácii s technológiou plného zdieľania prietoku. Naša 
technológia inteligentnej hydrauliky vám zaistí potrebný prietok 
tam, kde ho budete potrebovať najviac.

Chráňte svoju investíciu
Chráňte svoj rýpadlo-nakladač pomocou najnovších bezpečnostných 
technológií. Vyberte si spomedzi vstavaných klávesníc, ochranných 
krytov proti vandalizmu a najnovšej verzie systému Product Link, 
aby ste mali istotu, že je váš stroj neustále v bezpečí.

Hydraulika
Hydraulika strojov radu F bola vylepšená v nových strojoch radu 
F2. Zvýšením kapacity čerpadiel sa dosiahol vyšší prietok, ktorý 
teraz umožní strojníkovi jemné ovládanie s ešte vyšším 
hydraulickým výkonom. Hydraulický systém bol navrhnutý 
na prácu v novom režime ECO, čím sa zaistí úspora paliva, 
no nezníži sa vysoký výkon hydrauliky.

432F2
Rýpadlo-nakladač
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Motor

EÚ stupeň IV 
Štandardná výbava

EÚ stupeň IV
Voliteľná výbava

Model Elektronicky 
riadený motor 
C4.4 ACERT s 
turbodúchadlom a 
medzichladičom

Elektronicky 
riadený motor 
C4.4 ACERT s 
turbodúchadlom a 
medzichladičom

Menovitý výkon (štandardný) pri 2 200 ot./min
Celkový výkon: ISO 14396 74,5 kW/101 hp 82 kW/112 hp
Čistý výkon pri 2 200 ot./min

ISO 9249 70 kW/95 hp 78 kW/106 hp
EHS 80/1269 70 kW/95 hp 78 kW/106 hp

Nárast krútiaceho momentu 
(čistý) pri 1 400 ot./min

46 % 32 %

Maximálny krútiaci moment 
pri 1 400 ot./min

438 Nm 439 Nm

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

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

•	Žiadne zníženie výkonu motora sa nevyžaduje do nadmorskej 
výšky 2 286 m. Automatické zníženie výkonu chráni hydraulický 
a prevodový systém.

•	Spĺňa emisné normy EÚ, stupeň IV.

Prevodovka

Rýchlosti jazdy rýpadlo-nakladača s pohonom dvoch kolies a plynom 
na doraz vybaveného zadnými pneumatikami 16,9 × 28.

Pohon všetkých 
kolies Powershuttle Auto-Shift

Auto-Shift 
(zamknuté)

Dopredu
1. 6 km/h 6 km/h 6 km/h
2. 9 km/h 10 km/h 10 km/h
3. 22 km/h 13 km/h 13 km/h
4. 40 km/h 20 km/h 20 km/h
5. 27 km/h 26 km/h
6. 40 km/h 40 km/h

Dozadu
1. 6 km/h 6 km/h 6 km/h
2. 9 km/h 13 km/h 13 km/h
3. 22 km/h 28 km/h 28 km/h
4. 40 km/h

Objemy prevádzkových kvapalín

Chladiaci systém
Palivová nádrž 160 l
Motorový olej s filtrom 8,8 l
Kvapalina na zníženie škodlivín 
vo výfukových plynoch

19 l

Prevodovka (Power Shuttle)
AWD (pohon všetkých kolies) 15 l

Prevodovka (Auto-Shift)
AWD (pohon všetkých kolies) 19 l

Zadná náprava
Centrálna skriňa 16,5 l
Planétové prevody 1,7 l

Predná náprava (pohon všetkých kolies (AWD))
Centrálna skriňa 11 l
Planétové prevody 0,7 l

Hydraulický systém 95 l
Hydraulická nádrž 40 l

Hydraulický systém

Typ Uzavretý stred
Typ čerpadla Variabilný prietok, 

axiálne piestové
Maximálna kapacita čerpadla 163 l/min.
Tlak systému

Rýpadlo 250 barov
Nakladač 250 barov

Hladina hluku

v kabíne 74 dB(A)
mimo kabíny 100 dB(A)

Technické údaje rýpadlo-nakladača 432F2
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Technické údaje rýpadlo-nakladača 432F2

Hmotnosti*

Prevádzková hmotnosť 8 399 kg
Prevádzková hmotnosť (max.) (limit ROPS) 11 000 kg
Systém tlmenia rázov pri pojazde 11 kg
Klimatizácia 34 kg
Viacúčelová lyžica (1,00 m3/1,31 yd3)

s rozkladacími vidlicami 842 kg
bez rozkladacích vidlíc 611 kg

Nakladač s QC
4,3 m (bez predného protizávažia) 199 kg
Protizávažie, základné 115 kg

S možnosťou ukladania na seba, jedno 250 kg
Maximum 485 kg

Pripojenie 
pomocou čapu Rýchlospojka

Minimálne odporúčané protizávažie – štandardná násada
Lyžica nakladača
Univerzálna lyžica 250 kg 485 kg
Viacúčelová lyžica 0 kg 485 kg

Minimálne odporúčané protizávažie – vysúvateľná násada
Lyžica nakladača
Univerzálna lyžica 485 kg 485 kg
Viacúčelová lyžica 485 kg 485 kg

Celková hmotnosť nesmie prekročiť 11 000 kg

* Konfigurácia stroja – štandardný HRC motor 74,5 kW, štandardná 
násada rýpadla, štandardná kabína s klimatizáciou, štandardná 
prevodovka s radením s pohonom všetkých kolies (AWD), 
viacúčelová lyžica nakladača s objemom 1,03 m3, 24-palcová lyžica 
rýpadla pre štandardné zaťaženie, pneumatiky s rozmermi 16,9-28, 
bez protizávažia, strojník s hmotnosťou 80 kg a plná palivová nádrž.

Nápravy

Pohon všetkých kolies (AWD)
Vlastnosti
• Zadná náprava pre náročnú prevádzku s automaticky nastaviteľnými 

zabudovanými brzdami, uzáverom diferenciálu a rozvodovkami.
• Pohon všetkých kolies (AWD) sa zaradí spínačom na prednom 

prístrojovom paneli alebo brzdovým pedálom pri použití brzdenia 
všetkých kolies. Pohon AWD možno aktivovať v chode pod zaťažením 
v akomkoľvek prevodovom stupni pri pohybe dopredu alebo dozadu. 
Pohon AWD využíva vonkajšie rozvodovky na jednoduchú údržbu.

• Predná náprava pohonu AWD je kyvadlovo uchytená a trvalo 
utesnená a premazávaná. Nevyžaduje si žiadnu každodennú údržbu. 
Jej súčasťou je aj dvojčinný valec riadenia s 52° uhlom riadenia na 
zlepšenie ovládateľnosti.

Technické údaje náprav

Predná náprava, pohon všetkých kolies (AWD)
Statická 22 964 kg
Dynamická 9 186 kg

Zadná náprava
Statická 22 964 kg
Dynamická 9 186 kg

Riadenie

Typ Predné kolesá
Posilňovač riadenia Hydrostatické
Valec pohonu všetkých kolies (AWD), jeden (1) dvojčinný

Vnútorný priemer 65 mm
Zdvih 120 mm
Priemer tyče 36 mm
Vychyľovanie nápravy 11 mm

Polomer otáčania
Pohon všetkých kolies (AWD) – vnútorné koleso nie je brzdené
Vonkajšie predné kolesá 8,18 m
Vonkajší obrys najširšej lyžice nakladača 10,97 m

Brzdy

Úplne zapuzdrené s posilňovačom, hydraulické, viaclamelové.
Vlastnosti
• Na strane diferenciálu, v olejovom kúpeli, ovládané hydraulicky, 

s viacerými lamelami z kevlaru, na vstupnom hriadeli rozvodovky.
• Úplne zapuzdrené a utesnené.
• S automatickým nastavením.
• Dva nožné brzdové pedále s posilňovačom možno 

spriahnuť pri jazde po vozovke.
• Parkovacie/pomocné brzdy sú nezávislé od systému prevádzkových 

bŕzd. Parkovacia brzda sa aktivuje mechanicky prostredníctvom 
ručnej páky, ktorá sa nachádza na pravej konzole.

• Spĺňa požiadavky normy ISO 3450:1996.
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Technické údaje rýpadlo-nakladača 432F2

Rozmery stroja

Univerzálna lyžica –  
1,0 m3

Viacúčelová lyžica –  
1,03 m3

Viacúčelová lyžica 
s vidlicami –  

1,03 m3

1 Celková dĺžka v pozícii pre jazdu po vozovke 5 734 mm 5 734 mm 5 734 mm
Celková prepravná dĺžka 5 704 mm 5 704 mm 5 704 mm

2 Celková prepravná výška – násada 4,3 m 3 779 mm 3 779 mm 3 779 mm
Celková prepravná výška – násada 4,9 m 3 771 mm 3 771 mm 3 771 mm
Celková šírka 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
5 Od stredovej osi zadnej nápravy po čelnú mriežku 2 705 mm 2 705 mm 2 705 mm
6 Rázvor AWD 2 200 mm 2 200 mm 2 200 mm

Zobrazené rozmery a špecifikácie výkonu sa vzťahujú na stroje, ktorých súčasťou sú predné pneumatiky s rozmermi 12,5/80-18 SGL, zadné pneumatiky s rozmermi 16,9-28, štandardná kabína, štandardná násada 
s 24-palcovou lyžicou pre štandardné zaťaženie, viacúčelová lyžica nakladača s objemom 1,03 m3 a štandardná výbava, ak nie je špecifikované inak.
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Technické údaje rýpadlo-nakladača 432F2

Rozmery a prevádzka lyžice nakladača

Univerzálna lyžica –  
1,0 m3

Viacúčelová lyžica –  
1,03 m3

Viacúčelová lyžica 
s vidlicami –  

1,03 m3

Objem 1 m3 1,03 m3 1,03 m3

Šírka 2 406 mm 2 406 mm 2 406 mm
Zdvíhacia kapacita pri maximálnej výške 3 817 kg 3 580 kg 3 402 kg
Rozpojovacia sila pri zdvihu 54,8 kN 53,3 kN 51,7 kN
Rozpojovacia sila pri sklopení 54,8 kN 60,3 kN 59,4 kN
Zaťaženie spôsobujúce prevrátenie v bode rozpojenia 6 627 kg 6 608 kg 6 459 kg

7 Maximálna výška závesného čapu 3 497 mm 3 497 mm 3 497 mm
8 Uhol vyklápania pri maximálnom zdvihu 45° 45° 45°

Výška vyklápania pri maximálnom uhle 2 796 mm 2 823 mm 2 823 mm
9 Dosah vyklápania pri maximálnom uhle 805 mm 731 mm 731 mm

10 Maximálny uhol zaklopenia lyžice v základnej úrovni 38° 39° 39°
11 Hĺbka rýpania 61 mm 94 mm 94 mm

Maximálny uhol vyrovnávania 114° 116° 116°
12 Od čelnej mriežky po reznú hranu lyžice pri prenášaní nákladu 1 467 mm 1 419 mm 1 419 mm
13 Maximálna prevádzková výška 4 394 mm 4 427 mm 4 883 mm

Hmotnosť lyžice (bez zubov či vidlíc) 427,5 kg 611,2 kg 705 kg

Rozmery a prevádzka rýpadla

Štandardná 
násada –

4,3 m

Vysúvateľná 
násada 

zasunutá – 
4,3 m

Vysúvateľná 
násada 

vysunutá – 
4,3 m

Vysúvateľná 
násada 

zasunutá – 
4,9 m

Vysúvateľná 
násada 

vysunutá – 
4,9 m

14 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 4 778 mm 5 696 mm 5 196 mm 6 164 mm

15 Hĺbka rýpania, 2 400 mm s plochým dnom 3 893 mm 3 897 mm 4 966 mm 4 271 mm 5 352 mm
Hĺbka rýpania, 600 mm s plochým dnom 4 235 mm 4 239 mm 5 235 mm 4 589 mm 5 611 mm
Hĺbka rýpania, 600 mm s plochým dnom, 
hodnota udávaná výrobcom

4 748 mm 4 753 mm 5 696 mm 5 159 mm 6 145 mm

Dosah od stredovej osi zadnej nápravy po zem 6 739 mm 6 744 mm 7 670 mm 7 216 mm 8 167 mm
16 Dosah od čapu otoče po zem 5 649 mm 5 654 mm 6 580 mm 6 126 mm 7 077 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

17 Dosah pri nakladaní 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°

18 Celková šírka cez stabilizačné podpery 2 352 mm 2 352 mm 2 352 mm 2 352 mm 2 352 mm
Rypná sila lyžice 63,44 kN 63,42 kN 63,42 kN 63,42 kN 63,42 kN
Rypná sila násady 42,8 kN 43,5 kN 31,7 kN 47,3 kN 35,2 kN

Zobrazené rozmery a špecifikácie výkonu sa vzťahujú na stroje, ktorých súčasťou sú predné pneumatiky s rozmermi 12,5/80-18 SGL, zadné pneumatiky s rozmermi 16,9-28, štandardná kabína, 14 stôp vysokou 
štandardná násada s 24-palcovou lyžicou pre štandardné zaťaženie a viacúčelová lyžica nakladača s objemom 1,03 m3 a štandardná výbava, ak nie je špecifikované inak.
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Štandardné a voliteľné vybavenie rýpadlo-nakladača 432F2

Štandardné a voliteľné vybavenie
Štandardné a voliteľné vybavenie sa môže líšiť. Podrobné informácie žiadajte od zástupcu spoločnosti Caterpillar.

Standard Voliteľné

Kabína ROPS a FOPS
Kabína Deluxe — 

Kabína, štandardná  —
*Pozri stranu s časťou Možnosti kabíny

Pneumatiky/riadenie/brzdy
Pohon všetkých kolies  —
100 % uzáver diferenciálu  —
Brzdy s hydraulickým posilňovačom 
(dva pedále)

 —

Pneumatiky, 26 palcov  —
Pneumatiky, 28 palcov — 

Motor/prevodovka
Akumulátor 750 CCA, bezúdržbový 
(štandard)

 —

Akumulátor 750 CCA, bezúdržbový 
(náročné použitie)

— 

Sklápacia jednotka chladiča na 
jednoduchšie odstránenie nečistôt

 —

Automatický voľnobeh  —
Režim ECO  —
Motor 74,5 kW (101 hp) Cat C4.4 ACERT  —
Motor 82 kW (112 hp), Cat C4.4 ACERT — 

Ohrievač bloku motora — 

Konektor pre pomocné štartovanie — 

Prevodovka, 4-rýchlostná, manuálna  —
Prevodovka, 6-rýchlostná, automatická — 

Prevodovka, 6-rýchlostná automatická 
(zámok krútiaceho momentu)

— 

Vstup
Pákové (pilotné) ovládanie (s posilňovačom)  —
Prepínač schémy ovládania (ISO/SAE)  —
Posilňovač riadenia, hydrostatický  —

Ostatné príslušenstvo
Protizávažie, 115 kg — 

Protizávažie, 250 kg — 

Protizávažie, 485 kg — 

Predné blatníky — 

Dosky stabilizačných podpier pre 
prácu na verejných komunikáciách

— 

Skrinka na náradie  —
Ukotvenie pri preprave  —

Ochranné kryty
Ochranný kryt, zuby (univerzálne/viacúčelové) — 

Ochranný kryt, hnací hriadeľ — 

Ochranný kryt, koncové svetlá — 

Bezpečnostná podpera nakladača  —
Súprava na manipuláciu s predmetmi — 

Standard Voliteľné

Príslušenstvo inštalované v teréne
Hydraulický bočný posun (PSS) — 

Násady a spoje výložníka – rýpadlo
Rýchloupínač, hydraulický — 

Rýchloupínač, mechanický — 

Násada, vysúvacia (4,26 m) — 

Násada, vysúvacia (4,87 m) — 

Násada, štandardná (4,26 m)  —
Blokovanie pri preprave, kolísanie  —
Blokovanie pri preprave, výložník  —

Násady a spoje výložníka – nakladač
Rezná hrana nakladača (2 diely) — 

Rýchloupínač, hydraulický — 

Hydraulika
Hydraulické čerpadlo (163 l/min)  —
Hydraulické systémy rýchleho odpojenia 
(otočením pripojiť)

— 

Program pomocných prietokov  —
Blokovanie bočného posunu  
(elektro-hydraulické)

— 

Chladič hydraulického oleja  —
Hydraulika – rýpadlo

Vedenia hydrauliky, 1-smerné — 

Vedenia hydrauliky, 2-smerné — 

Nepretržitý prietok hydrauliky — 

Hydraulika – nakladač
Vybočenie nakladača, voľná poloha  —
Vybočenie nakladača, návrat do uhla rezu  —
Automatická regulácia podvozka — 

Paralelný zdvih  —
Elektrické zariadenia

Product Link, mobilné spojenie — 

Product Link, satelitné spojenie — 

Signalizácia cúvania  —
Signalizácia stabilizátorov  —
Maják, stroboskopický — 

Maják, rotačný — 
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Štandardné a voliteľné vybavenie rýpadlo-nakladača 432F2

Možnosti kabíny

Standard Deluxe
Regulácia recirkulácie vzduchu — 

Klimatizácia Voliteľné Voliteľné
Stabilizačné podpery s automatickým zdvihom — 

Zásuvka majáka (×2)  

Brzdové pedále fungujúce samostatne a prepojené  

Ohrev kabíny  

Interiérové svetlo kabíny  

Interiérové svetlo kabíny (stropné) — 

Držiaky na nápoje (×2)  

Tlačidlo uzávierky diferenciálu 
na ovládači nakladača

 

Rádio so vstupnou úrovňou Voliteľné Voliteľné
F/N/R* Funkcie na ovládači nakladača  

Predný ventilátor Voliteľné Voliteľné
Predné a zadné otváracie okná  

Predné reflektory**  

Slnečná clona perforovaná po celej šírke  

Plne nastaviteľné pracovné svetlá (×8)  

Prístrojová doska s ukazovateľmi 
s LCD displejom

 

Predný klaksón  

Zadný klaksón  

Ochrana ovládacieho panelu pred vandalizmom  

Standard Deluxe
Interná elektrická zásuvka (×1)  

Funkcia uvoľnenia na ovládači nakladača  

Úložný priestor na ľavej konzole  

Podstavce viacsmerového ovládača 
rýpadla (maximálne nastaviteľné)

 

Rádio Premium Voliteľné Voliteľné
Zadné koncové svetlá (LED)  

Vyberateľná rohož  

Bezpečnostný uzáver hydrauliky  

Bezpečnostný uzáver prevodovky  

Sedadlo, Deluxe, textilné — 

Sedadlo, Deluxe, textilné, vyhrievané Voliteľné Voliteľné
Sedadlo, textilné  —
Bezpečnostná klávesnica Voliteľné Voliteľné
Smerové svetlá s automatickým vypínaním  

Stĺpik volantu, nastavenie náklonu a vysunutia — 

Stĺpik volantu, náklon  —
Systém prepnutia prevodovky do neutrálnej 
polohy na ovládači nakladača

 

Plynový pedál  

Plyn, ručný  

Predný a zadný okenný stierač  

**F/N/R – Dopredu/neutrál/spiatočka
**Môže sa líšiť podľa regiónu



Informácie o materiáloch a technické údaje sa môžu zmeniť bez oznámenia.

Stroje na fotografiách môžu obsahovať ďalšiu výbavu.

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

© 2015 Caterpillar
Všetky práva vyhradené.

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