
Motor
Motortype Cat® C4.4 met 

ACERT™-technologie
Emissies EU fase IIIB
Nettovermogen (ISO 9249) bij 2000 tpm (DIN) 95 kW (129 hp)
Gewicht
Bedrijfsgewicht 14.000 tot 16.200 kg

Specificaties van bakken
Bakinhoud 0,18 t/m 0,92 m3

Werkbereiken
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 8770 mm
Maximale graafdiepte 5750 mm
Aandrijving
Maximale rijsnelheid 37 km/h

M313D
Graafmachine op banden



Kenmerken

Prestaties
Biedt korte cyclustijden, een groter hefvermogen 
en hoge bak- en stickkrachten. Deze combinatie 
zorgt voor een maximale productiviteit tijdens 
alle werkzaamheden.

Onderhoudsgemak
Voor meer veiligheid zijn alle dagelijkse 
onderhoudspunten toegankelijk vanaf 
maaiveldhoogte. Een gecentraliseerd smeersysteem 
zorgt voor de smering van essentiële punten.

Comfort voor de machinist 
De cabine zorgt voor maximaal comfort en meer 
veiligheid. De leverbare luchtgeveerde stoel met 
automatische gewichtinstelling en verwarmde 
en gekoelde geventileerde kussens vergroot 
het comfort voor de machinist. De veiligheid 
wordt vergroot door de kleurenmonitor en 
standaardcamera aan de achterzijde.

Onderwagen 
Er zijn verschillende onderwagenconfiguraties met 
blad en stempelpoten leverbaar, zodat wij u een 
optimale oplossing kunnen bieden.
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Verantwoordelijk ontwerp
Generaties vooruit denken

Brandstofzuinigheid en lagere uitlaatgasemissies
De motor voldoet aan de emissienorm EU Fase IIIB met dezelfde prestaties en verlaagt de uitstoot van deeltjes en NOx.

Geluidsarme werking
Lage geluidsniveaus, als gevolg van de ventilator met variabel toerental en het externe koelsysteem.

Technologieën en langere onderhoudsintervallen
Met Product Link kan de machine op afstand worden gevolgd. Hierdoor wordt de machineparkefficiëntie verbeterd en worden de 
kosten verlaagd. Uw Cat dealer kan bijdragen aan het verlengen van de onderhoudsintervallen, dit betekent dat er minder vloeistoffen 
nodig zijn en er minder afval ontstaat, wat allemaal bijdraagt aan lagere bedrijfskosten.

Biodiesel and biologisch afbreekbare hydrauliekolie
De optionele Cat BIO HYDO™ Advanced HEES™ en biodiesel (maximaal 20% biodiesel, gemengd met dieselbrandstof met een ultralaag 
zwavelgehalte) kunnen worden gebruikt zonder dat de levensduur van de systemen wordt verkort.

Minder lekken en morsen
Smeermiddelfilters en diverse aftapkranen zijn ontworpen om morsen tot een minimum te berperken. De Cat O-ringafdichtingen, XT™-
slangen en cilinders helpen lekkage met alle negatieve gevolgen voor de machineprestaties en het milieu van dien te voorkomen.

Cat gecertificeerd gebruikt
Dit programma is een belangrijk onderdeel in de reeks oplossingen die door Caterpillar en Cat dealers in de hele wereld worden 
geboden om klanten te helpen te groeien tegen de laagste kosten, terwijl de belasting van het milieu tot een minimum wordt beperkt. 
Gebruikt materieel wordt geïnspecteerd, gegarandeerd en bedrijfsklaar gemaakt en klanten profiteren van een Caterpillar garantie. 



Het vermogen en de prestaties die u nodig hebt

Constantvermogensstrategie
De constantvermogensstrategie reageert snel op veranderende belasting en 
levert dezelfde hoeveelheid vermogen ongeacht de bedrijfsomstandigheden.

Transparante actieve regeneratie
Door het gebruik van actieve regeneratie voldoet de motor aan de 
emissienorm van EU Fase IIIB.
•	Transparant: geen tussenkomst van de machinist 
•	Eenvoudig: roetfilter met lange levensduur
•	Efficiënt: geen onderbreking van de werkzaamheden, zelfs bij langdurig 

stationair draaien

Motor
Vermogen, betrouwbaarheid en brandstofzuinigheid

Brandstofzuinigheid

Commonrail-brandstofsysteem met bijbehorende brandstofpomp
Deze combinatie kent een extreem laag brandstofverbruik tijdens zowel  
werk- als transporttoepassingen.

Koelsysteem met op de koelvraag reagerende ventilator
De elektronisch geregelde, hydraulische motor drijft een op de koelvraag 
reagerende ventilator met variabel toerental aan, wat leidt tot een 
geoptimaliseerd brandstofverbruik.

Laag-stationairregeling met één druk op een knop
De automatische motortoerentalregeling verlaagt het motortoerental 
wanneer geen werk wordt uitgevoerd, waardoor het brandstofverbruik 
en de geluidsniveaus worden verlaagd.

Ecomodi
•	De ecomodus kan het brandstofverbruik aanzienlijk verlagen
•	De rijmodus optimaliseert de aandrijflijnprestaties terwijl er 

brandstof wordt bespaard
•	De vermogensmodus is het beste compromis tussen productiviteit 

en brandstofzuinigheid
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Eersteklas comfort
Houdt machinisten productief gedurende 
de hele werkdag

Comfort- en luxestoel 
Diverse stoelopties geven de machinist 
al het comfort dat hij nodig heeft voor 
een lange werkdag. Alle onderdelen 
van de stoel, inclusief lendensteun, zijn 
volledig verstelbaar en automatische 
aanpassing aan gewicht is leverbaar 
als optie. Verwarmde en geventileerde 
stoelkussens zijn eveneens leverbaar.

Lage trillings- en geluidsniveaus
De op rubber gemonteerde cabine 
heeft dikke, stalen buizen. Samen met 
de comfortabele luchtgeveerde stoel 
zorgt dit voor een verlaging van trillingen 
en geluidsniveaus.

Comfortabele bediening
Tweewegpedalen voor het rijcircuit en 
extra circuit zorgen voor meer vloerruimte 
zodat de machinist minder vaak van 
positie hoeft te wisselen. Het pedaal voor 
het extra hogedrukcircuit kan worden 
vergrendeld in de uitstand, waarna het 
als voetsteun dient. De stuurkolom kan 
eenvoudig worden gekanteld dankzij een 
groot pedaal aan de voet ervan.

Automatische klimaatregeling
Eenvoudige afstelling van de 
cabinetemperatuur met aanzuigfiltering 
zodat machinisten in elk klimaat 
comfortabel kunnen werken.

Opbergruimten
Een grote opbergruimte achter de stoel 
biedt voldoende ruimte voor een grote 
lunchtrommel of een helm. Een deksel 
houdt de inhoud op zijn plaats tijdens 
de werkzaamheden van de machine. In 
diverse andere speciale ruimtes kunnen 
grote mokken, MP3-spelers of een 
mobiele telefoon worden opgeborgen.

Voeding en radio met MP3-speler
De cabine heeft een 12V-7A-
voedingsaansluiting voor het opladen van 
elektronische apparatuur zoals MP3-
spelers, laptops en mobiele telefoons. Er is 
een radio met cd-/MP3-speler leverbaar.



Ergonomisch ontwerp en slimme bedieningselementen
Vaakgebruikte schakelaars zijn gecentraliseerd en de 
machinist kan de hydraulische gevoeligheid direct via de 
monitor instellen. Voorzieningen als de modus voor groot 
hefvermogen, rijregeling, SmartBoom en joystickbesturing zijn 
niet alleen zeer handig om uw productiviteit te verhogen, maar 
zorgen ook voor minder vermoeiing van de machinist.

Grote kleurenmonitor
U kunt vertrouwen op de lcd-monitor met hoge resolutie die 
eenvoudig af te lezen is in de eigen taal, waardoor u op de 
hoogte blijft van belangrijke informatie. Met sneltoetsen kunt 
u favoriete functies snel selecteren. Met de uitrustingsstuk-
selectiefunctie kunt u tien verschillende hydraulische 
uitrustingsstukken vooraf instellen, zodat u snel van 
uitrustingsstuk kunt wisselen.

Geoptimaliseerd zicht
Elk glaspaneel wordt rechtstreeks aan de cabine bevestigd 
zodat geen raamlijsten hoeven te worden gebruikt. Bij de 
70/30-gedeelde voorruit wordt het bovenste deel opgeborgen 
boven de machinist, en dit kan eenvoudig worden vrijgemaakt. 
De vaste voorruit is gemaakt van zeer stootbestendig, 
gelaagd glas. Een groot dakraam biedt een prima zicht naar 
boven en bevat een oprolbaar zonnescherm. Het parallelle-
ruitenwissersysteem wist de hele voorruit.

Standaard achteruitkijkcamera
Samen met het superieure zicht naar alle kanten zorgt het zicht 
naar achteren via de monitor voor een veilige werkomgeving.

Optionele elektrisch verwarmde spiegels
Deze bieden een beter zicht in koude weersomstandigheden.

Eenvoud en functionaliteit
Voor bedieningsgemak
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Hoge rijsnelheid (maximaal 37 km/h)
Verlaagt rijtijden tussen werkterreinen.

Zwaar uitgevoerde assen
Stijfheid en een lange levensduur met effectieve transmissiebescherming 
en zwaar uitgevoerde assen. De transmissie is rechtstreeks op de 
achteras gemonteerd voor bescherming en optimale bodemvrijheid. 
De vooras heeft grote pendel- en stuurhoeken.

Spatborden (optioneel)
Spatborden dekken alle banden prima af en beschermen de voorruit 
tegen omhoog spattende modder of stenen. 

Slim rijalarm (instelbaar)
Het alarm gaat af wanneer de machine begint te bewegen. In 
de automatische modus stopt het alarm wanneer het 10 seconden 
ononderbroken heeft geklonken. Het kan ook worden uitgeschakeld.

Onderwagen
Kracht en veelzijdigheid op wielen

Joystickbesturing
Houd beide handen aan de joysticks, zelfs wanneer u tegelijkertijd 
de uitrustingsstukken bedient en de machine bestuurt, door het 
gebruik van de schuifschakelaar op de rechter joystick.

Geavanceerd schijfremsysteem
Minimaliseert het schommeleffect bij het werken zonder 
stabilisatie. Het schijfremsysteem werkt rechtstreeks op de naaf 
in plaats van op de aandrijfas om speling op de planeetwielen 
te voorkomen. Het asontwerp verlaagt de kosten over de hele 
levensduur. De olieverversingsintervallen zijn na 2000 bedrijfsuren.
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Speciale zwenkpomp
Dit gesloten hydraulische circuit maximaliseert de 
zwenkprestaties zonder het vermogen naar de overige 
hydraulische functies te verlagen, waardoor de gecombineerde 
bewegingen soepeler verlopen.

Extra proportionele hydrauliek, extreem veelzijdig
Het functieventiel voor middelhoge druk levert een proportionele 
oliestroom die ideaal is voor het kantelen van de laadbak of het 
draaien van het uitrustingsstuk. Hogedrukventiel en optioneel 
tweede hogedrukventiel voor toepassingen die een derde 
extra hydraulische functie vereisen, zoals uitrustingsstukken 
voor kantelen/draaien.

Modus voor groot hefvermogen
Maximaliseert de hefprestaties door het hefvermogen 
van de machine met maximaal 7% te verhogen.

Instelbare hydraulische gevoeligheid
Met deze functie kunt u de agressiviteit van de machine 
afstemmen op de toepassing.

Regeneratiecircuit van graafarm
Verhoogt de efficiëntie en helpt de regelbaarheid te vergroten 
voor een hogere productiviteit. 

Hydrauliek
Kortere cyclustijden, groot hefvermogen
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Robuuste prestaties
Gieken en graafarmen zijn gelaste constructies van 
kokerprofielen met dikke, uit meerdere platen bestaande 
verstevigingen op zwaar belaste plaatsen voor het zware 
werk  dat u uitvoert.

Flexibiliteit
Met een keuze uit diverse gieken en graafarmen vindt u voor iedere 
toepassing de juiste balans tussen reikwijdte en graafkrachten.

Graafarmen
•	Korte graafarm (2000 mm) voor maximale opbreekkracht 

en hefvermogen
•	Middellange graafarm (2300 mm) voor een hogere 

kantelkracht en hefvermogen
•	Lange graafarm (2600 mm) voor een grotere diepte en reikwijdte
•	Industriële graafarm (2900 mm) voor gebruik met 

vrijzwenkende grijpers voor materiaaloverslag en 
industriële toepassingen

Gieken
•	Variabel verstelbaar (VA) – biedt een beter zicht naar rechts 

en een betere balans tijdens het rijden met de machine. Bij 
het werken in krappe ruimten of het heffen van zware lasten 
biedt de VA-giek de meeste flexibiliteit.

•	Eendelige giek – is de beste keuze voor alle standaard 
toepassingen, zoals het laden van trucks en graven. Een 
uniek recht deel in de gebogen zijplaat vermindert de 
spanningsstroming en bevordert de levensduur van de giek. 

•	Offset-giek – de grote verstellingsafstanden (links/rechts 
2480/2760 mm) maken het mogelijk langs een muur of over 
obstakels te graven, om te nivelleren tijdens het rijden en om 
te graven onder gelegde buizen zonder deze te beschadigen. 
De combinatie met een kantelbare slotenbak zorgt voor een 
uitermate veelzijdig systeem. 

Gieken en graafarmen
Maximale flexibiliteit – Hoge productiviteit
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Rijregeling
Hoge rijsnelheid met meer comfort

Schrapen van stenen
Het afschrapen van rotsen en afwerken gaat gemakkelijk en snel. SmartBoom 
maakt de taak eenvoudiger, zodat de machinist zich kan concentreren op de 
graafarm en laadbak, terwijl de giek vrij omhoog en omlaag beweegt zonder 
gebruik te maken van de pompopbrengst.

Hamerwerk
De onderdelen aan de voorkant volgen automatisch de hamer tijdens het 
penetreren van de rots. Ineffectieve slagen en overmatige kracht op de 
hamer worden voorkomen, waardoor de levensduur van de hamer en de 
machine worden verlengd. Soortgelijke voordelen met trilplaatverdichters.

Trucks laden
Het laden van trucks vanaf een bank is productiever en vraagt minder 
brandstof omdat de retourcyclus korter is, terwijl er geen pompopbrengst 
nodig is om de giek omlaag te brengen. 

Het rijcomfortsysteem maakt het mogelijk om sneller met de machine over ruw terrein te rijden, met een beter rijcomfort voor 
de machinist. Accumulators werken als schokdempers die de bewegingen van de voorkant dempen. Het rijcomfortsysteem 
kan worden ingeschakeld via een knop op het zachte schakelaarpaneel in de cabine.

SmartBoom
Vermindert spanningen en trillingen



Bespaar tijd elke keer dat u van uitrustingsstuk wisselt
Uitrustingsstukken verwisselen binnen enkele seconden … Combineer een 
snelkoppeling met een gebruikelijke voorraad uitrustingsstukken die kunnen 
worden uitgewisseld tussen machines van dezelfde grootte, en u zult bij 
elke taak van flexibiliteit kunnen profiteren. De hydraulische snelkoppeling 
automatiseert het verwisselen van uitrustingsstukken, zodat machinisten 
snel van uitrustingsstuk kunnen wisselen, vanuit de veiligheid en het comfort 
van hun cabine. Maakt machinisten efficiënter en productiever. 
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Uitrustingsstukken
Optimaliseert uw prestaties



Cat uitrustingsstukken zijn ontworpen 
om te functioneren als een geïntegreerd 
onderdeel van uw graafmachine en zijn qua 
prestaties afgestemd op Cat machines.

Snelkoppelingen
Met hydraulische snelkoppelingen kan het ene 
uitrustingsstuk eenvoudig worden losgekoppeld 
en een ander worden aangekoppeld zonder dat de 
machinist de cabine hoeft te verlaten, waardoor uw 
graafmachine zeer veelzijdig en productief wordt. 
Er zijn ook assnelkoppelingen leverbaar.

Bakken
Er is een groot assortiment speciale laadbakken 
leverbaar, inclusief graafwerktuigen uit de Cat 
K-serie™ om te voldoen aan alle toepassingseisen.

Hamers
Cat hamers hebben zeer hoge slagsnelheden, 
waardoor uw gereedschapsdrager meer 
produceert in sloop- en bouwtoepassingen. 

Multifunctionele grijpers
De multifunctionele grijper met onbeperkte draaiing 
linksom en rechtsom is ideaal voor strippen, 
sorteren, overslaan en laden. De grote sluitkracht 
van de grijperschalen zorgt in combinatie met 
de korte openings-/sluitingstijd voor een korte 
cyclustijd waardoor er meer ton per uur kan 
worden geproduceerd.

Trilplaatverdichters 
Cat verdichters integreren perfect met de Cat 
hamers – de steunen en hydraulische sets zijn 
volledig uitwisselbaar tussen hamers en verdichters. 

Scharen
Cat scharen zorgen voor een superieure en 
effectieve schrootverwerking, en zijn bijzonder 
productief bij sloopwerkzaamheden. Aanboutbare 
steunen zijn leverbaar voor montage aan de giek. 
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1  Verdichters

2  Grondverzet (X)

3  Zwaar grondverzet (EX)

4  Grondverzet, nivellering

5  Sloten reinigen

6  Snelkoppeling

7  Scharen
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Complete klantondersteuning
Uw Cat dealer ondersteunt u als geen ander

Cat Product Link
Het is de moeite waarde om op de hoogte te zijn

Cat dealers bieden het beste op het gebied van 
verkoop en service: van begeleiding bij het 
kiezen van de juiste machine tot voortdurende 
deskundige ondersteuning.

•	Beste langetermijninvestering met 
financieringsmogelijkheden en services

•	Productieve bedrijfsvoering met trainingsprogramma's
•	Preventief onderhoud en gegarandeerde 

onderhoudscontracten
•	Inzetbaarheid met de beste onderdelenvoorziening 

in de sector
•	Repareren, reviseren of vervangen? Uw Cat dealer helpt 

u bi het beoordelen van de beste mogelijkheid.

Product Link helpt om materieel te beheren zonder giswerk. 

Door tijdige en nuttige informatie kunt u uw machines en kosten beter 
beheren. Met slechts enkele klikken hebt u toegang tot uitgebreide bewaking 
op afstand, het volgen van machines en onderhoudsbeheer. Met de krachtige 
internettoepassing VisionLink® kunt u informatie vanuit al uw machines 
zien – productietijd tegenover stilstandtijd, brandstofverbruik, diagnostische 
storingscodes, veiligheidswaarschuwingen en meer.

Wanneer u weet waar uw materieel is, wat het doet en hoe het presteert, 
kunt u de efficiëntie maximaliseren en de bedrijfskosten verlagen. Het is de 
moeite waard om Cat Product Link te kennen.
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Langere onderhoudsintervallen om kosten te verlagen
•	S·O·SSM-analyse van oliemonsters – Verbetert de prestaties 

en duurzaamheid. Dit systeem kan potentiële storingen 
voorspellen en kan de hydrauliekolieverversingsintervallen 
verlengen tot maximaal 6000 uur.

•	Motorolie (laag asgehalte) – Cat motorolie is 
rendabeler en biedt prestaties van wereldklasse. Het 
motorolieverversingsinterval kan tot 500 uur worden verlengd.

•	Patroonfilter – Het hydraulisch retourfilter voorkomt 
verontreiniging tijdens het verversen van de hydrauliekolie. 

•	Brandstoffilters en waterafscheider – Brandstoffilters met een 
hoog rendement en een Stay-Clean Valve™ kunnen meer dan 
98% van de deeltjes verwijderen waardoor de levensduur van 
de brandstofverstuiver wordt verlengd. 

•	Extern smeren – Gecentraliseerde of gegroepeerde punten 
voor moeilijk te bereiken plekken.

•	Tankpomp (optioneel).

Eenvoudig onderhoud op maaiveldhoogte
Onze graafmachines zijn ontworpen met de machinist en 
monteur in gedachten. De deuropening wordt ondersteund 
door gasdempers.
•	Voorcompartiment – Toegang op maaiveldhoogte tot accu's, 

luchtgekoelde nakoeler, airconditioningcondensor en het luchtfilter. 
•	Wegdraaibare airconditioningcondensor maakt reiniging 

aan beide kanten mogelijk, evenals toegang tot de 
luchtgekoelde nakoeler.

•	Motorcompartiment – De positionering in de lengterichting 
zorgt voor de toegankelijkheid op maaiveldhoogte. 

Onderhoudsgemak
Wanneer inzetbaarheid telt
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•	ROPS-/FOPS-gecertificeerd voor extra bescherming

•	Bescherming tegen vallende voorwerpen kan 
rechtstreeks aan de cabine worden bevestigd

•	Bak met antidriftklep en bedieningselementen 
voor neerlaten van gieken en graafarmen

•	Geluidsisolatie voor een geluidsarme werking

•	Onderhoud op maaiveldhoogte waardoor 
valgevaar wordt verminderd

•	Antislipplaten aan de bovenkant van de trap 
en bovenwagen om slipgevaar te verminderen

•	Handgrepen en treden maken het en 
in uit de cabine klimmen eenvoudig 
met drie contactpunten

•	Meerdere halogeenlampen voor goed zicht 
gedurende de volledige werkdag

•	Zwaailamp, standaard

•	Uitstekend zicht – het zicht naar boven 
is verbeterd met een groot dakraam 

•	Standaard achteruitkijkcamera – duidelijk 
zicht achter de machine via de monitor 

•	Vergrendeling van uitrustingsstuk voorkomt 
dat de machine onbedoeld gaat rijden

•	Slim rijalarm om de veiligheid op het 
werkterrein te verbeteren

•	Verwarmde spiegel voor beter zicht zonder 
uit de cabine te klimmen

Veiligheid
Zorg ervoor dat u veilig bent



M313D-graafmachine op banden, specificaties

Motor

Motortype Cat C4.4

Emissies EU fase IIIB

Vermogen 2000 tpm

Brutovermogen 102 kW (139 hp)

Nettovermogen

ISO 9249 95 kW (129 hp)

80/1269/EEG 95 kW (129 hp)

Boring 105 mm

Slag 127 mm

Cilinderinhoud 4,4 l

Cilinders 4

Maximumkoppel bij 1400 tpm 550 Nm

•	Alle motorvermogens (hp) zijn metrisch, waaronder 
die op de voorpagina.

•	Volledig nettomotorvermogen tot 3000 m hoogte.

Hydraulisch systeem

Inhoud van de tank 95 l

Systeem 180 l

Maximale druk

Werktuigcircuit

Normaal 350 bar

Groot hefvermogen 375 bar

Rijcircuit 350 bar

Extra circuit

Hoge druk 350 bar

Middelhoge druk 185 bar

Zwenkmechanisme 350 bar

Maximale opbrengst

Werktuig-/rijcircuit 190 l/min

Extra circuit

Hoge druk 190 l/min

Middelhoge druk 40 l/min

Zwenkmechanisme 80 l/min

Gewicht

VA-giek*

Alleen dozer achter 13.800 kg

Dozer achter, stempelpoten voor 14.750 kg

Stempelpoten voor en achter 15.050 kg

Eendelige giek*

Alleen dozer achter 13.500 kg

Dozer achter, stempelpoten voor 14.450 kg

Stempelpoten voor en achter 14.750 kg

Offset-giek*

Alleen dozer achter 14.350 kg

Dozer achter, stempelpoten voor 15.300 kg

Stempelpoten voor en achter 15.600 kg

Graafarmen

Kort (2000 mm) 370 kg

Middellang (2300 mm) 390 kg

Lang (2600 mm) 440 kg

Industrieel (2900 mm) 380 kg

Dozerblad 750 kg

Stempelpoten 960 kg

Contragewicht

Standaard 2900 kg

Optioneel 3300 kg

•	Machinegewicht inclusief  middellange graafarm, contragewicht 
van 3300 kg, machinist en volle brandstoftank, exclusief  
uitrustingsstuk. Gewicht is afhankelijk van de configuratie.

Transmissie

Vooruit/achteruit

1e versnelling 9 km/h

2e versnelling 37 km/h

Kruipversnelling

1e versnelling 3 km/h

2e versnelling 13 km/h

Trekkracht 76 kN

Maximaal hellingvermogen 58%
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M313D-graafmachine op banden, specificaties
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Zwenkmechanisme

Zwenksnelheid 10,5 tpm

Zwenkkoppel 35 kNm

Banden

Standaard

•	10.00-20 (dubbel lucht)

Optioneel

•	11.00-20 (dubbel lucht)
•	18 R 19.5 XF (enkel lucht)
•	10.00-20 (dubbel massief  rubber)

Onderwagen

Bodemvrijheid 370 mm

Maximale stuurhoek 35°

Aspendelhoek ± 9°

Minimale draaistraal

Buitenzijde band 6200 mm

Einde van VA-giek 6700 mm

Einde van eendelige giek 8100 mm

Inhouden

Brandstoftank 235 l

Koelen 31 l

Motorcarter 8 l

AdBlue (in de VS DEF genaamd) 8,3 l

Huis van achteras (differentieel) 11,2 l

Gestuurde vooras (differentieel) 9 l

Eindaandrijving 2,4 l

Power Shift-transmissie 2,5 l

Geluidsniveaus

Geluid buiten cabine

•	Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor omstanders, gemeten 
volgens de testprocedures en condities die zijn gespecificeerd in 
2000/14/EG, bedraagt 102 dB(A).

Cabine/ROPS/FOGS

•	Cat cabine met geïntegreerde ROPS (bescherming bij omkantelen), 
voldoet aan criteria van ISO 12117-2:2008.

•	Cabine met FOGS (bescherming tegen vallende voorwerpen), 
voldoet aan ISO 10262.
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Afmetingen
Alle afmetingen zijn bij benadering.

VA-giek Eendelige giek Offset-giek
Sticklengte mm 2000 2300 2600 *2900 2000 2300 2600 *2900 2000 2300
1 Transporthoogte mm 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120

2 Transportlengte mm 8310 8300 8290 8130 8090 8080 8090 7950 8300 8300

3 Steunpunt mm 3820 3470 3320 3580 3480 3120 2950 3170 3820 3460

4 Zwenkstraal over achterkant mm 2060 2060 2060

5 Vrije ruimte contragewicht mm 1230 1230 1230

6 Hoogte van cabine mm 3120 3120 3120

* Industriële graafarm

** Maximale bodemvrijheid 
van de band met 
stempelpoot 
helemaal omlaag

Rijpositie met graafarm van 2300 mm

Onderwagen met alleen dozer
Onderwagen met 
2 sets stempelpoten

Onderwagen met 1 set 
stempelpoten en dozer



M313D-graafmachine op banden, specificaties

1

2

3

4

5

6
7

1

2

3

4

5

6
7

1

2

3

4

5

6
7

20

Werkbereiken

VA-giek Eendelige giek Offset-giek
Sticklengte mm 2000 2300 2600 *2900 2000 2300 2600 *2900 2000 2300
1 Graafhoogte mm 9670 9820 10.060 8500 8600 8620 8790 7140 9670 9820

2 Storthoogte mm 6900 7060 7290 4020 5910 5970 6140 3160 6900 7060

3 Graafdiepte mm 5160 5450 5750 4670 4990 5290 5590 4500 5160 5450

4 Graafdiepte, verticale wand mm 3500 3600 3890 – 3410 3370 3670 – 3500 3600

5 Diepte 2,5 m, rechte uitname mm 4920 5230 5550 – 4750 5070 5390 – 4920 5230

6 Reikwijdte mm 8670 8920 9210 7910 8420 8660 8950 7610 8670 8920

7 Reikwijdte op maaiveldhoogte mm 8490 8740 9030 7710 8230 8480 8770 7400 8490 8740

Bakkrachten (ISO 6015) kN 93 93 93 – 93 93 93 – 93 93

Stickkrachten (ISO 6015) kN 73 67 62 – 73 67 62 – 73 67

* Industriële graafarm heeft geen bakscharnier. Alle afmetingen zijn tot het uiteinde van de graafarm.

Waarden 1-7 worden berekend met bak en snelkoppeling met een kantelradius van 1400 mm.

De waarden voor de opbreekkracht worden berekend met ingeschakeld systeem voor groot hefvermogen (geen snelkoppeling) en een kantelradius van 1236 mm.
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Specificaties van bakken**
Neem contact op met uw Cat dealer voor vereisten voor speciale bakken.

Vastgepende bakken
Variabel verstelbare giek Eendelige giek Offset-giek

5020 mm 4815 mm 5020 mm

Sticklengte 2000 mm 2300 mm 2600 mm 2000 mm 2300 mm 2600 mm 2000 mm 2300 mm 2600 mm
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mm kg m3

Algemeen 
gebruik

450 302 0,20 3

600 349 0,31 3

900 431 0,53 5 X

1000 456 0,60 5 X X

1100 490 0,68 6 X X X X X

1200 519 0,76 6 X X X X X X X X

Zwaar 
gebruik 1200 528 0,76 6 X X X X X X X X X

Sloten 
reinigen

1800 465 0,73

2000 495 0,83

Sloten 
reinigen, 
kantelbaar

1800 690 0,61

2000 720 0,68

**Bakgewicht inclusief graafwerktuigen

** Er zijn andere bakken leverbaar, zoals sloten-/kantelbakken met een offset-giek en puinbakken. Neem contact op met uw 
Cat dealer voor meer informatie.

De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm EN 474 betreffende de eisen voor hydraulische 
graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het 
kantelmoment bij volledig uitgeschoven laadbakscharnier op maaiveldhoogte en gekantelde laadbak.

Capaciteit gebaseerd op ISO 7451.

Laadbakgewicht met lange punten.

Maximale materiaaldichtheid
2100 kg/m3

1800 kg/m3

1500 kg/m3

1200 kg/m3

X Niet aanbevolen

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik 
van uitrustingsstukken, inclusief bakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, 
opbrengsten, drukken, enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en 
verminderde duurzaamheid van de componenten. Onjuist gebruik van het uitrustingsstuk dat tot gevolg heeft dat zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien 
en/of klemmen, beperkt de levensduur van de giek en graafarm.

M313D-graafmachine op banden, specificaties
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Specificaties van bakken**
Neem contact op met uw Cat dealer voor vereisten voor speciale bakken.

Met snelkoppeling 
(CW20/CW20s)

Variabel verstelbare giek Eendelige giek Offset-giek
5020 mm 4815 mm 5020 mm

Sticklengte 2000 mm 2300 mm 2600 mm 2000 mm 2300 mm 2600 mm 2000 mm 2300 mm 2600 mm
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mm kg m3

Algemeen 
gebruik

450 300 0,20 3

500 309 0,24 3

600 328 0,31 3

750 374 0,41 4 X

900 423 0,53 5 X X X X X

1000 452 0,60 5 X X X X X X X

1100 482 0,68 6 X X X X X X X X X X X X

1200 511 0,76 6 X X X X X X X X X X X X X X X

Zwaar 
gebruik

500 319 0,24 3

1200 511 0,76 3 X X X X X X X X X X X X X X X

Sloten 
reinigen

1800 430 0,73

2000 460 0,83 X

Sloten 
reinigen, 
kantelbaar

1800 650 0,61

2000 680 0,68 X

**Bakgewicht inclusief graafwerktuigen

** Er zijn andere bakken leverbaar, zoals sloten-/kantelbakken met een offset-giek en puinbakken. Neem contact op met uw 
Cat dealer voor meer informatie.

De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm EN 474 betreffende de eisen voor hydraulische 
graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het 
kantelmoment bij volledig uitgeschoven laadbakscharnier op maaiveldhoogte en gekantelde laadbak.

Capaciteit gebaseerd op ISO 7451.

Laadbakgewicht met lange punten.

Maximale materiaaldichtheid
2100 kg/m3

1800 kg/m3

1500 kg/m3

1200 kg/m3

X Niet aanbevolen

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik 
van uitrustingsstukken, inclusief bakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, 
opbrengsten, drukken, enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en 
verminderde duurzaamheid van de componenten. Onjuist gebruik van het uitrustingsstuk dat tot gevolg heeft dat zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien 
en/of klemmen, beperkt de levensduur van de giek en graafarm.
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Tabel voor geschikte uitrustingsstukken
Wanneer u kiest tussen verschillende uitrustingsstukmodellen die op dezelfde machine-uitvoering kunnen worden 
geïnstalleerd, dient u rekening te houden met de uitrustingsstuktoepassing, productiviteitseisen en duurzaamheid. 
Raadpleeg de uitrustingsstukspecificaties voor aanbevolen toepassingen en informatie over productiviteit.

Variabel verstelbare giek Eendelige giek Offset-giek
5020 mm 4815 mm 5020 mm

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)

Zonder snelkoppeling

20
00

23
00

26
00

29
00

20
00

23
00

26
00

29
00

20
00

23
00

26
00

29
00

20
00

23
00

26
00

29
00

20
00

23
00

26
00

29
00

20
00

23
00

26
00

29
00

20
00

23
00

20
00

23
00

20
00

23
00

Sticklengte (mm)

Hamers H110E, H115E

Hydraulische scharen 
(*aan  giek  gemonteerd) S320B*

Multifunctionele grijpers G310B
D

R

Verdichter CVP75

(1) Dozer neergelaten

(2) 2 sets stempels neergelaten

Met snelkoppeling (CW-20, CW-20S) (3) Dozerblad en stempel neergelaten

Hamers H110E

H115E

Multifunctionele grijpers G310B
D

R

Verdichter CVP75

Werkbereik 360°
Alleen over de voorkant

M313D-graafmachine op banden, specificaties
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Hefvermogens – variabel verstelbare giek (5020 mm)
Alle waarden zijn in kg, zonder bak en zonder snelkoppeling, met contragewicht (3300 kg) en ingeschakeld systeem voor groot hefvermogen.

Last bij maximale reikwijdte (uiteinde van giek/bakpen) Last over voorkant Last over achterkant Last over zijkant Lastpunthoogte

Korte 
graafarm

Configuratie van onderwagen

3,0 m 4,5 m 6,0 m

m
2000 mm

6,0 m

Dozer achter omhoog *5000 3900 3550 *3550 2550 2300

5,82
Dozer achter omlaag *5000 4100 *3550 2650
Dozer en stempel neergelaten *5000 *5000 *3550 *3550
2 sets stempels neergelaten *5000 *5000 *5000 *3550 *3550 *3550

4,5 m

Dozer achter omhoog *5450 3750 3400 3500 2400 2200 2900 2000 1800

6,71
Dozer achter omlaag *5450 3950 *4500 2550 *3250 2100
Dozer en stempel neergelaten *5450 *5450 *4500 3850 *3250 3200
2 sets stempels neergelaten *5450 *5450 *5450 *4500 *4500 4500 *3250 *3250 *3250

3,0 m

Dozer achter omhoog 5250 3500 3200 3400 2300 2100 2600 1750 1600

7,16
Dozer achter omlaag *6250 3700 *4750 2450 *3200 1850
Dozer en stempel neergelaten *6250 5850 *4750 3750 *3200 2850
2 sets stempels neergelaten *6250 *6250 *6250 *4750 *4750 4400 *3200 *3200 *3200

1,5 m

Dozer achter omhoog 5000 3300 2950 3300 2200 2000 2500 1700 1550

7,28
Dozer achter omlaag *6750 3450 *4900 2350 *3300 1800
Dozer en stempel neergelaten *6750 5600 *4900 3650 *3300 2750
2 sets stempels neergelaten *6750 *6750 6650 *4900 *4900 4250 *3300 *3300 3200

0,0 m

Dozer achter omhoog 4900 3200 2850 3250 2150 1950 2600 1750 1600

7,06
Dozer achter omlaag *6500 3350 *4750 2250 *3600 1850
Dozer en stempel neergelaten *6500 5450 *4750 3600 *3600 2850
2 sets stempels neergelaten *6500 *6500 6500 *4750 *4750 4200 *3600 *3600 3350

-1,5 m

Dozer achter omhoog *6700 5950 5200 4900 3150 2850 3250 2150 1950 2950 1950 1800

6,48
Dozer achter omlaag *6700 6250 *5550 3350 *4000 2250 *3300 2050
Dozer en stempel neergelaten *6700 *6700 *5550 5450 *4000 3600 *3300 3250
2 sets stempels neergelaten *6700 *6700 *6700 *5550 *5550 *5550 *4000 *4000 *4000 *3300 *3300 *3300

Middel- 
lange  
graafarm

Configuratie van onderwagen

3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m

m

2300 mm

6,0 m

Dozer achter omhoog *4600 3950 3600 *3500 2450 2250 *2900 2350 2150

6,13
Dozer achter omlaag *4600 4150 *3500 2550 *2900 2450
Dozer en stempel neergelaten *4600 *4600 *3500 *3500 *2900 *2900
2 sets stempels neergelaten *4600 *4600 *4600 *3500 *3500 *3500 *2900 *2900 *2900

4,5 m

Dozer achter omhoog *5200 3800 3450 3550 2450 2200 *2750 1900 1700

6,98
Dozer achter omlaag *5200 4000 *4350 2550 *2750 2000
Dozer en stempel neergelaten *5200 *5200 *4350 3900 *2750 *2750
2 sets stempels neergelaten *5200 *5200 *5200 *4350 *4350 *4350 *2750 *2750 *2750

3,0 m

Dozer achter omhoog 5300 3550 3200 3400 2350 2100 2450 1650 1500

7,42
Dozer achter omlaag *6050 3750 *4650 2450 *2700 1750
Dozer en stempel neergelaten *6050 5900 *4650 3800 *2700 *2700
2 sets stempels neergelaten *6050 *6050 *6050 *4650 *4650 4400 *2700 *2700 *2700

1,5 m

Dozer achter omhoog 5000 3300 3000 3300 2200 2000 2400 1600 1450 2400 1600 1450

7,52
Dozer achter omlaag *6700 3500 *4900 2350 *3050 1700 *2850 1700
Dozer en stempel neergelaten *6700 5600 *4900 3650 *3050 2650 *2850 2650
2 sets stempels neergelaten *6700 *6700 6650 *4900 *4900 4300 *3050 *3050 *3050 *2850 *2850 *2850

0,0 m

Dozer achter omhoog 4900 3150 2850 3200 2150 1950 2450 1650 1500

7,32
Dozer achter omlaag *6600 3350 *4800 2250 *3150 1750
Dozer en stempel neergelaten *6600 5450 *4800 3600 *3150 2700
2 sets stempels neergelaten *6600 *6600 6500 *4800 *4800 4200 *3150 *3150 *3150

-1,5 m

Dozer achter omhoog *6800 5850 5150 4850 3150 2850 3200 2100 1950 2750 1850 1650

6,76
Dozer achter omlaag *6800 6200 *5800 3350 *4200 2250 *3300 1950
Dozer en stempel neergelaten *6800 *6800 *5800 5450 *4200 3550 *3300 3050
2 sets stempels neergelaten *6800 *6800 *6800 *5800 *5800 *5800 *4200 *4200 4150 *3300 *3300 *3300

-3,0 m

Dozer achter omhoog *4150 3200 2900
Dozer achter omlaag *4150 3400
Dozer en stempel neergelaten *4150 *4150
2 sets stempels neergelaten *4150 *4150 *4150

* Begrensd door hydraulisch vermogen en niet door kantelmoment.

Nominale hefvermogens zijn gebaseerd op ISO 10567:2007. Ze zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het lastpunt is het midden van de bevestigingspen voor het 
bakscharnier op de graafarm. De pendelas moet zijn vergrendeld. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige, vlakke ondergrond staat en waarvan de cilinder voor de verstelbare giek maximaal is 
uitgeschoven. Voor het hefvermogen inclusief bak en/of snelkoppeling moet het betreffende gewicht worden afgetrokken van de bovenstaande waarden. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor 
de overslag/het heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine. 

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.
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Hefvermogens – variabel verstelbare giek (5020 mm)
Alle waarden zijn in kg, zonder bak en zonder snelkoppeling, met contragewicht (3300 kg) en ingeschakeld systeem voor groot hefvermogen.

Last bij maximale reikwijdte (uiteinde van giek/bakpen) Last over voorkant Last over achterkant Last over zijkant Lastpunthoogte

Lange 
graafarm

Configuratie van onderwagen

3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m

m
2600 mm

6,0 m

Dozer achter omhoog *4000 *4000 3650 3600 2500 2250 *2500 2150 1950

6,49
Dozer achter omlaag *4000 *4000 *3650 2600 *2500 2250
Dozer en stempel neergelaten *4000 *4000 *3650 *3650 *2500 *2500
2 sets stempels neergelaten *4000 *4000 *4000 *3650 *3650 *3650 *2500 *2500 *2500

4,5 m

Dozer achter omhoog *4500 3850 3500 3550 2450 2250 *2350 1750 1600

7,29
Dozer achter omlaag *4500 4000 *4200 2550 *2350 1850
Dozer en stempel neergelaten *4500 *4500 *4200 3900 *2350 *2350
2 sets stempels neergelaten *4500 *4500 *4500 *4200 *4200 *4200 *2350 *2350 *2350

3,0 m

Dozer achter omhoog 5300 3550 3250 3400 2350 2100 2450 1650 1500 2300 1550 1400

7,71
Dozer achter omlaag *5850 3750 *4500 2450 *3350 1750 *2350 1650
Dozer en stempel neergelaten *5850 *5850 *4500 3800 *3350 2700 *2350 *2350
2 sets stempels neergelaten *5850 *5850 *5850 *4500 *4500 4400 *3350 *3350 3100 *2350 *2350 *2350

1,5 m

Dozer achter omhoog 5050 3300 3000 3300 2200 2000 2400 1600 1450 2250 1500 1350

7,81
Dozer achter omlaag *6550 3500 *4800 2350 3750 1700 *2450 1600
Dozer en stempel neergelaten *6550 5600 *4800 3650 3750 2650 *2450 *2450
2 sets stempels neergelaten *6550 *6550 *6550 *4800 *4800 4250 *3800 *3800 3050 *2450 *2450 *2450

0,0 m

Dozer achter omhoog 4850 3150 2850 3200 2100 1900 2350 1550 1400 2300 1500 1400

7,61
Dozer achter omlaag *6650 3350 *4800 2250 *3550 1650 *2700 1600
Dozer en stempel neergelaten *6650 5450 *4800 3550 *3550 2600 *2700 2550
2 sets stempels neergelaten *6650 *6650 6500 *4800 *4800 4150 *3550 *3550 3050 *2700 *2700 *2700

-1,5 m

Dozer achter omhoog *6400 5800 5050 4800 3100 2800 3150 2100 1900 2550 1700 1550

7,08
Dozer achter omlaag *6400 6100 *6000 3300 *4350 2200 *3150 1800
Dozer en stempel neergelaten *6400 *6400 *6000 5400 *4350 3500 *3150 2800
2 sets stempels neergelaten *6400 *6400 *6400 *6000 *6000 *6000 *4350 *4350 4150 *3150 *3150 *3150

-3,0 m

Dozer achter omhoog *4550 3150 2850 *2900 2150 1950
Dozer achter omlaag *4550 3350 *2900 2250
Dozer en stempel neergelaten *4550 *4550 *2900 *2900
2 sets stempels neergelaten *4550 *4550 *4550 *2900 *2900 *2900

Industriële 
graafarm

Configuratie van onderwagen

3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m

m
2900 mm

6,0 m

Dozer achter omhoog *4150 *4150 3850 3800 2700 2500 *3150 2300 2150

6,60
Dozer achter omlaag *4150 *4150 *4000 2800 *3150 2400
Dozer en stempel neergelaten *4150 *4150 *4000 *4000 *3150 *3150
2 sets stempels neergelaten *4150 *4150 *4150 *4000 *4000 *4000 *3150 *3150 *3150

4,5 m

Dozer achter omhoog *4600 4050 3700 3750 2650 2450 2700 1900 1750

7,39
Dozer achter omlaag *4600 4250 *4250 2750 *3100 2000
Dozer en stempel neergelaten *4600 *4600 *4250 4100 *3100 3000
2 sets stempels neergelaten *4600 *4600 *4600 *4250 *4250 *4250 *3100 *3100 *3100

3,0 m

Dozer achter omhoog 5550 3800 3500 3650 2550 2350 2600 1850 1700 2450 1700 1600

7,80
Dozer achter omlaag *5850 4000 *4650 2650 *3800 1950 *3200 1800
Dozer en stempel neergelaten *5850 *5850 *4650 4000 *3800 2900 *3200 2700
2 sets stempels neergelaten *5850 *5850 *5850 *4650 *4650 4600 *3800 *3800 3300 *3200 *3200 3100

1,5 m

Dozer achter omhoog 5300 3550 3250 3500 2400 2200 2550 1800 1650 2400 1650 1500

7,90
Dozer achter omlaag *6700 3750 *5000 2550 3900 1850 *3400 1750
Dozer en stempel neergelaten *6700 5850 *5000 3850 3950 2800 *3400 2600
2 sets stempels neergelaten *6700 *6700 *6700 *5000 *5000 4500 *4000 *4000 3250 *3400 *3400 3000

0,0 m

Dozer achter omhoog 5100 3400 3050 3400 2300 2150 2550 1750 1600 2450 1700 1550

7,71
Dozer achter omlaag *6950 3550 *5100 2450 3850 1850 3700 1750
Dozer en stempel neergelaten *6950 5700 *5100 3750 *3900 2800 *3700 2700
2 sets stempels neergelaten *6950 *6950 6750 *5100 *5100 4400 *3900 *3900 3200 *3700 *3700 3100

-1,5 m

Dozer achter omhoog *7400 6050 5300 5050 3350 3000 3350 2300 2100 2650 1800 1650

7,18
Dozer achter omlaag *7400 6350 *6450 3500 *4750 2400 *3600 1900
Dozer en stempel neergelaten *7400 *7400 *6450 5600 *4750 3700 *3600 2950
2 sets stempels neergelaten *7400 *7400 *7400 *6450 *6450 *6450 *4750 *4750 4350 *3600 *3600 3400

-3,0 m

Dozer achter omhoog *6950 6150 5400 5050 3350 3050 3400 2300 2100 3200 2200 2000

6,25
Dozer achter omlaag *6950 6450 *5150 3550 *3600 2450 *3300 2300
Dozer en stempel neergelaten *6950 *6950 *5150 *5150 *3600 *3600 *3300 *3300
2 sets stempels neergelaten *6950 *6950 *6950 *5150 *5150 *5150 *3600 *3600 *3600 *3300 *3300 *3300

* Begrensd door hydraulisch vermogen en niet door kantelmoment.

Nominale hefvermogens zijn gebaseerd op ISO 10567:2007. Ze zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het lastpunt is het midden van de bevestigingspen voor het 
bakscharnier op de graafarm. De pendelas moet zijn vergrendeld. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige, vlakke ondergrond staat en waarvan de cilinder voor de verstelbare giek maximaal is 
uitgeschoven. Voor het hefvermogen inclusief bak en/of snelkoppeling moet het betreffende gewicht worden afgetrokken van de bovenstaande waarden. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor 
de overslag/het heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine. 

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

M313D-graafmachine op banden, specificaties



M313D-graafmachine op banden, specificaties

Hefvermogens – eendelige giek (4815 mm)
Alle waarden zijn in kg, zonder bak en zonder snelkoppeling, met contragewicht (3300 kg) en ingeschakeld systeem voor groot hefvermogen.

Last bij maximale reikwijdte (uiteinde van giek/bakpen) Last over voorkant Last over achterkant Last over zijkant Lastpunthoogte

Korte 
graafarm

Configuratie van onderwagen

3,0 m 4,5 m 6,0 m

m
2000 mm

4,5 m

Dozer achter omhoog *5100 3800 3450 3500 2400 2250 *3000 2150 2000

6,44
Dozer achter omlaag *5100 3950 *4450 2550 *3000 2250
Dozer en stempel neergelaten *5100 *5100 *4450 3850 *3000 *3000
2 sets stempels neergelaten *5100 *5100 *5100 *4450 *4450 *4450 *3000 *3000 *3000

3,0 m

Dozer achter omhoog 5300 3600 3250 3450 2350 2150 2750 1900 1750

6,91
Dozer achter omlaag *6000 3750 *4700 2450 *2950 2000
Dozer en stempel neergelaten *6000 5900 *4700 3800 *2950 *2950
2 sets stempels neergelaten *6000 *6000 *6000 *4700 *4700 4400 *2950 *2950 *2950

1,5 m

Dozer achter omhoog 5050 3350 3050 3350 2250 2050 2650 1800 1650

7,03
Dozer achter omlaag *6750 3550 *4950 2400 *3100 1900
Dozer en stempel neergelaten *6750 5650 *4950 3700 *3100 2900
2 sets stempels neergelaten *6750 *6750 6700 *4950 *4950 4300 *3100 *3100 *3100

0,0 m

Dozer achter omhoog 4950 3250 2950 3250 2200 2000 2750 1850 1700

6,80
Dozer achter omlaag *6800 3450 *4950 2300 *3450 1950
Dozer en stempel neergelaten *6800 5500 *4950 3600 *3450 3050
2 sets stempels neergelaten *6800 *6800 6550 *4950 *4950 4200 *3450 *3450 *3450

-1,5 m

Dozer achter omhoog *8300 6000 5300 4900 3250 2950 3250 2200 2000 3150 2100 1950

6,20
Dozer achter omlaag *8300 6350 *6100 3400 *4250 2300 *3900 2250
Dozer en stempel neergelaten *8300 *8300 *6100 5500 *4250 3600 *3900 3450
2 sets stempels neergelaten *8300 *8300 *8300 *6100 *6100 *6100 *4250 *4250 4200 *3900 *3900 *3900

-3,0 m

Dozer achter omhoog *5800 *5800 5400 *4250 3300 3000 *3300 2850 2600

5,07
Dozer achter omlaag *5800 *5800 *4250 3500 *3300 3000
Dozer en stempel neergelaten *5800 *5800 *4250 *4250 *3300 *3300
2 sets stempels neergelaten *5800 *5800 *5800 *4250 *4250 *4250 *3300 *3300 *3300

Middel- 
lange  
graafarm

Configuratie van onderwagen

3,0 m 4,5 m 6,0 m

m

2300 mm

6,0 m

Dozer achter omhoog *2700 2600 2350

5,81
Dozer achter omlaag *2700 *2700
Dozer en stempel neergelaten *2700 *2700
2 sets stempels neergelaten *2700 *2700 *2700

4,5 m

Dozer achter omhoog *4850 3850 3500 3550 2450 2250 *2500 2050 1850

6,70
Dozer achter omlaag *4850 4000 *4250 2550 *2500 2150
Dozer en stempel neergelaten *4850 *4850 *4250 3900 *2500 *2500
2 sets stempels neergelaten *4850 *4850 *4850 *4250 *4250 *4250 *2500 *2500 *2500

3,0 m

Dozer achter omhoog 5350 3600 3300 3450 2350 2150 *2500 1800 1650

7,16
Dozer achter omlaag *5800 3800 *4550 2500 *2500 1900
Dozer en stempel neergelaten *5800 *5800 *4550 3800 *2500 *2500
2 sets stempels neergelaten *5800 *5800 *5800 *4550 *4550 4400 *2500 *2500 *2500

1,5 m

Dozer achter omhoog 5100 3400 3050 3350 2250 2050 2500 1700 1550

7,27
Dozer achter omlaag *6650 3550 *4900 2400 *2650 1800
Dozer en stempel neergelaten *6650 5650 *4900 3700 *2650 *2650
2 sets stempels neergelaten *6650 *6650 *6650 *4900 *4900 4300 *2650 *2650 *2650

0,0 m

Dozer achter omhoog *4500 *4500 *4500 4950 3250 2950 3250 2200 2000 2600 1750 1600

7,05
Dozer achter omlaag *4500 *4500 *6850 3450 *4950 2300 *3000 1850
Dozer en stempel neergelaten *4500 *4500 *6850 5500 *4950 3600 *3000 2850
2 sets stempels neergelaten *4500 *4500 *4500 *6850 *6850 6550 *4950 *4950 4200 *3000 *3000 *3000

-1,5 m

Dozer achter omhoog *8650 5950 5250 4900 3200 2900 3250 2150 2000 2950 1950 1800

6,47
Dozer achter omlaag *8650 6300 *6300 3400 *4450 2300 *3650 2100
Dozer en stempel neergelaten *8650 *8650 *6300 5450 *4450 3600 *3650 3250
2 sets stempels neergelaten *8650 *8650 *8650 *6300 *6300 *6300 *4450 *4450 4200 *3650 *3650 *3650

-3,0 m

Dozer achter omhoog *6550 6100 5350 *4750 3300 2950 *3450 2550 2350

5,40
Dozer achter omlaag *6550 6400 *4750 3450 *3450 2700
Dozer en stempel neergelaten *6550 *6550 *4750 *4750 *3450 *3450
2 sets stempels neergelaten *6550 *6550 *6550 *4750 *4750 *4750 *3450 *3450 *3450

* Begrensd door hydraulisch vermogen en niet door kantelmoment.

Nominale hefvermogens zijn gebaseerd op ISO 10567:2007. Ze zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het lastpunt is het midden van de bevestigingspen voor het 
bakscharnier op de graafarm. De pendelas moet zijn vergrendeld. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige, vlakke ondergrond staat. Voor het hefvermogen inclusief bak en/of snelkoppeling 
moet het betreffende gewicht worden afgetrokken van de bovenstaande waarden. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor de overslag/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het 
hefvermogen van de machine. 

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.
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Hefvermogens – eendelige giek (4815 mm)
Alle waarden zijn in kg, zonder bak en zonder snelkoppeling, met contragewicht (3300 kg) en ingeschakeld systeem voor groot hefvermogen.

Last bij maximale reikwijdte (uiteinde van giek/bakpen) Last over voorkant Last over achterkant Last over zijkant Lastpunthoogte

Lange 
graafarm

Configuratie van onderwagen

3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m

m
2600 mm

7,5 m

Dozer achter omhoog *2750 *2750 *2750

4,69
Dozer achter omlaag *2750 *2750
Dozer en stempel neergelaten *2750 *2750
2 sets stempels neergelaten *2750 *2750 *2750

6,0 m

Dozer achter omhoog *2900 2450 2250 *2300 *2300 2150

6,17
Dozer achter omlaag *2900 2600 *2300 *2300
Dozer en stempel neergelaten *2900 *2900 *2300 *2300
2 sets stempels neergelaten *2900 *2900 *2900 *2300 *2300 *2300

4,5 m

Dozer achter omhoog 3550 2450 2250 *2150 1900 1750

7,01
Dozer achter omlaag *4050 2550 *2150 2000
Dozer en stempel neergelaten *4050 3900 *2150 *2150
2 sets stempels neergelaten *4050 *4050 *4050 *2150 *2150 *2150

3,0 m

Dozer achter omhoog 5350 3650 3300 3450 2350 2150 *2200 1700 1550

7,45
Dozer achter omlaag *5500 3800 *4400 2500 *2200 1750
Dozer en stempel neergelaten *5500 *5500 *4400 3800 *2200 *2200
2 sets stempels neergelaten *5500 *5500 *5500 *4400 *4400 *4400 *2200 *2200 *2200

1,5 m

Dozer achter omhoog 5100 3400 3050 3350 2250 2050 2400 1600 1500 *2300 1600 1450

7,55
Dozer achter omlaag *6450 3550 *4800 2400 *2650 1700 *2300 1700
Dozer en stempel neergelaten *6450 5650 *4800 3700 *2650 *2650 *2300 *2300
2 sets stempels neergelaten *6450 *6450 *6450 *4800 *4800 4300 *2650 *2650 *2650 *2300 *2300 *2300

0,0 m

Dozer achter omhoog *4800 *4800 *4800 4900 3250 2900 3250 2150 2000 2450 1650 1500

7,35
Dozer achter omlaag *4800 *4800 *6800 3400 *4950 2300 *2550 1750
Dozer en stempel neergelaten *4800 *4800 *6800 5500 *4950 3600 *2550 *2550
2 sets stempels neergelaten *4800 *4800 *4800 *6800 *6800 6550 *4950 *4950 4200 *2550 *2550 *2550

-1,5 m

Dozer achter omhoog *8050 5900 5200 4850 3200 2850 3200 2150 1950 2700 1800 1650

6,79
Dozer achter omlaag *8050 6200 *6400 3350 *4600 2250 *3100 1900
Dozer en stempel neergelaten *8050 *8050 *6400 5450 *4600 3550 *3100 3000
2 sets stempels neergelaten *8050 *8050 *8050 *6400 *6400 *6400 *4600 *4600 4150 *3100 *3100 *3100

-3,0 m

Dozer achter omhoog *7200 6000 5250 4900 3200 2900 3400 2300 2100

5,79
Dozer achter omlaag *7200 6300 *5100 3400 *3450 2400
Dozer en stempel neergelaten *7200 *7200 *5100 *5100 *3450 *3450
2 sets stempels neergelaten *7200 *7200 *7200 *5100 *5100 *5100 *3450 *3450 *3450

Industriële 
graafarm

Configuratie van onderwagen

3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m

m
2900 mm

6,0 m

Dozer achter omhoog *3500 2700 2500 *3050 2550 2350

6,23
Dozer achter omlaag *3500 2800 *3050 2650
Dozer en stempel neergelaten *3500 *3500 *3050 *3050
2 sets stempels neergelaten *3500 *3500 *3500 *3050 *3050 *3050

4,5 m

Dozer achter omhoog 3750 2650 2450 2900 2050 1900

7,06
Dozer achter omlaag *4100 2800 *3000 2150
Dozer en stempel neergelaten *4100 *4100 *3000 *3000
2 sets stempels neergelaten *4100 *4100 *4100 *3000 *3000 *3000

3,0 m

Dozer achter omhoog *5500 3850 3550 3650 2550 2350 2650 1850 1700

7,50
Dozer achter omlaag *5500 4050 *4500 2700 *3100 1950
Dozer en stempel neergelaten *5500 *5500 *4500 4000 *3100 2900
2 sets stempels neergelaten *5500 *5500 *5500 *4500 *4500 *4500 *3100 *3100 *3100

1,5 m

Dozer achter omhoog 5350 3650 3300 3550 2450 2250 2600 1800 1650 2550 1800 1650

7,60
Dozer achter omlaag *6550 3800 *4900 2600 *3800 1900 *3350 1850
Dozer en stempel neergelaten *6550 5900 *4900 3900 *3800 2850 *3350 2800
2 sets stempels neergelaten *6550 *6550 *6550 *4900 *4900 4500 *3800 *3800 3250 *3350 *3350 3200

0,0 m

Dozer achter omhoog *6350 6200 5450 5150 3450 3150 3450 2350 2200 2600 1800 1650

7,40
Dozer achter omlaag *6350 *6350 *7050 3650 *5150 2500 *3850 1900
Dozer en stempel neergelaten *6350 *6350 *7050 5750 *5150 3800 *3850 2850
2 sets stempels neergelaten *6350 *6350 *6350 *7050 *7050 6750 *5150 *5150 4400 *3850 *3850 3300

-1,5 m

Dozer achter omhoog *9100 6150 5450 5100 3400 3100 3400 2350 2150 2850 1950 1800

6,85
Dozer achter omlaag *9100 6450 *6800 3550 *4950 2450 *4150 2100
Dozer en stempel neergelaten *9100 *9100 *6800 5650 *4950 3750 *4150 3150
2 sets stempels neergelaten *9100 *9100 *9100 *6800 *6800 6700 *4950 *4950 4350 *4150 *4150 3600

-3,0 m

Dozer achter omhoog *8100 6200 5500 5100 3400 3100 3550 2400 2200

5,86
Dozer achter omlaag *8100 6550 *5700 3600 *4050 2550
Dozer en stempel neergelaten *8100 *8100 *5700 5650 *4050 3900
2 sets stempels neergelaten *8100 *8100 *8100 *5700 *5700 *5700 *4050 *4050 *4050

* Begrensd door hydraulisch vermogen en niet door kantelmoment.

Nominale hefvermogens zijn gebaseerd op ISO 10567:2007. Ze zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het lastpunt is het midden van de bevestigingspen voor het 
bakscharnier op de graafarm. De pendelas moet zijn vergrendeld. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige, vlakke ondergrond staat en waarvan de cilinder voor de verstelbare giek maximaal is 
uitgeschoven. Voor het hefvermogen inclusief bak en/of snelkoppeling moet het betreffende gewicht worden afgetrokken van de bovenstaande waarden. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor 
de overslag/het heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine. 

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

M313D-graafmachine op banden, specificaties



M313D-graafmachine op banden, specificaties

Hefvermogens – offset-giek (5020 mm)
Alle waarden zijn in kg, zonder bak en zonder snelkoppeling, met contragewicht (3300 kg) en ingeschakeld systeem voor groot hefvermogen.

Last bij maximale reikwijdte (uiteinde van giek/bakpen) Last over voorkant Last over achterkant Last over zijkant Lastpunthoogte

Korte 
graafarm

Configuratie van onderwagen

3,0 m 4,5 m 6,0 m

m
2000 mm

6,0 m

Dozer achter omhoog *4850 3850 3500 *3400 2400 2200

5,81
Dozer achter omlaag *4850 4050 *3400 2550
Dozer en stempel neergelaten *4850 *4850 *3400 *3400
2 sets stempels neergelaten *4850 *4850 *4850 *3400 *3400 *3400

4,5 m

Dozer achter omhoog *5250 3650 3300 3400 2300 2050 2800 1850 1650

6,70
Dozer achter omlaag *5250 3850 *4300 2400 *3100 1950
Dozer en stempel neergelaten *5250 *5250 *4300 3750 *3100 3100
2 sets stempels neergelaten *5250 *5250 *5250 *4300 *4300 *4300 *3100 *3100 *3100

3,0 m

Dozer achter omhoog 5100 3300 3000 3250 2150 1950 2450 1600 1450

7,16
Dozer achter omlaag *6000 3500 *4550 2300 *3050 1700
Dozer en stempel neergelaten *6000 5700 *4550 3650 *3050 2750
2 sets stempels neergelaten *6000 *6000 *6000 *4550 *4550 4250 *3050 *3050 *3050

1,5 m

Dozer achter omhoog 4750 3000 2700 3100 2000 1800 2350 1500 1350

7,27
Dozer achter omlaag *6400 3200 *4650 2150 *3200 1600
Dozer en stempel neergelaten *6400 5350 *4650 3500 *3200 2600
2 sets stempels neergelaten *6400 *6400 6400 *4650 *4650 4100 *3200 *3200 3100

0,0 m

Dozer achter omhoog 4600 2850 2550 3050 1950 1750 2450 1550 1400

7,05
Dozer achter omlaag *6150 3050 *4500 2050 *3450 1650
Dozer en stempel neergelaten *6150 5150 *4500 3400 *3450 2700
2 sets stempels neergelaten *6150 *6150 *6150 *4500 *4500 4000 *3450 *3450 3200

-1,5 m

Dozer achter omhoog *6400 5450 4700 4600 2850 2550 3050 1950 1750 2750 1750 1600

6,47
Dozer achter omlaag *6400 5750 *5200 3050 *3700 2050 *3050 1900
Dozer en stempel neergelaten *6400 *6400 *5200 5150 *3700 3400 *3050 *3050
2 sets stempels neergelaten *6400 *6400 *6400 *5200 *5200 *5200 *3700 *3700 *3700 *3050 *3050 *3050

Middel- 
lange  
graafarm

Configuratie van onderwagen

3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m

m

2300 mm

6,0 m

Dozer achter omhoog *4600 3950 3550 *3350 2350 2150 *2800 2250 2050

6,12
Dozer achter omlaag *4600 4100 *3350 2450 *2800 2350
Dozer en stempel neergelaten *4600 *4600 *3350 *3350 *2800 *2800
2 sets stempels neergelaten *4600 *4600 *4600 *3350 *3350 *3350 *2800 *2800 *2800

4,5 m

Dozer achter omhoog *5050 3750 3400 3450 2300 2100 *2650 1750 1600

6,97
Dozer achter omlaag *5050 3900 *4200 2450 *2650 1850
Dozer en stempel neergelaten *5050 *5050 *4200 3800 *2650 *2650
2 sets stempels neergelaten *5050 *5050 *5050 *4200 *4200 *4200 *2650 *2650 *2650

3,0 m

Dozer achter omhoog 5150 3400 3050 3300 2200 1950 2350 1500 1350

7,41
Dozer achter omlaag *5800 3550 *4450 2300 *2600 1600
Dozer en stempel neergelaten *5800 5750 *4450 3650 *2600 2600
2 sets stempels neergelaten *5800 *5800 *5800 *4450 *4450 4300 *2600 *2600 *2600

1,5 m

Dozer achter omhoog 4800 3050 2700 3150 2050 1850 2250 1450 1300 2250 1450 1300

7,52
Dozer achter omlaag *6350 3200 *4650 2150 *2900 1550 *2750 1550
Dozer en stempel neergelaten *6350 5350 *4650 3500 *2900 2500 *2750 2500
2 sets stempels neergelaten *6350 *6350 *6350 *4650 *4650 4100 *2900 *2900 *2900 *2750 *2750 *2750

0,0 m

Dozer achter omhoog 4600 2850 2550 3050 1950 1750 2300 1450 1300

7,31
Dozer achter omlaag *6250 3050 *4550 2050 *3050 1550
Dozer en stempel neergelaten *6250 5150 *4550 3400 *3050 2550
2 sets stempels neergelaten *6250 *6250 6200 *4550 *4550 4000 *3050 *3050 3000

-1,5 m

Dozer achter omhoog *7000 5350 4650 4550 2850 2500 3000 1900 1700 2550 1650 1500

6,75
Dozer achter omlaag *7000 5650 *5450 3000 *3950 2050 *3100 1750
Dozer en stempel neergelaten *7000 *7000 *5450 5150 *3950 3350 *3100 2850
2 sets stempels neergelaten *7000 *7000 *7000 *5450 *5450 *5450 *3950 *3950 *3950 *3100 *3100 *3100

-3,0 m

Dozer achter omhoog *3800 2950 2600
Dozer achter omlaag *3800 3100
Dozer en stempel neergelaten *3800 *3800
2 sets stempels neergelaten *3800 *3800 *3800

* Begrensd door hydraulisch vermogen en niet door kantelmoment.

Nominale hefvermogens zijn gebaseerd op ISO 10567:2007. Ze zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het lastpunt is het midden van de bevestigingspen voor het 
bakscharnier op de graafarm. De pendelas moet zijn vergrendeld. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige, vlakke ondergrond staat en waarvan de cilinder voor de verstelbare giek maximaal is 
uitgeschoven. Voor het hefvermogen inclusief bak en/of snelkoppeling moet het betreffende gewicht worden afgetrokken van de bovenstaande waarden. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor 
de overslag/het heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine. 

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.
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M313D-graafmachine op banden, standaarduitrusting

ELEKTRISCH
•	Dynamo, 75 A
•	Lampen

 – Werklamp op giek
 – Interieurverlichting van cabine
 – Weglichten, twee vóór
 – Weglichten, twee achter
 – Zwaailicht op cabine
 – Werklampen, op cabine gemonteerd 
(voor en achter)

•	Hoofdschakelaar
•	Onderhoudsvrije accu's
•	Signalerings-/waarschuwingsclaxon

MOTOR
•	Automatische motortoerentalregeling
•	Automatische starthulp
•	Cat C4.4 gecertificeerd conform 

EU Stage IIIB
•	Brandstof-waterafscheider met  

niveau-indicator

HyDRAULIEK
•	Modus voor groot hefvermogen
•	Lastafhankelijk hydraulisch systeem Plus
•	Bedieningselementen voor neerlaten van 

giek en graafarm
•	Handbediende werkstanden  

(zuinig, extra vermogen)
•	Afzonderlijke zwenkpomp
•	Regeneratiecircuit van graafarm

CABInE
•	ROPS-cabineconstructie conform 2006/42/

EG en getest conform ISO 12117-2:2008
•	Verstelbare armleuningen
•	Instelbare hydraulische gevoeligheid
•	Airconditioning, verwarming 

en ruitontdooier met 
automatische klimaatregeling

•	Asbak met aansteker (24 V)
•	Beker-/blikjeshouder
•	Aanboutbare FOGS-optie
•	Flessenhouder
•	Aan de onderkant gemonteerd parallel 

ruitenwissersysteem dat het bovenste en 
onderste gedeelte van de voorruit wist

•	Camera gemonteerd op contragewicht geeft 
het beeld weer op de monitor in de cabine

•	Kledinghaak
•	Vloermat, wasbaar, met opbergruimte
•	Volledig verstelbare geveerde stoel
•	Instrumentenpaneel en meters

 – Informatie- en waarschuwingsberichten 
in de lokale taal
 – Meters voor brandstofniveau, 
motorkoelvloeistof, AdBlue (in de VS DEF 
genaamd) en hydrauliekolietemperatuur
 – Vervangingsinterval filters/
verversingsinterval vloeistoffen
 – Indicatielampjes voor koplampen, 
richtingaanwijzers, laag brandstofniveau, 
instelling van de afstemschaal voor 
de motor
 – Klok met reservebatterij voor 10 dagen

•	Gelaagde voorruit
•	Linker console, kantelbaar, met 

blokkering voor alle bedieningselementen
•	Documentatievak achter stoel
•	Documentatiehouder in rechter console
•	Houder voor mobiele telefoon
•	Parkeerrem
•	Ventilatie met aanzuigfiltering
•	Voeding, 12V-7A
•	Achterruit, nooduitgang
•	Oprolbare veiligheidsgordel
•	Dakraam
•	Schuiframen in deuren
•	Stuurkolom, kantelbaar
•	Opbergvak, geschikt voor een lunchtrommel

•	Zonneklep voor voorruit en dakraam
•	Rijsnelheidsvergrendeling

OnDERWAGEn
•	Zwaaruitgevoerde assen, geavanceerde 

rijmotor, instelbare remkracht
•	Pendelende vooras met externe smering
•	Banden, 10.00-20 16 PR, dubbel
•	Gereedschapskist in onderwagen
•	Tweede gereedschapskist voor onderwagen
•	Tweedelige aandrijfas

OVERIGE UITRUSTInG
•	Automatische zwenkrem
•	Cat machinebeveiligingssysteem
•	Cat Product Link
•	Contragewicht, 2900 kg
•	Spiegels, frame en cabine

Standaarduitrusting
De standaarduitrusting kan variëren. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.



M313D-graafmachine op banden, optionele uitrusting
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EXTRA BEDIEnInGSELEMEnTEn En LEIDInGEn
•	Extra giek- en graafarmleidingen
•	Antidriftkleppen voor bedieningselementen 

voor uitrustingsstukken en 
multifunctionele-circuits

•	Circuits voor basisregeling:
 – Middelhoge druk
•	Tweerichtings middelhogedrukcircuit, voor 

draaien of kantelen van uitrustingsstukken
 – Bediening van werktuigen/multifunctioneel
•	Een-/tweerichtings hogedrukcircuit 

voor hamertoepassing of het openen en 
sluiten van een uitrustingsstuk

•	Programmeerbare opbrengst en druk 
voor maximaal 10 uitrustingsstukken – 
selectie via monitor

 – Secundair hogedruk
•	Extra tweerichtings hogedrukcircuit, 

voor uitrustingsstukken waarvoor 
een tweede hogedruk- of 
middelhogedrukfunctie vereist is

•	Snelkoppelingsschakelaar
•	Biologisch afbreekbare hydrauliekolie Cat 

BIO HYDO Advanced HEES
•	SmartBoom

BAKSCHARnIER
•	Gieken

 – Eendelige giek, 4815 mm
 – VA-giek (tweedelig), 5020 mm
 – Offset-giek, 5020 mm

•	Bakscharnier met wisselklep
•	Graafarmen

 – 2000, 2300, 2600 mm
 – 2900 mm industriële met Drop Nose

ELEKTRISCH
•	Achteruitrijalarm met drie selecteerbare modi
•	Onderhoudsvrije accu's, zware uitvoering
•	Tankpomp

CABInE
•	Bescherming tegen vallende voorwerpen
•	Joystickbesturing
•	Radio met cd-/MP3-speler (12 V) aan 

achterkant, inclusief  luidsprekers en 
12V-omvormer

•	Stoel, verstelbaar, hoge rugleuning
 – mechanische vering
 – luchtvering (verticaal)
 – luxe luchtvering met hoofdsteun 

•	Beschermingen tegen vandalisme
•	Klep voor bescherming tegen regen
•	Voorruit

 – Eendelig, zeer stootbestendig
 – 70/30-verdeling, te openen

OnDERWAGEn
•	Dozerblad, aan voor- of achterkant 

gemonteerd
•	Stempelpoten, aan voor- en/of 

achterkant gemonteerd
•	Afstandsringen voor banden

OVERIGE UITRUSTInG
•	Automatisch smeersysteem 

(werktuigen en draaikrans)
•	Contragewicht, 3300 kg
•	Verwarmde spiegels, frame en cabine
•	Rijregeling
•	Banden (zie bandenspecificaties)

Optionele uitrusting
De optionele uitrusting kan variëren. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.



Opmerking
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Voor meer complete informatie over Cat producten, dealerdiensten en industrieoplossingen kunt u ons op internet 
bezoeken op www.cat.com

© 2014 Caterpillar
Alle rechten voorbehouden

Materialen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De op de foto's afgebeelde machines kunnen 
voorzien zijn van extra uitrusting. Neem contact op met uw Cat dealer voor leverbare opties.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress 
alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder 
toestemming gebruikt worden.

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en in andere landen.
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