
Vla stnosti:
n		Hnacia sústava – model Cat® TH306D, ktorý bol navrhnutý pre chovateľov domácich zvierat, 

prináša výkonný motor s výkonom 101 hp, ktorý dopĺňa dvojrýchlostný hydrostatický prevodový 
systém umožňujúci nezávislú reguláciu otáčok motora a rýchlosti pohybu vpred, čo je ideálne 
pri používaní rozmetadiel slamy a lyžíc na vysýpanie krmiva pre zvieratá.

n		Rám, výložník a systém tiahiel – skonštruované s dôrazom na trvácnosť. Jednoduchý 
prístup k mazacím bodom prináša dlhú, bezproblémovú životnosť stroja. Z-kinematika 
s otáčaním spojky o 150 stupňov zabezpečuje vysoké rozpojovacie sily a rýchle časy cyklov.

n		Výkonná hydraulika – určená na prevádzku hydraulických pracovných nástrojov, 
akými sú rozmetadlá slamy a lyžice na krmivo pre zvieratá. Zadnými hydraulickými 
systémami možno ovládať pracovné nástroje, ako aj vyklápacie prívesy.

n		Kabína – kabína s intuitívnym rozložením ovládacích prvkov a viacfunkčným pákovým 
ovládačom ponúka strojníkovi pohodlné pracovné prostredie. Jedinečná funkcia určenia 
preferencií strojníka umožňuje stroj nastaviť tak, aby vyhovoval jednotlivým strojníkom. 
Medzi voliteľné príslušenstvo patrí vyhrievané pneumaticky odpružené sedadlo, veľká 
obrazovka displeja s vopred nahratými tabuľkami nosností, cúvacia kamera, cúvacie 
snímače a klimatizácia.

Motor
Model TCD3.6 L4*
Celkový výkon 74,4 kW 99,7 hp
Celkový výkon 101,2 hp
Maximálny krútiaci moment 410 Nm 302 lbf-ft
Vnút. priemer valca 98 mm 3,86 in
Zdvih 120 mm 4,72 in
Výtlak 3,6 l 219,7 in3

* Spĺňa emisné normy USA EPA Tier 4 Final/EÚ stupeň IV.

Hmotnosti
Prevádzková hmotnosť s nosičom náradia a vidlicami* 6 168 kg 13 598 lb

* Predstavuje stroj v konfigurácii s motorom s výkonom 74,5 kW (99,7 hp) na štandardných 
pneumatikách 405/70 T20 MPT01.

Prevádzkové technické podmienky
Menovitá nosnosť 2 800 kg 6 173 lb
Maximálna výška zdvihu 5 800 mm 19 ft
Nosnosť pri maximálnej výške zdvihu 2 000 kg 4 409 lb
Maximálny dosah dopredu 3 100 mm 10,1 ft
Nosnosť pri maximálnom dosahu dopredu 1 000 kg 2 205 lb
Vonkajší polomer otáčania na pneumatikách 3 700 mm 12,1 ft
Vonkajší polomer otáčania na vidliciach 4 400 mm 14,4 ft

Objemy prevádzkových kvapalín
Palivová nádrž 104 l 27,5 gal
Kvapalina DEF 10 l 2,6 gal
Hydraulická nádrž 120 l 31,7 gal

Brzdy
Prevádzkové brzdy s posilňovačom na prednej náprave
Parkovacia brzda systém SAHR na prednej náprave

Prevodovka
Typ  hydrostatická s 2 rýchlostnými stupňami pri zmene smeru pohybu
Dopredu
 1 0 až 20 km/h 0 až 12,4 mph
 2 0 až 32 km/h 0 až 19,9 mph
Dozadu
 1 0 až 20 km/h 0 až 12,4 mph
 2 0 až 32 km/h 0 až 19,9 mph

Elektrické zariadenia
Akumulátor 1 × 12 V akumulátor 1 000 CCA
Výkon alternátora 12 V/150 A
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Hydraulický systém
Typ systému otvorený stred
Typ čerpadla zubové
Maximálny prietok čerpadla 95 l/min 25 gal/min
Systémový tlak 275 bar 3 989 psi
Hydraulický tlak v prídavných okruhoch 245 bar 3 553 psi
Hydraulický prietok v prídavných okruhoch
 Hlavica výložníka – prerušovaný tok 90 l/min 24 gal/min
 Hlavica výložníka – nepretržitý tok 90 l/min 24 gal/min
 Zadná časť stroja 90 l/min 24 gal/min

Prevádzka výložníka
Zdvihnutie výložníka 6,5 s
Spustenie výložníka 5,5 s
Teleskopické vysunutie 5 s
Teleskopické zasunutie 5 s
Sklopenie dopredu (vyklopenie) 3 s
Sklopenie dozadu 3,5 s
Kombinovaný pohyb
 Hore a vysunutie 15 s
 Dolu a zasunutie 9 s

Nápravy
Predná náprava  planétové redukčné náboje 

s diferenciálom s obmedzeným sklzom
Zadná náprava  otvorený diferenciál s planétovými 

redukčnými nábojmi

Pneumatiky
Štandardné Mitas 405/70 T20 MPT01
Voliteľné Michelin 400/70 R20 XMCL

Výkon
Ťažná sila závesu 57 kN 12 814 lbf
Rozpojovacia sila výložníka 52 kN 11 690 lbf
Rozpojovacia sila lyžice 31 kN 6 969 lbf
Otáčanie rýchlospojky 150°
Hladiny hluku
 V kabíne 74 dB(A)
 Vonku 106 dB(A)
Nosnosť v ťahu
 S hydraulickými brzdami 8 000 kg 17 637 lb
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Rozmery (Všetky rozmery sú približné.)

1 Celková dĺžka k prednej časti nosiča náradia 4 400 mm 14,4 ft 8 Šírka kabíny 900 mm 3,0 ft

2 Celková šírka (štandardné pneumatiky) 2 100 mm 6,9 ft 9 Výška zadnej časti stroja 1 510 mm 5,0 ft

3 Celková šírka (štandardné pneumatiky)* 2 250 mm 7,4 ft 10 Dĺžka stroja 4 000 mm 13,1 ft

4 Rázvor kolies 2 770 mm 9,1 ft 11 Zadný nájazdový uhol 66°

5 Svetlá výška 390 mm 1,3 ft 12 Maximálny uhol sklápania vidlice 24 °

6 Pás 1 672 mm 5,5 ft 13 Maximálny uhol vyklápania vidlice 150 °

7 Presah 920 mm 3,0 ft

* Pridajte 200 mm (7,9 ft) na maják. 
Pridajte 40 mm (1,6 ft) na vrchný chránič.
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Tabuľka zaťaženia a rozmerov

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Uvedené menovité zaťaženie platí pre stroj vybavený nosičom 
náradia a paletovými vidlicami. Stroj musí stáť na vodorovnom 
pevnom povrchu a musí mať nepoškodené a správne nahustené 
pneumatiky. Technické údaje stroja i jeho stabilita sa odvíjajú 
od menovitého zaťaženia pri konkrétnych uhloch a dĺžkach 
výložníka. (Pokiaľ sú technické údaje hraničné, o navrhovanom 
použití sa poraďte s predajcom.)

NEPREKRAČUJTE menovitú zdvíhaciu kapacitu, pretože by 
to mohlo spôsobiť nestabilitu a poškodenie stroja.

Povolené zaťaženie NEOVERUJTE naklonením stroja dopredu.

Používajte len schválené príslušenstvo s vhodným modelom/
príslušenstvom manipulátora s materiálom podľa tabuliek 
nosností uvedených v kabíne strojníka. Združenie OSHA požaduje, 
aby sa všetci strojníci, ktorí pracujú na vysokozdvižných vozíkoch 
v náročnom teréne, podrobili odbornej príprave podľa nariadenia 
OSHA 29 CFR 1910.178 (1).

Vzhľadom na nepretržité zdokonaľovanie výrobkov môže dôjsť 
k zmenám technických údajov stroja alebo vybavenia bez 
predchádzajúceho upozornenia. V pôvodnom stave z výroby 
tento stroj spĺňa požiadavky ANSI/ITSDF B56.6-2005 v prípade 
aplikácií, na ktoré je určený alebo tieto požiadavky predčí. 
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Štandardné a voliteľné vybavenie (Štandardné a voliteľné vybavenie sa môže líšiť. Podrobné informácie vám poskytne predajca produktov spoločnosti Cat.)
Štandardné Voliteľné

Kabína ROPS a FOPS

Ukazovateľ stability v pozdĺžnom smere  —
LMIS (Ukazovateľ momentu v pozdĺžnom smere) — 

Cúvacia kamera — 

Cúvacie snímače — 

Veľká obrazovka elektronického displeja — 

Slnečná clona — 

Mechanicky odpružené sedadlo 
s bezpečnostným pásom  —

Sedadlo s pneumatickým odpružením 
s bezpečnostným pásom — 

Vyhrievané sedadlo s pneumatickým 
odpružením a bezpečnostným pásom — 

Strešný stierač — 

Mriežkový chránič — 

Strešný chránič — 

Ohrievanie/odhmlievanie  —
Klimatizácia — 

Nastavenie otáčok motora — 

Viacfunkčný pákový ovládač s funkciou FNR  —
FNR páčka na stĺpiku riadenia — 

Stierače čelného a zadného skla  —
Parkovacia brzda SAHR  —

Elektrické zariadenia
1 × 12 V akumulátor 1 000 CCA  —
Ohrievač bloku motora 240 V — 

Ohrievač bloku motora 110 V — 

Pracovné svetlá, 4 × inštalované na kabíne 
(2 vpredu, 2 vzadu) 2 × inštalované na výložníku — 

Systém Product Link, verzia 641 — 

Servisný sedem (7) kolíkový konektor prívesu — 

Signalizácia cúvania  —
Otočný maják — 

Štandardné Voliteľné

Ďalšie vybavenie

Kefky výložníka — 

Regulácia podvozka s výložníkom  
vo voľnej polohe — 

Jeden pomocný okruh hydrauliky  
na hlavici výložníka  —

2. pomocný okruh hydrauliky  
na hlavici výložníka — 

Pomocný okruh hydrauliky na zadnej časti — 

Zadné spätné zrkadlo závesu, ploché — 

Zadné spätné zrkadlo závesu, konvexné — 

Skrinka na nástroje — 

Bezpečnostná podpera výložníka  —
Pneumatiky

Mitas MPT01 405/70 T20  —
Michelin 400/70 R20 XMCL — 

Ťažné závesy
Záves na vyťahovanie — 

Hydraulický zdvíhací záves — 

EEC manuálny záves — 

EEC automatický záves — 

EEC automatický záves so západkou — 

Brzdový ventil prívesu — 

Rýchloupínače
Manuálne "IT" rozhranie Cat  —
Hydraulické "IT" rozhranie Cat — 

•  K dispozícii sú spojky od konkurenčných výrobcov. Podrobnosti 
sa dozviete od predajcu produktov spoločnosti Cat.
Pracovné nástroje

Voľný nosič vidlice — 

Pevný nosič vidlice ISO, trieda 3 — 

Nosič s bočným posuvom — 

1 m3 (1,3 yd3) lyžica na univerzálny účel — 

1,5 m3 (1,95 yd3) manipulačná lyžica — 

1,0 m3 (1,3 yd3) viacúčelová lyžica — 

2,0 m3 (2,6 yd3) lyžica na zrno — 

Lyžica s drapákmi — 

Vidlica na kaly a drapák — 

Manipulátor na balíky — 

Zametací zberač — 

A9HS7827-01 (07-2016) 
Nahrádza A9HS7827 

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

© 2016 Caterpillar 
Všetky práva vyhradené

Informácie o materiáloch a technické údaje podliehajú zmenám bez oznámenia. Stroje na fotografiách môžu obsahovať ďalšie vybavenie. 
Informácie o dostupnom voliteľnom príslušenstve vám poskytne predajca produktov spoločnosti Cat.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, ich príslušné logotypy, "Caterpillar Yellow" (žltá Caterpillar) 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.
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