
D7E
Pásový dozer

Motor
Typ motoru Cat® C9.3 ACERT™
Celosvětové emise U.S. Tier 4 Interim / EU IIIB
Čistý výkon – ISO 9249 175 kW 235 k
Čistý výkon – ISO 9249 (DIN) 238 k
Čistý výkon – SAE J1349 175 kW 235 k
Hnací ústrojí
Typ Elektrický pohon

Hmotnosti
Provozní hmotnost – STD SU 26055 kg
Provozní hmotnost – LGP S 28525 kg
Přepravní hmotnost – STD 21955 kg
Přepravní hmotnost – LGP 24335 kg
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Stroj Cat® D7E byl navržen tak, aby vyhověl rostoucí potřebě 
výkonných a přitom velmi obratných pásových dozerů. 
Uzpůsobením technologie elektrického pohonu specifickým 
požadavkům kladeným na dozery vyvinula společnost Caterpillar 
zcela novou třídu dozerů, která se vyznačuje nejlepším možným 
vyvážením výkonu při těžkých zemních pracích a při jemných 
srovnávacích pracích.

Inovační diesel-elektrická hnací soustava rovněž spaluje mnohem 
méně paliva, spotřebovává méně provozních kapalin a dochází 
k menšímu opotřebení dílů, čímž klesají náklady na provoz a 
údržbu. Díky vyšší produktivitě a efektivitě lze provést větší objem 
prací s nižší spotřebou zdrojů. Stroj D7E splňuje emisní normy  
U.S. Tier 4 Interim / EU IIIB.

Vlastnosti stroje D7E

Elektrická hnací soustava
Revoluční elektrická hnací soustava zajišťuje vynikající 
efektivitu a výkon při zemních pracích, a to s nižším počtem 
součástí a při značně nižší spotřebě paliva, čímž klesají 
náklady na provoz a údržbu po celou dobu životnosti.

Stanoviště obsluhy
Kabina se stanovištěm obsluhy uprostřed je prostornější, 
umožňuje výhled kolem celého stroje a zajišťuje nižší  
hladinu hluku.

Motor s technologií ACERT™
Motor Cat C9.3 s technologií ACERT™ pohání elektrický 
generátor, který s vysokou účinností mění mechanickou 
energii na střídavý proud. V motoru jsou integrovány 
dodatečné úpravy Cat, aby splňoval emisní normy  
U.S. EPA Tier 4 Interim / EU IIIB.

Příprava pro instalaci nivelačního řídicího systému
Ve výrobě nainstalovaná, plně integrovaná kabeláž umožňuje 
snadné připojení systému Cat AccuGrade™, který zvyšuje 
přesnost a produktivitu.

Možnosti údržby
Sklopná kabina umožňuje snadný přístup k součástem  
hnací soustavy a k hydraulickým čerpadlům a vedením. 
Sdružené servisní body a velká přístupová dvířka  
usnadňují každodenní údržbu.

Udržitelnost
Tento stroj byl zkonstruován tak, aby odvedl více práce  
a přitom spotřeboval méně zdrojů.
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Hnací soustava
Elektrický pohon, první svého druhu, zajišťuje vysoký výkon a efektivitu

Elektrický generátor, měnič proudu a modul pohonu nahrazují 
v elektrické hnací soustavě tradiční mechanické součásti, jako  
je měnič točivého momentu a převodovka.

Motor Cat® C9.3 s technologií ACERT™ pohání výkonný 
elektrický generátor, který s vysokou účinností mění 
mechanickou energii na střídavý proud. Elektrický proud 
z generátoru je veden speciálně pancéřovanými kabely 
a konektory s jakostí pro vojenskou techniku k polovodičovému 
měniči proudu. Moderní elektronika vysílá střídavý proud do 
modulu pohonu, který ovládá motory a dodává stejnosměrný 
proud pro systémy příslušenství.

Vhodně modulovaný točivý moment z modulu pohonu je 
přenášen nápravami k rozvodovkám. Modul pohonu, který je 
tvořen nejmodernějšími elektromotory na střídavý proud a je 
spojen s modernizovaným systémem diferenciálního řízení 
stroje D7E, má jen velmi málo pohyblivých mechanických 
součástí a žádné pohyblivé elektrické kontakty.

Veškeré elektrické součásti jsou zcela utěsněny, aby byl 
zajištěn jejich bezpečný provoz v širokém rozsahu pracovních 
podmínek dozeru. Kapalinovým chlazením je zajištěn špičkový 
výkon součástí elektrického pohonu v extrémních teplotních 
podmínkách.

Elektrická hnací soustava stroje D7E přenáší výkon motoru 
na terén s vysokou účinností. Díky plynulé regulaci otáček 
není třeba řadit žádné převodové stupně. Místo řazení převodů 
a ovládání otáček motoru se obsluha může soustředit na své 
úkoly a na prostor staveniště. Rovněž je zjednodušeno zaškolení.

Díky osvědčenému systému diferenciálního řízení v kombinaci 
s elektrickým pohonem je D7E jediným strojem, který může 
provádět otočení na místě se zablokovaným pásem, čímž se 
zvyšuje jeho obratnost. Osvědčené čerpadlo řízení s velikostí 
pro typ D8 poskytuje vyšší výkon.

Výhody
• Účinnost využití paliva: o 10 – 30 procent nižší spotřeba 

paliva za jednu hodinu.

• Snížení nákladů na údržbu a provoz: menší počet 
pohyblivých součástí, delší životnost součástí hnací 
soustavy, nižší objem servisu a údržby za dobu 
životnosti stroje.

• Důmyslný stroj: jeho konstrukce zajišťuje úsporu paliva, 
provozních náplní a náhradních dílů.

• Vyšší účinnost: nižší spotřeba paliva vztažená na jeden 
metr krychlový přesunutého materiálu.

• Vyšší produktivita: větší množství materiálu přesunutého 
za jednu hodinu.

• Všestranná využitelnost: výkon, plynulé ovládání 
a obratnost v širokém rozsahu aplikací.
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Motor
Technologie ACERT™

Stroj D7E je vybaven motorem Cat C9.3 ACERT s modulem 
Cat čistých emisí, který nabízí zákazníky požadovaný vysoký 
výkon a účinnost při současném splnění požadavků emisních 
norem U.S. EPA Tier 4 Interim / EU IIIB.

Účinná hnací soustava umožňuje motoru pracovat v užším 
rozsahu otáček, 1500 – 1800 ot/min, což napomáhá prodloužení 
životnosti motoru a snížení spotřeby paliva. Vyšší účinnost hnací 
soustavy dále stroji D7E umožňuje ve srovnání s předchozími 
modely dosáhnout vyšší výkonnosti při nižším výkonu motoru. 
To je jeho další celkovou výhodou.

Vlastnosti
• Možnosti údržby: údržba je usnadněna elektrickým 

plnicím čerpadlem paliva sloužícím k odvzdušňování 
a lepším přístupem k motoru.

• Prevence netěsností: součásti jsou utěsněny, čímž se 
předchází únikům a znečištění provozních náplní.

 

Chladicí systém
Účinný a se snadnou údržbou
V chladicím systému stroje D7E je použit třídílný chladič, 
který je zhotoven z pevných, velmi účinných tyčových 
hliníkových bloků a je určen pro plnicí vzduch, pro vodu 
v chladicím plášti a pro samostatný okruh. Ačkoliv má voda 
v chladicím plášti a chladicí kapalina v samostatném okruhu 
různou teplotu, chladič vypadá jako jedna integrovaná 
jednotka a také se tak chová. Průtok vzduchu je regulován 
ventilátorem s hydraulickým pohonem a s otáčkami 
měnitelnými podle potřeby. Toto řešení snižuje příkon 
ventilátoru a spotřebu paliva. Efektivní průtok vzduchu 
chladičem je zajištěn lisovaným krytem. Vysoké účinnosti 
ventilátoru a jeho tichého chodu je dosaženo použitím 
lehkých lopatek s dlouhou životností. Větší mezerou mezi 
žebry je sníženo nebezpečí ucpání, konstrukcí v jedné 
rovině je usnadněno čištění a údržba.
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Technologie emisí
Spolehlivá, integrovaná řešení

Cat systém redukce NOx
Cat systém redukce NOx zachycuje a ochlazuje malé množství výfukového plynu, poté ho vede do spalovací 
komory, kde sníží teplotu spalování a redukuje množství emisí NOx.

Technologie dodatečných úprav
Aby se vyhovělo emisním normám Tier 4 Interim/IIIB a přísnějším normám, vyvinula společnost Cat 
komponenty pro dodatečné úpravy, vyhovující potřebám použití motorů. Systémové komponenty zahrnují 
dieselový oxidační katalyzátor (DOC), který pomocí chemického procesu přeměňuje regulované emise 
ve výfukovém systému, a částicový filtr pro dieselové motory (DPF), který zachycuje částice přiváděné 
do výfukových plynů.

DOC, DPF a systém regenerace Cat jsou obsaženy v modulu Cat čistých emisí (CEM) vyvinutém společností 
Caterpillar, který chrání komponenty, minimalizuje dodatečné úpravy a zjednodušuje údržbu. Pro práce 
v prostředí s vysokým výskytem suti, které vyžadují tepelné štíty na výfukových komponentech, je pro stroj 
D7E k dispozici volitelný izolovaný modul CEM.

Systém regenerace Cat
Systém regenerace Cat pracuje samočinně, bez potřeby jakéhokoliv zásahu ze strany obsluhy. Při většině 
provozních podmínek je výfuk motoru dostatečně horký, aby pasivní regenerací okysličoval saze. Pokud je 
potřebná dodatečná regenerace, systém regenerace Cat zvýší teplotu výfukových plynů, čímž se spálí saze 
v částicovém filtru pro dieselové motory (DPF). Tento proces se děje automaticky, ale obsluha může podle 
potřeby cyklus spustit nebo regeneraci přerušit. Monitor hladiny sazí a kontrolky regenerace jsou integrovány 
do displeje přístrojové desky stroje D7E.

Regenerace po vypnutí klíčku – volitelná regenerace po vypnutí klíčku umožňuje obsluze spustit cyklus 
regenerace po vypnutí klíčku zapalování. Pokud je cyklus spuštěn, motor dokončí regeneraci, určitou dobu 
vychládá a teprve potom se vypne. 

Vypnutí motoru se zpožděním – funkce vypnutí motoru se zpožděním umožňuje, aby stroj vychladl okamžitě 
po těžké pracovní zátěži nebo po cyklu regenerace. 

Časovač vypnutí volnoběhu motoru – volitelný časovač vypnutí volnoběhu motoru rozezvučí výstražný signál 
a vypne motor poté, kdy stroj běžel po předem nastavenou dobu na volnoběh.
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Stanoviště obsluhy
Mimořádný komfort a vynikající výhled do všech směrů

Konstrukce zcela nové kabiny stroje D7E umožňuje maximální 
zvýšení efektivity práce obsluhy. Při pohledu ze sedačky 
obsluhy se jediný středový sloupek perfektně kryje s přívodem 
vzduchu, s výfukem a s válcem zvedání radlice, čímž se 
značně zlepšuje výhled vpřed. Zešikmené dveře poskytují větší 
boční prosklenou plochu a zlepšují tak výhled na radlici i na 
staveniště. Obsluha tak může po celou směnu pracovat s vyšší 
jistotou a produktivněji. Zlepšuje se i bezpečnost na staveništi.

• Kabina má větší vnitřní prostor. Vstup do kabiny je 
usnadněn širšími dveřmi, které se otevírají směrem ven.

• Ergonomické ovládací prvky jsou plně seřiditelné a jejich 
konstrukce umožňuje pohodlné ovládání bez vynakládání 
síly. Spínače a ovládací prvky různých systémů jsou 
umístěny tak, aby byly obsluhou snadno dosažitelné.

• Nový, standardně dodávaný ekonomický režim při couvání 
je v činnosti během pojezdu stroje dozadu v cyklu hrnutí 
materiálu a během doby volnoběhu, čímž se ještě více  
šetří palivo.

• Vnitřní hladiny hluku byly sníženy na tichou úroveň  
75 dB(A) (ISO 6396).

• Samostatný systém topení, větrání a klimatizace (HVAC) 
s jedinou jednotkou je napájen elektrickým proudem 
z měniče proudu příslušenství. Nemá žádné řemeny, 
nepotřebuje dlouhá vedení s chladivem a zajišťuje chlazení 
s maximální účinností i při volnoběžných otáčkách stroje.

• Na obrazovce integrovaného displeje se zobrazuje široký 
rozsah informací o stavu stroje a též upozornění související 
s bezpečností, servisem a údržbou. Vestavěné přípojky 
a montážní úchyty umožňují snadnou instalaci displeje 
nivelačního řídicího systému.

• Funkce pro vyvolání nastavené rychlosti umožňuje obsluze, 
aby si předem nastavila požadovanou rychlost pojezdu 
dopředu i dozadu a potom tuto rychlost snadno vyvolala 
stisknutím tlačítka.
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Integrované technologie
Řešení, jak provádět práci snadněji a efektivněji

Příprava pro instalaci nivelačního řídicího systému
Stroj D7E je z výroby standardně vybaven přípravou pro instalaci nivelačního řídicího systému (GCR), včetně plně integrovaných 
svazků vodičů začleněných do stroje během montáže. Tato integrace umožňuje prodejci snadnou instalaci volitelné přípravy pro 
systém AccuGrade™ (ARO) a systému AccuGrade pro ovládání a navádění stroje. Vychází se tak vstříc požadavkům trhu a zvyšuje 
se cena stroje při případném odprodeji. Přístrojová deska také obsahuje volné místo pro instalaci displeje systému AccuGrade.

Možnost přípravy pro systém AccuGrade 
Stroj D7E můžete z výroby objednat s instalovanými volitelnými držáky a technickým vybavením, díky kterým je připraven 
k připojení systému AccuGrade pro ovládání a navádění stroje. Připojení provádí prodejce Cat. Ve výrobním závodě instalovaná 
příprava ARO zjednodušuje prodejci instalaci komponentů systému AccuGrade a integrace do stroje napomáhá chránit komponenty  
a zvýšit robustnost systému.

Systém AccuGrade
AccuGrade je prodejcem instalovaný systém pro ovládání a navádění stroje, který umožňuje obsluze provádět se zvýšenou přesností 
zářezy a zahrnování a minimalizuje potřebu tradičních vytyčovacích kolíků a strun.

Systém AccuGrade využívá pokrokový laserový globální navigační satelitní systém (GNSS) a technologii univerzální sledovací 
stanice (UTS), komponenty namontované na stroji a technické vybavení nacházející se mimo stroj. Tento moderní systém ovládání 
stroje zobrazuje na displeji umístěném v kabině přesné informace o výšce a umožňuje tím dosáhnout správné polohování radlice. Díky 
informacím o vyhrnutí/nahrnutí materiálu zobrazovaným v reálném čase v kabině může obsluha zlepšit efektivitu své práce a vytvořit 
svah rychleji a s menším počtem přejezdů, než kdykoliv dříve. Systém AccuGrade výrazně zvyšuje produktivitu a přesnost zařízení 
pro srovnávání terénu – až o 50 procent oproti tradičním metodám.

Systém Cat Product Link
Vzdálené monitorování pomocí systému Product Link zvyšuje celkovou efektivnost řízení strojového parku. Systém Product Link 
je plně integrován do systémů stroje. Kódy událostí, diagnostické kódy, provozní hodiny, údaje o palivu a dobách volnoběhu a ostatní 
podrobné informace jsou vysílány do bezpečné internetové aplikace VisionLink™. VisionLink obsahuje účinné nástroje pro přenos 
informací k uživatelům a prodejcům, včetně mapování, údajů o dobách provozu a volnoběhu, o hladině paliva a dalších informací.
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Radlice dozeru
Stroj D7E se vyznačuje robustní konstrukcí s jediným válcem zvedání radlice. Systém s jediným válcem má stejný výkon jako systém 
se dvěma válci, má však méně než polovinu součástí. Radlice, která je uložena na tlačných ramenech tvaru L, má vynikající stabilitu.

Objem radlice je stejný jako u předchozích modelů, radlice stroje D7E však má díky silnějšímu plátování zvýšenou odolnost.

Možnosti výběru radlic
• Univerzální radlice

• Polouniverzální radlice

• Přímá radlice

• Úhlová radlice

Zadní příslušenství
Distribuovaná hydraulika a shodné prvky zadních pracovních nástrojů stroje D7E napomáhají maximálnímu zvýšení produktivity a 
efektivity. V případech, kdy není namontován zadní pracovní nástroj, nejsou díky dobře vyvážené konstrukci stroje potřebná protizávaží.

• Rozrývač – pro zlepšení rovnováhy je u stroje D7E rozrývač umístěn blíže ke stroji. Funkce pro automatické polohování rozrývače 
umožňuje obsluze automatické zvednutí rozrývače a jeho polohování před dalším přejezdem. Díky odlitým úchytům pro rozrývač 
přichází stroj z výroby připraven na zasunutí čepu, rozrývač lze tedy namontovat snadno a rychle.

• Naviják – hydraulicky poháněný naviják pro stroj D7E umožňuje regulovaný pohyb zátěže proměnlivou rychlostí. Má zdvojený 
brzdný systém, ovládání jedinou pákou a standardní průvlačnici se třemi kladkami.

• Tažný závěs – tažný závěs stroje D7E je vhodný pro rozmanité aplikace, včetně disků, zhutňovačů, sekacích kotoučů, vlečených 
skrejprů a vyprošťování jiných zařízení.

Pracovní nástroje
Zkonstruovány pro vysoký výkon a všestranné použití
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Provozuschopnost a zákaznická podpora
Když hraje roli doba provozuschopnosti

Zkonstruován pro snadné provádění údržby
Stroj D7E nově definuje standardy provádění údržby. Díky 
snadnému přístupu k servisním bodům a díky prodlouženým 
intervalům údržby byly u stroje D7E výrazně sníženy celkové 
náklady na provoz a údržbu.

Sklopením kabiny se získá snadný přístup k hlavním modulárním 
součástem jako je generátor, modul pohonu, výkonová elektronika 
a hydraulika. Systém topení, větrání a klimatizace (HVAC) 
je samostatný, čímž je zajištěna nejen jeho vyšší výkonnost, 
ale i prodloužení servisních intervalů a usnadnění údržby.

Servisní body jsou seskupeny na levé straně stroje tak, 
aby pravidelná údržba byla proveditelná snadno a rychle. 
Kontrolní okénka dosažitelná ze země umožňují snadnou 
a rychlou kontrolu hladin provozních kapalin. Snadný přístup 
k modulárním rozvodovkám zjednodušuje jejich údržbu.

Snadno přístupný servisní bod pro hlavní vypínače
Na levém blatníku je přístup k novému servisnímu bodu. Aniž 
by bylo potřeba vystupovat na stroj, je nyní ze země snadno 
přístupný odpojovací vypínač akumulátorů, dálkový vypínač 
motoru a volitelné spínače osvětlení přístupu. Obsahuje také 
výstražnou LED kontrolku signalizující napájení hnací soustavy 
a systémů příslušenství. Když je napájení systémů odpojeno 
a provádění jejich údržby je bezpečné, kontrolka zhasne. 

Renomovaná zákaznická podpora Cat
Prodejci Cat zajišťují nejlepší prodejní a servisní služby, 
počínaje pomocí při vybírání vhodného stroje až po erudovanou 
nepřetržitou podporu. Řiďte své výdaje pomocí programů 
preventivní údržby jako je Měření stavu opotřebení podvozků 
pásových strojů (CTS), Plánované odběry a rozbor vzorků 
provozních kapalin (S·O·SSM) a pomocí garantované servisní 
smlouvy. Vaši nepřetržitou produktivitu zajistí též vynikající 
dostupnost náhradních dílů, nejlepší ve své třídě. Prodejci Cat 
vám též mohou uspořádat školení obsluh strojů, které ještě 
zvýší vaše zisky.

A když nastane čas pro výměnu stroje, prodejce Cat vám 
může pomoci dále ušetřit nabídkou originálních renovovaných 
dílů Cat. Vztahuje se na ně stejná záruka jako na nové a jsou 
stejně spolehlivé, přičemž u hnací soustavy a hydraulických 
komponentů činí finanční úspora 40 až 70 procent ceny.
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Podvozek
Navržen pro maximální výkon

Stroj D7E se vyznačuje moderní konstrukcí podvozku s nízko 
umístěnou hnací soustavou, což umožňuje větší všestrannost 
stroje a širší rozsah aplikací. Zlepšený výhled, zejména do 
stran, je pouze jednou z mnoha výhod tohoto velmi efektivního 
systému podvozku.
Ložiska hnacích kol, jejichž velikost odpovídá typu D10, 
zajišťují zvýšení odolnosti. Zatížení od nárazů je přenášeno 
rámem kladek tak, aby se snížilo opotřebení stroje a únava 
obsluhy. Podvozek v konfiguraci s nízko umístěnou hnací 
soustavou rovněž umožňuje sklápění kabiny pro usnadnění 
přístupu při údržbě hnací soustavy.
Součásti systému podvozku pro velkou zátěž jsou navrženy tak, 
aby měly delší životnost z hlediska opotřebení v abrazivních 
podmínkách a ve skalnatém nebo nerovném terénu. Standardní 
uspořádání je určeno pro univerzální použití a pro práce 
v rozmanitých půdních podmínkách. Konfigurace LGP zvětšuje 
styčnou plochu pásů a snižuje tlak na půdu. Výsledkem je vyšší 
stabilita a vynikající průchodnost měkkým terénem.

 

Udržitelnost
Stroj důmyslný v každém ohledu
Stroj D7E byl navržen s ohledem na maximální efektivitu 
a produktivitu při současném šetření přírodních zdrojů.
• Ve srovnání s předchozími modely má o 10 – 30 procent 

nižší spotřebu paliva za jednu hodinu. Nižší spotřeba 
paliva znamená nižší emise.

• V roce 2009 získal stroj D7E od americké agentury pro 
ochranu životního prostředí United States Environmental 
Protection Agency cenu Clean Air Excellence Award, 
která je oceněním za vynikající výsledky v ochraně 
životního prostředí.

• Vyšší efektivita – o 25 procent větší množství 
přesunutého materiálu vztažené na jeden litr/galon paliva.

• Nižší počet součástí a jejich delší životnost a nižší 
spotřeba paliva a provozních kapalin znamenají nižší 
množství dílů a náplní, které je třeba vyměňovat 
a likvidovat.

• Hlavní konstrukce a komponenty jsou navrženy tak,  
aby umožňovaly renovaci, která snižuje množství 
odpadů a náklady na výměnu. 
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Specifikace pásového dozeru D7E

Motor

Typ motoru Cat® C9.3 ACERT™ 
Celosvětové emise U.S. Tier 4 Interim/

EU IIIB
Celkový výkon – 
SAE J1995

193 kW 259 k

Celkový výkon – 
ISO 14396

191 kW 256 k

Celkový výkon – 
ISO 14396 (DIN)

260 k

Čistý výkon – 
ISO 9249

175kW 235 k

Čistý výkon – 
ISO 9249 (DIN)

238 k

Čistý výkon – 
SAE J1349

175kW 235 k

Vrtání 115 mm
Zdvih 149 mm
Zdvihový objem 9,3 l

• Jmenovité hodnoty při 1700 ot/min.
• Uvedený čistý výkon je výkon na setrvačníku 

motoru vybaveného ventilátorem, čističem 
vzduchu a tlumičem výfuku.

• Až do nadmořské výšky 3200 m není 
vyžadováno snížení výkonu, nad  
3200 m nastává automatické snížení výkonu.

Objemy provozních náplní

Palivová nádrž 409 l
Chladicí systém 87 l
Kliková skříň motoru 30 l
Hnací soustava 60 l
Rozvodovky (každá) 28 l
Rozvodovka  
(každý LGP)

34 l

Prostor hlavní hřídele 7 l
Hydraulická nádrž 76 l

Hmotnosti

Přepravní hmotnost 21955 kg
Provozní hmotnost – 
STD SU

26055 kg

Provozní hmotnost – 
LGP S

28525 kg

Přepravní hmotnost – 
LGP

24335 kg

• Přepravní hmotnost zahrnuje maziva, chladicí 
kapalinu, kabinu s konstrukcí ROPS/FOPS, 
standardní pásy a 10 % paliva.

• Provozní hmotnost zahrnuje radlici, maziva, 
chladicí kapalinu, plnou palivovou nádrž, 
standardní pásy, kabinu s konstrukcí ROPS/
FOPS, tažný závěs a obsluhu.

Hydraulické ovladače – čerpadlo

Výkon čerpadla – 
řízení

312 l/min

Výkon čerpadla – 
nářadí

200 l/min

Průtok válcem zvedání 190 l/min
Průtok válcem 
rozrývače

190 l/min

Typ čerpadla Pístové, s proměnným 
průtočným množstvím 

Průtok válcem 
naklápění – průtok na 
straně hlavy válce

93 l/min

Průtok válcem 
naklápění – průtok na 
straně pístní tyče

66 l/min

Hydraulické ovladače 
– hlavní pojistný ventil

Nastavení tlaku – řízení 27600 kPa

• Jmenovité otáčky čerpadla pro nářadí jsou 
2006 ot/min.

• Jmenovité otáčky čerpadla řízení jsou  
2516 ot/min.

Hydraulické ovladače – maximální 
provozní tlak

Dozer 27600 kPa
Válec naklápění 27600 kPa
Rozrývač (zdvih) 27600 kPa
Rozrývač  
(úhel sklonu)

27600 kPa

Řízení 41000 kPa

Rozrývač

Typ Vícenožový 
Počet držáků 3 
Celková šířka nosníku 2088 mm
Průřez nosníku 355 mm
Maximální světlá 
výška při zvednutí 
(pod špičkou, čep ve 
spodním otvoru)

588 mm

Maximální penetrace 650 mm
Maximální penetrační 
síla

87,4 kN

Vylamovací síla 234,4 kN
Hmotnost – s jedním 
nožem

1650 kg

Každý přídavný nůž 150 kg
Úhel nájezdu 26 stupňů
Vzájemná vzdálenost 
držáků

900 mm

Rozměr nože 1800 mm
Průřez nože 72 mm × 228 mm 
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Specifikace pásového dozeru D7E

Naviják

Model navijáku PA90 
Hmotnost* 1520 kg
Olejová náplň 12 l
Délka navijáku a 
konzoly

1115 mm

Délka skříně navijáku 1110 mm
Šířka skříně navijáku 826 mm
Prodloužená délka 
dozeru – STD

1032 mm

Prodloužená délka 
dozeru – LGP

1032 mm

Průměr bubnu 318 mm
Šířka bubnu 226 mm
Průměr příruby 610 mm
Kapacita bubnu – 24 mm 62 m
Kapacita bubnu – 29 mm 56 m
Rozměry kování (vnější 
průměr × délka)

60 mm × 65 mm  

Pohon navijáku Hydraulický 
Ovládání Elektronické/

hydraulické 
Instalovaná hmotnost 1520 kg
Délka navijáku 1115 mm
Celková šířka 1090 mm
Volný prostor hrdla 218 mm
Průměr lana 
(doporučený)

25 mm

Rozměry kování lana 
(vnější průměr × délka)

60 mm × 65 mm  

Maximální tah při 
navíjení lana na prázdný 
buben

400,3 kN

Maximální rychlost 
navíjení lana na prázdný 
buben

21 m/min

Maximální tah při 
navíjení lana na plný 
buben

253,5 kN

Maximální rychlost 
navíjení lana na plný 
buben

35 m/min

*  Základní hmotnost navijáku, hmotnost 
montážní sestavy a hydraulického a 
elektrického systému.

Normy

ROPS/FOPS SAE 1040,  
ISO 3471-1994/ 
ISO 3449-2005,  
SAE 5231 

Brzdy ISO 10265 2008 
Kabina ANSI/SAE J1166 

OCT98 
• Hladina akustického tlaku působícího 

na obsluhu Leq (ekvivalentní hladina 
akustického tlaku) měřená podle postupů 
stanovených v normě ANSI/SAE J1166 
OCT 98 je 77 dB(A) a při měření podle 
normy ISO 6396: 2008 je 75 dB(A), a to 
pro kabinu dodávanou firmou Caterpillar, 
je-li kabina správně instalovaná a řádně 
udržovaná a testování je provedeno se 
zavřenými dveřmi a okny.

• Při dlouhodobé práci s otevřenou kabinou 
(není-li prováděna správná údržba nebo 
jsou-li otevřené dveře či okna) nebo 
v hlučném prostředí může být nezbytné 
použít chrániče sluchu.

• Vnější hladina akustického tlaku, měřená 
podle zkušebních postupů stanovených 
v normě SAE J88 APR 95 ve vzdálenosti  
15 metrů od standardního stroje, který 
provádí přemísťování zeminy na střední 
převodový stupeň, je 80 dB(A).

Hnací ústrojí

Typ Elektrický pohon 
Jmenovité vstupní 
napětí kompresoru 
klimatizace

320 V

Maximální vstupní 
proud kompresoru 
klimatizace

12 ampérů

Jmenovité vstupní 
napětí elektrického 
systému vodního 
čerpadla

320 V

Jmenovitý vstupní 
proud elektrického 
systému vodního 
čerpadla

5 ampérů

Napětí generátoru 
střídavého proudu a 
modulu pohonu

480 V

• Jmenovitý proud závisí na tepelném a 
vlhkostním zatížení jednotky klimatizace  
a topení.

• Měření se provádí při provozních otáčkách 
vodního čerpadla o hodnotě 4400 ot/min. 
Naměřená hodnota je 1 A při provozních 
otáčkách vodního čerpadla o hodnotě  
2100 ot/min.
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 Rozměry
 Všechny rozměry jsou přibližné

 STD  LGP 

1  Všechny rozměry jsou přibližné  1981 mm   2286 mm 

2 Šířka dozeru přes radiální čepy  2880 mm   3423 mm  

Šířka dozeru bez radiálních čepů (stand. desky pásů)  2591 mm   3200 mm  

3  Výška stroje od hrany záběrových lišt

Horní okraj výfuku  3365 mm   3365 mm  

Vrchní část standardní kabiny  3392 mm   3392 mm  

 Od dosedací plochy desek pásů  3322 mm   3322 mm  

4  Délka pásu ve styku se zemí  3016 mm   3450 mm  

5  Délka základního dozeru  4608 mm   4608 mm  

S následujícím příslušenstvím připočtěte k základní délce dozeru:

 Rozrývač (se špičkou v úrovni terénu)  1391 mm   N/A 

 Rozrývač (se zcela zvednutou špičkou)  1222 mm   N/A 

Naviják  1032 mm   1032 mm  

 Tažný závěs  270 mm   270 mm  

 Radlice S  977 mm   N/A 

 Radlice SU  1187 mm   N/A 

 Radlice SU  1425 mm   N/A 

 Radlice A  1230 mm   1230 mm  

6  Výška záběrových lišt  70 mm   70 mm  

7  Světlá výška  472 mm   472 mm  

 Plocha styku se zemí (stand. desky pásů)  3,68 m2   6,31 m2 

 Počet desek pásu na každé straně 40 44

 Šířka a typ standardní desky pásu  610 mm   915 mm  

 MS  MS 

 Tlak na půdu  69,5 kPa   44,3 kPa  

 Úhel sklonu  215,9 mm   215,9 mm  

 Počet kladek pásů na každé straně
 Počet opěrných kladek

8  Výška tažného závěsu (od hrany záběrových lišt ke středu třmenu)  719 mm   719 mm  

1
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Specifikace pásového dozeru D7E

 Specifikace dozeru

 Radlice  7A 

 7S  7SU  7U  Přímá  Úhlová 25°  7S LGP 

 Objem radlice (SAE J1265)  m3 5,16 6,86 8,34 5,15 –  5,89

Šířka (přes krajní břity)  mm 3904 3713 3988 4503 4120 4545

 Výška  mm 1363 1524 1553 1373 1373 1343

 Hloubkový dosah  mm 586 586 586 711 711 644

 Světlá výška  mm 1108 1108 1108 1120 1120 1264

 Maximální naklopení  mm 1045 987 1085 695 695 785

Hmotnost * kg 3504 3832 3806 3790 3790 3970

* Hmotnost zahrnuje montážní prvky válce, zvedací válec a vedení, radlici, tlačná ramena, radiální čepy a vedení válce (naklápění)

 Podvozek

Typ  Podvozek pro velkou zátěž

 Kon�gurace  STD  LGP 

 Počet kladek (na každé straně) 7 8

 Počet desek pásu (na každé straně) 40 44

 Úhel sklonu  216 mm  216 mm 

 Úhel sklonu  610 mm  915 mm 

 Výška záběrových lišt (MS)  70 mm  70 mm 

 Délka pásu ve styku se zemí (pásy pro velkou zátěž)  3016 mm  3450 mm 

 Rozchod pásů  1981 mm  2286 mm 

 Plocha styku se zemí (pásy pro velkou zátěž)  3,68 m2   6,31 m2  

 Tlak na půdu (pásy pro velkou zátěž)  69,5 kPa  44,3 kPa 

 Světlá výška  472 mm  472 mm 
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Standardní vybavení stroje D7E

ELEKTRICKÝ SYSTÉM
Měnič proudu příslušenství (APC)
Výstražná houkačka při couvání
Akumulátory pro velkou zátěž
Měnič, z 24 V na 12 V, 10 A
Ohřívač chladicí kapaliny motoru, 120 V
Přední výstražná houkačka
Systém Product Link

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ OBSLUHY
Sedačka odpružená vzduchem
Loketní opěrka, nastavitelná
Spínač obousměrného řazení
Kabina se stanovištěm obsluhy uprostřed, 
ochranná konstrukce ROPS/FOPS
Ovladač plynulého nastavení otáček
Diferenciální řízení
Elektro-hydraulické ovladače
Elektronický monitorovací systém
Opěrky pro nohy, přístrojová deska
Počítadlo provozních hodin, elektronické
Izolace stroje, detekce přítomnosti obsluhy
Zpětné zrcátko
M odulární systém topení a klimatizace, 

namontovaný na kabině
Příprava pro rádio 12 V
Samonavíjecí bezpečnostní pás, 3 inch
Tlačítko pro vyvolání nastavené rychlosti
Otočný ovladač škrticí klapky, elektronický

Sklopná kabina a zvedák pro naklápění 
kabiny
Pedál ovládání pojezdu
Stěrače, s cyklovačem

HNACÍ SOUSTAVA
Mezichladič plnicího vzduchu
Čistič vzduchu, předčistič vzduchu 

s odstředivým proudovým odlučovačem 
prachových částic

Motor C9.3 ACERT
Převodovka s plynule měnitelnými otáčkami
Chladicí kapalina s prodlouženou životností
Elektronický indikátor zanesení čističe 
vzduchu
Hydraulicky poháněný ventilátor s otáčkami 

měnitelnými podle potřeby, použitelný při 
vysokých teplotách prostředí

Rozvodovky, dvojnásobná redukce
P lnicí čerpadlo paliva, elektronické 

automatické odvzdušnění
M odul dodatečné úpravy pro částicový filtr 

DPF
Parkovací brzda, elektronická
Sítko pro předčištění paliva
Pomocný startovací prostředek, éterový
Turbodmychadlo
Odlučovač vody

PODVOZEK
Pásy pro těžký provoz (610 mm MS) 
Pásy pro těžký provoz (914 mm MS) (LGP)
Ochranné kryty, vedení na konci pásu
Ochranné kryty vodicích kol
Spojovací článek
K ladky pásů a vodicí kola, s mazací náplní 

na dobu životnosti
Segmenty hnacích kol, vyměnitelné
Napínače pásů, plynová napínací pružina, 

seřízení napnutí natlačováním mazacího 
tuku 

OSTATNÍ STANDARDNÍ VYBAVENÍ
Seznam součástí na disku CD ROM
Kryty motoru, děrované
Přední tažný hák
P říprava pro instalaci nivelačního 

řídicího systému
Ochranné kryty, zavěšené vespod
Kapota, děrovaná
Hydraulický systém, s regulací zatížení, 

zvedání a naklápění radlice
Chladič oleje, hydraulický
Otvory pro odběr vzorků S•O•SSM

D vířka chladiče, se žaluziemi, upevněné 
ve dvou závěsech

Ochrana proti vandalismu pro prostory 
s provozními kapalinami a pro 
schránku akumulátoru

Standardní vybavení se může změnit. Podrobnější informace vám poskytne prodejce Cat.

Volitelné vybavení stroje D7E

Desky pásů 610 mm, 660 mm, 914 mm
Provedení pro přípravu instalace systému 

AccuGrade
Kapota a zadní část radlice v černé barvě
P říslušenství pro studené klimatické 

podmínky
Naklápění radlice ve dvou směrech
Ohřívač chladicí kapaliny motoru, 240 V
V ylepšená kabina s čistým pracovním 

prostředím
Rychlé doplnění paliva
Ochranné kryty plášťů rozvodovek

Ochrana přírub rozvodovek
Přední a zadní ochranná mříž
Vyhřívaná sedačka
Zavěšená mřížka chladiče pro velkou zátěž
Světlomety
Základní světlomety (6)
Světlomety HID verze Premium (10)
Vícenožový rozrývač a hydraulika rozrývače
Systém pro výměnu oleje v hnací soustavě
Kamera pro výhled dozadu
Reverzační ventilátor
Odhlučnění (Evropa)

Radlice SU (polouniverzální), U (univerzální), 
S (přímá) a úhlová

Ochranné kryty (bez stříšky)
Vodicí ochranné kryty pásů
Turbínový předčistič
Úpravy pro manipulaci s odpady (skládky)
Úprava pro naviják (PACCAR PA90)
Hydraulika navijáku
Úprava pro manipulaci s dřevěnými štěpky

Volitelné vybavení se může změnit. Podrobnější informace vám poskytne prodejce Cat.
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Pásový dozer D7E

Další informace o výrobcích Cat, službách prodejců a průmyslových řešeních najdete na webových stránkách www.cat.com

© 2011 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 a “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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Nahrazuje A7HQ6142
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