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De Cat® 313F L GC is een perfecte keuze voor klanten die veelzijdigheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en maximale efficiëntie waarderen.

Prestaties

Onderhoudsgemak

• De C 3.4B ACER T ™-motor die voldoet aan de Amerikaanse
EPA Tier 4 Final /EU Stage IIIB is krachtig en ef ficiënt en kan
werken op biodiesel tot en met B2 0.
• Geavanceerde regeling stuur t het pomp- en motor toerental
automatisch aan, voor maximale brandstof zuinigheid.
• Twee vermogensmodi, hoog vermogen en Eco-modus, helpen
actief bij het beperken van het brands tof verbruik .
• S tationair-motoruitschakeling bespaar t brandstof, verlaagt
emissiewaarden en verlengt onderhoudsinter vallen.

• Punten voor periodiek onderhoud zoals smeerpunten
en vloeistofkranen zijn op maaiveldhoogte bereikbaar.
• Brede toegangsluiken zorgen voor gemakkelijke toegang.
• Filters zijn gegroepeerd om de onderhoudstijd te verkor ten.
• Het koelpakket is ont worpen om verstopping te voorkomen
en het wegblazen van vuil te vergemakkelijken.

Veelzijdigheid
• Locatievoorbereiding en af werking zijn snel en eenvoudig
met een groot assor timent Cat Work Tools.
• Utiliteit swerk zaamheden kunnen snel en feilloos worden
uitgevoerd met een Cat laadbak en verdichter.
• Met de koppeling kunt u uitrustingsstukken in enkele
seconden ver wisselen zonder de cabine te verlaten.
• Zie het gehele assor timent rendabele uitrustingss tukken
voor uw machine op www.cat.com/attachments.

Comfort
• De gecer tificeerde cabine met ROPS (Roll-Over Protective
S tructure: rolkooi) is geluidsarm en comfor tabel.
• Automatische klimaatregeling helpt de cabinetemperatuur
cons tant te houden.
• De joystickconsoles en armleuningen zijn verstelbaar.
• S toelen zijn verstelbaar en zijn voorzien van lucht vering in
Europa, Australië, Nieuw-Zeeland en op de Pacifische eilanden.
• De lcd-monitor is eenvoudig te navigeren en in
42 talen programmeerbaar.

Technologie
• Cat Connect-technologie verbeter t de ef ficiëntie op
het werk terrein.
• Product Link™/ VisionLink ® vormt een verbinding tussen eigenaren
en hun machine en biedt toegang tot de machinelocatie, bedrijfsuren,
het brandstof verbruik , de tijdsduur van stationair draaien,
gebeur tenissen en diagnosecodes.

Duurzaamheid
• Robotgelaste, door Caterpillar ont worpen gieken en sticks zijn
gebouwd voor een lange levensduur, onders teund door een
garantie van drie jaar/10.0 0 0 uren.
• Gesmeerde rupsschakel tussen de pennen en bussen verlengt
de levensduur van de onder wagen en verminder t geluidsoverlas t.

Veiligheid
• De hydrauliekbedieningshendel blokkeer t alle hydraulische functies.
• L euningen, antislipplaten en verzonken bouten beperken uitglijden
en struikelen.
• Een schakelaar voor afsluiten van brandstof toevoer op
maaiveldhoogte stopt de motor in geval van nood.
• Optionele achteruitkijkcamera en -spiegels verbeteren het zicht.
• De zijzichtcamera wordt in Europa aangeboden en vergroot het
zicht aan de giekkant van de machine, waardoor machinisten
ef fectiever en ef ficiënter kunnen werken.

Cat hydraulische graafmachine 313F L GC
®

Motor
Motor t ype

Geluid
Cat C 3.4B

Brutovermogen – SAE J19 9 5 (metrisch)

5 5 kW

74 pk

Motor vermogen – ISO 14 3 9 6 (metrisch)

5 5 kW

74 pk

Net tovermogen – ISO 9 24 9 (metrisch)

52 kW

70 pk

Boring

9 9 mm

Slag

110 mm

Cilinderinhoud

3, 4 l

• Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde
broeikasgas R13 4a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikasef fect
= 14 3 0). Het sys teem bevat 0,9 kg koelmiddel, dat een CO 2 -equivalent
heef t van 1, 2 87 metrische ton.

Hydraulisch systeem

Geluidsvermogensniveau buiten de cabine
(ISO 6 3 95:2 0 0 8)*

99 dB(A)

Geluidsdrukniveau bij de machinis t
(ISO 6 3 9 6:20 0 8)

72 dB(A)

Afmetingen*
Lange giek – 4,65 m
Stick

R2.5

Transpor thoogte

2 8 3 0 mm

Transpor tlengte

7 6 8 0 mm

Zwenkstraal over achterkant

218 0 mm

Lengte tot midden van rollen

3 0 4 0 mm

Rupslengte

375 0 mm

Hoofdsysteem – Maximale opbrengst (totaal)

24 0 l/min

Bodemvrijheid

4 4 0 mm

Maximale druk – Uitrusting

3 0, 5 MPa

Spoorbreedte

199 0 mm

Maximale druk – Rijden

3 0, 5 MPa

Transpor tbreedte

Maximale druk – Zwenken

2 3 MPa

Ser vosys teem – Maximale druk

412 0 kPa

Aandrijving
Rijsnelheid
Maximaal hoog

Rupsplaten van 5 0 0 mm

24 9 0 mm

Rupsplaten van 6 0 0 mm

2 5 9 0 mm

Hoogte van cabine

2 76 0 mm

Hoogte van cabine met bovens te afscherming

2 9 0 0 mm

Contragewichtspeling

880 mm

5, 3 km/h

Maximaal laag

3, 4 km/h

Maximale trekkracht

10 9, 9 kN

Werkbereiken*
Giekoptie

Lange giek – 4,65 m

Stickoptie

Machinegewichten

R 2.5

Maximale graafdiepte

5 5 3 0 mm

Minimaal bedrijfsgewicht

13.20 0 kg

Maximale reik wijdte op maaiveldhoogte

8170 mm

Maximaal bedrijfsgewicht

14 .6 0 0 kg

Maximale graafhoogte

8 4 9 0 mm

Zwenken

Maximale laadhoogte

610 0 mm

Minimale laadhoogte

2020 mm

Zwenksnelheid

11,7 tpm

Max imale graafdiepte voor vlakke bodem, 2 4 4 0 mm

5330 mm

Zwenkkoppel

3 0, 9 kNm

Maximale graafdiepte, ver ticale wand

5 0 0 0 mm

Inhouden

Bak- en stickkrachten*

Inhoud van brandstof tank

250 l

Giekoptie

Koelsysteem

11 l

Stickoptie

Motorolie

8l

Algemeen gebruik

Zwenkaandrijving

Lange giek – 4,65 m
R 2.5
0,5 3 m 3

2,4 l

Graafkracht van bak (ISO)

95 kN

3l

Graafkracht van stick (ISO)

65 kN

Olie van hydraulisch systeem (inclusief tank)

162 l

Graafkracht van bak (SAE)

86 kN

Hydrauliekolietank

9 0, 6 l

Graafkracht van stick (SA E)

6 4 kN

Eindaandrijving

*met 0, 5 3 m 3 laadbak voor algemeen gebruik .
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