
Střední kolové 
nakladače
Provedení pro manipulaci  
s kovovým šrotem

950K 962K 966K 972K 980K
Typ motoru Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C13 ACERT™
Čistý výkon – ISO 9249 157 kW (211 hp) 165 kW (221 hp) 199 kW (267 hp) 215 kW (288 hp) 274 kW (369 hp)
Provozní hmotnost 15 704 kg 16 619 kg 19 383 kg 21 447 kg 25 152 kg
Objem lopaty 5,20 m3 5,20 m3 6,5 m3 6,5 m3 11,0 m3

Viz strana 11, kde je uvedena úplná konfigurace stroje.
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Funkce pro manipulaci s kovovým šrotem 

Pracovní prostředí obsluhy
Nová kabina se čtyřmi sloupky a s ochrannou konstrukcí ROPS 
poskytuje vyšší míru komfortu a umožňuje lepší výhled a vyšší 
produktivitu, takže obsluha dosáhne vyšší efektivity. Mezi nové prvky 
patří automatické ovládání klimatizace, viskózní montážní úchyty ke 
snížení hladin hluku a vibrací, membránové spínače namontované 
na sloupcích a konvexní čelní sklo, jež obsluze umožňuje 
panoramatický výhled.

Ochranné kryty stroje
Standardní a volitelný ochranný kryt pomáhá chránit stroj před 
náročným prostředím při manipulaci s kovovým šrotem. Ochranné 
kryty chrání hlavní součásti a systémy stroje, aby byla zajištěna jejich 
životnost a spolehlivost.

Všestranná využitelnost
Pro manipulaci s kovovým šrotem lze použít mnoho upínacích 
zařízení. Pracovní nástroje Cat® jsou trvanlivé, spolehlivé a jsou 
navrženy pro výkonnost a účinnost při používání s kolovým 
nakladačem Cat.

Bezpečnost
Společnost Caterpillar neustále pracuje na vývoji strojů, které při 
manipulaci s kovovým šrotem splňují bezpečnostní normy nebo tyto 
normy předčí. Bezpečnost je nedílnou součástí všech strojů a systémů 
a je vlastní všem modelům série K.

Možnosti údržby
Naše elektrická a hydraulická servisní centra, nová plošina pro čištění 
oken společně s dalšími klíčovými servisními funkcemi umožňují 
rychle, snadno a účinně provést údržbu strojů zákazníka a výměnu 
součásti přímo v terénu.

Pneumatiky Flexport™ (k dispozici pro stroje 950K–972K)
Pneumatiky Cat Flexport zaručují větší flexibilitu a stabilitu nabízející 
tlumenější a pohodlnější jízdu v porovnání s jinými tuhými 
pneumatikami. Výsledkem je nižší únava obsluhy a nižší 
namáhání stroje.
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V náročném prostředí skládek potřebujete kolový nakladač, který je 
navržen pro tuto práci. Průmyslová souprava je speciálně navržena tak, 
aby chránila všechny hlavní součásti a systémy pro manipulaci s kovovým 
šrotem. Lze použít také další volitelnou výbavu a pracovní nástroje 
umožňující přizpůsobit střední kolový nakladač Cat® konkrétním 
aplikacím. Čtěte dále a dozvíte se více o tom, jakým způsobem tyto 
kolové nakladače pro manipulaci s kovovým šrotem dosahují trvalé 
produktivity, účinnosti paliva, snadnosti údržby, ergonomiky a 
pohodlí obsluhy.



3

Pracovní prostředí obsluhy
Bezpečné, komfortní, efektivní.

Řízení elektrohydraulickým (EH) joystickem se silovou zpětnou vazbou 
(regulace podle rychlosti)
Systém řízení joystickem EH, jenž má vedoucí postavení v odvětví, 
slučuje u strojů 966K až 980K komfort obsluhy a přesné ovládání, 
takže pro obsluhu zajišťuje udržitelné pracovní prostředí. Systém 
zahrnuje motor pro silovou zpětnou vazbu, který automaticky reguluje 
úsilí potřebné k naklánění ergonomického joysticku podle rychlosti 
pojezdu, čímž je zajištěno vynikající ovládání ve všech aplikacích a 
klimatických podmínkách. Pro zákazníky, kteří dávají přednost volantu, 
je jako volitelná možnost k dispozici elektrohydraulický volant.

Konvenční volant
Konfigurace konvenčního systému řízení nabízí u strojů 950K a 962K 
hydraulický systém řízení ovládaný ruční jednotkou vyžadující jen 
malou ovládací sílu. Řízení s regulací zatížení nasměrovává výkon 
do systému řízení jen po dobu potřeby. Pokud není manipulováno 
s ovladači řízení, je dostupný vyšší výkon motoru pro vytváření tažné 
síly na kolech, vylamovací síly a síly zdvihu. To vede ke snížení 
spotřeby paliva. U stroje 950K je stále v nabídce volitelný systém 
řízení Command Control s regulací zatížení, který propojováním 
polohy volantu a úhlu rámu zajišťuje správnou míru ovládání řízení. 
Plného natočení stroje v kloubu se dosahuje otočením volantu o 
± 70 stupňů oproti 360 stupňům potřebným u konvenčního volantu.

Konzola zapalování
Konzola zapalování je u řady K nová a obsahuje ovládací prvky 
zapalování, elektrohydraulickou (EH) parkovací brzdu a kolébkové 
spínače blokování pracovního nářadí, 12voltovou zásuvku a ovládací 
prvky pro volitelná vyhřívaná/dálkově ovládaná vnější zrcátka. 
Na pravé straně konzoly se nachází konektor pro přehrávač MP3, 
přehrávač MP3 nebo držák mobilního telefonu a dva držáky nápojů.

Automatická klimatizace a systém kvality vzduchu
Nový systém klimatizace automaticky reguluje teplotu vzduchu 
a otáčky ventilátoru podle obsluhou provedeného preferovaného 
nastavení. Systém pro filtraci vzduchu v kabině se nyní provádí 
z prostoru mimo kabinu, čímž se zajišťuje maximální kvalita 
vzduchu a čistota kabiny. Při společném používání těchto systémů 
zůstává obsluha efektivní a výkonná po celou směnu z důvodu stálého 
pracovního prostředí. Pro vozidlo pro manipulaci s kovovým šrotem 
lze pro kabinu objednat volitelný filtr s aktivním uhlím, který zvyšuje 
kvalitu vzduchu v místech se zvýšeným znečištěním.
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Ochranné kryty stroje
Speciální ochrana vašeho kolového nakladače.

1 – Úzké ocelové přední blatníky*
Standardní, přední blatníky s plným krytím byly nahrazeny úzkými ocelovými blatníky pro velkou zátěž. Tyto robustní blatníky jsou speciálně 
navrženy tak, aby odolali náročným podmínkám při manipulaci s odpadem.

2 – Ochranné kryty předního rámu*
Tyto ochranné kryty chrání spodní stranu přední poloviny stroje a zabraňují hromadění nečistot a poškození hlavních součástí, jako jsou hnací 
hřídel a zvedací válce.

3 – Krycí ochranné desky*
Krycí ochranné desky chrání spodní stranu zadní poloviny stroje a zabraňují hromadění nečistot a poškození hlavních součástí, jako jsou motor 
a převodovka. Průmyslová souprava je vybavena zavěšeným ochranným krytem hnací soustavy a volitelným ovládaným ochranným krytem pro 
snazší odstranění nahromaděných nečistot.

4 – Turbínový předčistič motoru s mřížkou proti znečištění*
Turbínový předčistič s mřížkou proti znečištění prodlužuje životnost filtru a pomáhá zajišťovat čistý vzduch pro motor ve vysoce 
znečištěném prostředí.

5 – Stupačky pro velkou zátěž*
Jako součást průmyslové soupravy jsou spodní a zadní stupačky nahrazeny robustními stupačkami pro velkou zátěž, které lépe odolají 
náročným podmínkám při manipulaci s kovovým šrotem.

6 – Zesílená servisní místa*
Zesílený ochranný kryt dále zlepšuje ochranu klíčových součástí nacházejících se v hydraulických a elektrických servisních místech.

7 – Volitelný ochranný kryt chladiče motoru
Volitelný ochranný kryt chladiče motoru určený pro velkou zátěž poskytuje další ochranu zadní části stroje v této náročné aplikaci. Kryt je 
z důvodu snadného přístupu zavěšen k mřížce proti nečistotám přenášeným vzduchem a blokům chladiče.

8 – Volitelné ochranné kryty oken
V závislosti na požadované úrovni ochrany jsou volitelné kryty pro ochranu skla kabiny v náročných podmínkách manipulace s kovovým 
šrotem dostupné ve třech provedeních. Pro ochranu kolového nakladače lze použít dva volitelné ochranné kryty čelního skla a ochranný kryt 
skla celé kabiny.
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* Obsaženo v průmyslové soupravě
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9 – Kryty zvedacích válců*
Kryty zvedacích válců brání hromadění a stlačení nečistot 
pod zvedacím válcem a chrání válec před poškozením.

10 – Ochranné kryty závěsu a válců řízení*
Ochranné kryty v oblasti závěsu chrání hydraulická vedení a další 
součásti uzavřením rámu, čímž brání vnikání nečistot do prostoru 
převodovky a motoru. Ochranné kryty válců řízení chrání válce 
před poškozením nečistotami.

11 – Ochranné kryty těsnění nápravy
Ochranné kryty těsnění nápravy poskytují ochranu před dráty nebo 
jiným odpadem, který by se mohl navinout na nápravu a poškodit 
její těsnění.

12 – Ochranné kryty světel*
Tyto kryty chrání přední a zadní světla a světla pro jízdu po veřejných 
komunikacích před poškozením při manipulaci s kovovým šrotem.

13 – Ochranné kryty naklápěcích válců*
Posuvné ochranné kryty naklápěcích válců pro velkou zátěž poskytují 
válcům ochranu proti nečistotám přenášeným vzduchem a materiálu, 
který může přepadnout přes lopatu.

Systém filtrace v kabině*
Průmyslová souprava se dodává s elektrickým kabinovým systémem 
předčištění vzduchu, který ve vysoce znečištěném prostředí zásobuje 
kabinu čistým vzduchem.

K dispozici je také volitelný systém filtrace vzduchu RESPA Cat.
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* Obsaženo v průmyslové soupravě
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Systém Fusion™ 
odstraňuje přesazení 
upínacího zařízení...

...s podstatně
příznivější

polohou těžiště.

Všestranná využitelnost
Možnosti pracovních nástrojů podle vašich potřeb při manipulaci s kovovým šrotem.

Připojené pracovní nástroje vám pomohou minimalizovat odpad
Pro manipulaci s kovovým šrotem lze použít mnoho upínacích zařízení. 
Pracovní nástroje Cat jsou trvanlivé, spolehlivé a jsou navrženy pro 
výkonnost a účinnost při používání s kolovým nakladačem Cat.

1 – Rychloupínací zařízení Fusion™ (k dispozici pro stroje 950K–972K)
Systém rychloupínacího zařízení Fusion se vyznačuje jedním 
společným rozhraním v rozsahu středních a malých kolových 
nakladačů. Rychloupínací zařízení umožňuje jednomu stroji používat 
na pracovišti různé pracovní nástroje. Zařízení Fusion umožňuje, 
aby stejný pracovní nástroj mohl být používán středními a malými 
kolovými nakladači celé typové řady.

S rychloupínacím zařízením Fusion je výkon prakticky stejný jako u 
zařízení s upnutím na čep. Rychloupínací zařízení je usazeno vzadu 
v blízkosti ramen nakladače – snižuje tak posun a umožňuje vyšší 
výkon stroje. Propracovaný klínový mechanismus vytváří pevné 
spojení bez chvění, což prodlužuje životnost upínacího zařízení a 
příslušenství. Otevřená konstrukce rámu upínacího zařízení nepřekáží 
ve výhledu na náklad ze sedačky obsluhy. Nakládání a vykládání 
probíhá spolehlivě a rychle s dobrým výhledem na nástroj a náklad.
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Vidle a lopaty

Manipulace s mnoha typy kovového šrotu se provádí několika 
způsoby. Lopaty na lehké materiály, univerzální použití a manipulaci 
s materiálem mají provedení řady Performance a při nakládání a 
převozu nabízejí úsporu paliva.

2 – Lopaty pro manipulaci s kovovým šrotem: nabízejí dlouhou životnost 
v nepříznivých podmínkách odpadového hospodářství. Tato lopata 
s velkým objemem je vhodná pro nakládání, třídění a další práce na 
překládacích stanicích.

3 – Lopata s přidržovačem: Dvě vrchní čelisti slouží jako drapák a přidržují 
volný materiál. Jsou klíčovým nástrojem při práci na překladištích 
a skládkách.

4 – Lopaty se zvýšeným výsypem: Využívají vyhrazené vyklápěcí válce a 
spodní závěs, což umožňuje materiál “vyvalit”. Tato lopata dosáhne 
výše než běžné typy lopat, a to jak přes strany nakládacích zásobníků, 
tak přes boční stěny nákladních vozů.

5 – Univerzální lopaty a lopaty pro manipulaci s materiálem řady Performance: 
Slouží k nakládání, převozu, ukládání a zahrnování při různých 
manipulacích s materiálem.

6 – Lopaty na lehké materiály řady Performance: Maximální výkon při 
nakládání a ukládání.

7 – Víceúčelové lopaty: Nabízejí jedinečné čtyři druhy činnosti, díky čemuž 
umožňují provádět nakládání, srovnávání terénu, uchopení potrubí či 
větších kusů betonu, vyklízení sutě a mnoho dalších úkonů.

8 – Paletové vidle: Zvedání a překládání různého svázaného nebo 
baleného materiálu. Paletové vidle Fusion jsou provedeny s otevřeným 
rámem a přesazenými hroty, což maximálně zlepšilo výhled na hroty.

Ověřte si u svého prodejce Cat, které pracovní nástroje jsou ve vašem 
regionu dostupné. 
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Bezpečnost
Navrženo pro vaši ochranu.

Nastupování a vystupování
Díky dobře umístěným madlům a úhlu sklonu žebříku 10 stupňů 
vpřed je nastupování do kabiny podobné spíše chůzi po schodech, 
než vystupování po žebříku. Nové širší dveře se závěsy vpředu může 
obsluha otevřít a zavřít i vsedě, čímž se značně zlepšuje vstup i výstup. 
Nová posuvná okna na levé a pravé straně lze rovněž otevřít a zavřít 
jednou rukou vsedě, takže obsluha může efektivně komunikovat 
s osobami na zemi.

Kamera pro výhled vzad
Nová standardní kamera pro výhled vzad značně zlepšuje výhled. 
Tato kamera je umístěna v kapse na mřížce, aby byla chráněna před 
poškozením a před povětrnostními vlivy. Lze ji nastavit tak, aby se 
aktivovala pouze tehdy, když je v převodovce zařazen zpětný chod, 
aby v kabině neodváděla pozornost, zejména v tmavém prostředí. 
Pro osvětlení plochy za strojem za snížené viditelnosti lze zapnout 
dva zadní pracovní světlomety umístěné v zadní mřížce stroje.

Výhled
Výhled byl zlepšen odstraněním volantu (966K–980K), přidáním 
konvexního čelního skla a odstraněním dvou sloupků kabiny ROPS. 
Z kabiny je nerušený panoramatický výhled umožňující bezpečné 
ovládání stroje. Vnější zpětná zrcátka, namontovaná na kabině, zajišťují 
výhled do všech stran. Vnější zrcátka lze sklopit ve vodorovném směru, 
takže je zajištěn rychlý, bezpečný přístup pro čištění okna z přední 
plošiny. K dalšímu zlepšení výhledu ve studených klimatických 
podmínkách jsou k dispozici volitelná vyhřívaná, elektricky 
ovládaná zrcátka.

Světlomety
Standardní souprava osvětlení strojů řady K nyní obsahuje světlomety 
pro jízdu po veřejných komunikacích, které mají dálková nebo tlumená 
a také směrová světla (přední diodová směrová světla LED jsou 
volitelná). Standardní souprava se také dodává se čtyřmi pracovními 
světlomety ve čtyřech rozích kabiny, dva světlomety směřují dopředu 
a dva dozadu. Brzdová, koncová a směrová světla se nacházejí 
v protizávaží v zadní části stroje. Všechny zadní ukazatele směru jsou 
z důvodu lepší ochrany instalovány ve vybráních a jsou v nich kvůli 
delší životnosti a lepší spolehlivosti použity diody LED. Volitelná 
světla obsahují soupravu osvětlení HID se 4 výbojkovými reflektory 
s vysokou intenzitou a přerušovaně svítící majáček (instalováno na 
vnější straně standardních pracovních světel). Také je k dispozici 
souprava halogenových pracovních světel obsahující 4 halogenová 
světla a přerušovaně svítící majáček.
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Možnosti údržby
Snadná údržba, snadný servis.

Kryt motoru
Stroje řady K si uchovaly zkosenou “jednodílnou” výklopnou kapotu Cat z nekovového materiálu, jež se stala jedním z charakteristických rysů naší 
značky. Přístup k motoru, k modulu Cat čistých emisí CEM a k dalším součástem je nejlepší v odvětví. Svým neotřelým novým designem se kapota 
jasně odlišuje od řady H. Doba zvednutí kapoty činí přibližně 48 sekund. V případě potřeby lze celou kapotu sejmout pomocí vestavěných 
závěsných bodů.

Výklopný kryt
Novým rysem u nakladačů je konstrukce kapoty se zadním výklopným krytem, který umožňuje rychlý přístup k měrce a plnicímu hrdlu motorového 
oleje, k hrdlu pro plnění paliva a k blokům chladiče. Když je kryt spuštěný, obsluha může snadno zvednout výklopný kryt pomocí pružinových 
vzpěr nabízejících obsluze ergonomické otevírání a zavírání ve všech povětrnostních podmínkách. Nový výklopný kryt také poskytuje zlepšený 
přístup k blokům chladiče včetně chladiče hydraulického oleje, kondenzátoru klimatizace, chladicí kapaliny pláště, chladiče paliva a nového 
systému chlazení.

Plošina pro čištění oken
Nová plošina pro čištění oken prochází kolem přední strany konvexního čelního skla a nabízí přístup pro rychlé, bezpečné a pohodlnější čištění. 
Pro snadnější přístup na plošinu lze vnější zrcátka na straně kabiny sklopit spíše vodorovně, než svisle. Vedle levého čepu A byla přidána stupačka 
s protiskluzovou úpravou usnadňující výstup obsluhy na plošinu pro čištění.

Volitelný ventilátor s proměnným úhlem nastavení lopatek
Volitelný ventilátor s proměnným úhlem nastavení lopatek pomáhá čistit bloky chladiče ze zadní strany. Volitelný ventilátor s proměnným 
úhlem nastavení lopatek funguje jako vrtule letadla, ve které se úhel nastavení lopatek mění za účelem směrování proudu chladicího vzduchu. 
Tento ventilátor je prospěšný při vhánění většího množství vzduchu v opačném směru (ve srovnání se systémem, který pouze mění směr otáčení 
ventilátoru), kdy dochází k důkladnějšímu vyfukování veškerých nečistot usazených v blocích chladiče. Ventilátor s proměnným úhlem nastavení 
lopatek snižuje potřebu profukovací hůlky používané k čištění zadní strany bloků chladiče.
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Pneumatiky Flexport™
Uzpůsobené pro dané použití.

Pneumatiky Cat® Flexport™ jsou plné, s otvory, v provedení 
vylučujícím defekt při provozu v náročných podmínkách. Každá 
pneumatika má eliptické otvory (porty) vylisované skrz vnější kruh 
v boční stěně z důvodu větší pružnosti, než u tradičních plných 
pneumatik. Výsledkem je nižší únava obsluhy a nižší namáhání stroje.

Pneumatiky Flexport druhé generace se vyznačují vylepšenou, 
vysoce kvalitní pryžovou směsí, jejíž životnost je delší. Společně 
s provedením se vzorkem pro jízdu po nezpevněném povrchu je nyní 
dostupné provedení s hladkým vzorkem nabízející lepší odolnost 
v náročných podmínkách.

Pneumatika Flexport je jednotným celkem pryže a kola, což umožňuje 
rychlou a snadnou montáž nové sady pneumatik.

Aktuální produkt Flexport od společnosti Caterpillar je dostupný 
u strojů 950K, 962K, 966K a 972K.

Porovnání jednotlivých produktů:
Eliptické provedení Flexport je mnohem lepší než kulaté provedení

Jiné společnosti vyrábějí pneumatiky s kulatými otvory.

• Otvory kulatého provedení se snáze stlačí do 
plochého tvaru při zatížení vytvářejícím rohy, 
které jsou příčinou “sevřených” nebo 
“namáhaných” míst.

• Poškození v namáhaném místě se obvykle projeví 
prasknutím pneumatiky a jejím následným 
rozpadnutím na kusy.

Pneumatiky Flexport od společnosti Caterpillar 
v provedení s elipticky tvarovanými otvory.

• Eliptické otvory Flexport jsou navrženy tak, aby 
se při zatížení těžkým nákladem nestlačily.

• Jelikož se otvory nestlačí, namáhaná místa jsou 
omezena a životnost pneumatiky je vyšší.
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Specifikace strojů 950K/962K/966K/972K/980K

Rozměry
Všechny rozměry jsou přibližné.

950K 962K 966K 972K 980K

Typ motoru Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C13 ACERT™

Max. čistý výkon 157 kW 211 hp 165 kW 221 hp 199 kW 267 hp 215 kW 288 hp 274 kW 369 hp

Objem lopaty pro manipulaci s odpady 5,20 m3 5,20 m3 6,5 m3 6,5 m3 11,0 m3

Hmotnost lopaty pro manipulaci s odpady 2524 kg 2524 kg 2913 kg 2913 kg 3925 kg

Provozní hmotnost* 15 704 kg 16 619 kg 19 383 kg 21 447 kg 25 152 kg

Změna vysokého zdvihu v provozní hmotnosti 602 kg 550 kg 1726 kg 85 kg 115 kg

Hmotnost pneumatiky Flexport – hladká 5296 kg 5296 kg 6639 kg 6639 kg N/A

Hmotnost pneumatiky Flexport – se vzorkem 4980 kg 4980 kg 6161 kg 6161 kg N/A

Změna poloměru pneumatiky Flexport 33 mm 33 mm 45 mm 45 mm 18 mm

*  Uvedené provozní hmotnosti platí pro konfiguraci stroje včetně plného stavu kapalin, obsluhy, standardního protizávaží, systému Product Link, náprav s diferenciálem s omezeným prokluzem (přední/zadní), 
ochranných krytů těsnění nápravy, náhradního řízení, odhlučnění, průmyslové soupravy a menších pneumatik, ráfků a lopaty.

950K 962K 966K 972K 980K

1 Výška k horní části konstrukce ROPS 3356 mm 3356 mm 3547 mm 3547 mm 3809 mm

2 Výška k horní části výfukového komínku 3099 mm 3099 mm 3518 mm 3518 mm 3737 mm

3 Výška k horní části kapoty 2415 mm 2415 mm 2828 mm 2828 mm 3109 mm

4 Světlá výška s pneumatikami 26.5R25 397 mm 397 mm 475 mm 475 mm 460 mm

5 Výška k čepu B – standardní 4021 mm 4237 mm 4234 mm 4456 mm 4539 mm

Výška k čepu B – vysoký zdvih 4526 mm 4526 mm 4792 mm 4792 mm 4760 mm

6 Vzdálenost od osy zadní nápravy k zadnímu okraji 1905 mm 2055 mm 2187 mm 2473 mm 2510 mm

7 Rozvor 3350 mm 3350 mm 3450 mm 3450 mm 3700 mm

8 Výška k čepu B při převážení materiálu – standardní 659 mm 677 mm 640 mm 689 mm 673 mm

9 Vzdálenost od osy zadní nápravy ke kloubu 1510 mm 1510 mm 1725 mm 1725 mm 1850 mm

10 Úhel zaklopení lopaty při max. zdvihu 59 stupňů 55 stupňů 62 stupňů 56 stupňů 61 stupňů

11 Výsypný úhel při maximálním zdvihu 51 stupňů 49 stupňů 49 stupňů 48 stupňů 52 stupňů

12 Úhel zaklopení lopaty při převážení materiálu 46 stupňů 51 stupňů 50 stupňů 50 stupňů 49 stupňů

13 Úhel zaklopení lopaty u země 38 stupňů 39 stupňů 42 stupňů 41 stupňů 41 stupňů

14 Výška k ose nápravy 746 mm 746 mm 798 mm 798 mm 885 mm

15 Světlá výška zvedacího ramene 3275 mm 3472 mm 2862 mm 3804 mm 3795 mm

Světlá výška zvedacího ramene – vysoký zdvih 3625 mm 3625 mm 4153 mm 4153 mm 4041 mm

Pneumatiky použité pro výše uvedené rozměry Michelin 23.5R25 XHA2 L3 Michelin 23.5R25 XHA2 L3 Michelin 26.5R25 XHA2 L3 Michelin 26.5R25 XHA2 L3 Michelin 29.5R25 XLDD1 L4
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Další informace o výrobcích Cat, službách prodejců a průmyslových řešeních najdete na webových stránkách www.cat.com

© 2012 Caterpillar Inc.
Všechna práva vyhrazena

Materiály a technické údaje se mohou bez oznámení změnit. Stroje na fotografiích mohou být vyobrazeny s doplňujícím 
vybavením. Informujte se u prodejce Cat o aktuální nabídce volitelného vybavení.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, jim příslušná loga “Caterpillar Yellow” a design označení strojů “Power Edge” spolu 
se zde použitým označením společnosti a produktů jsou ochrannými známkami společnosti Caterpillar a nemohou být 
používány bez jejího svolení.
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