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WE STAAN VOOR U KLAAR

UITGEBREIDE GARANTIEMOGELIJKHEDEN
Bij aankoop van een nieuwe machine biedt Caterpillar een standaardgarantie 
van 6 tot 12 maanden. De levensduur van Cat-machines is echter veel langer. 
Daarom zal uw Cat-dealer ook Equipment Protection Plans aanbieden.

De Equipment Protection Plans worden gedekt door Cat Financial 
Insurance Services en garanderen dat uw investering ook na afloop van de 
standaardgarantie wordt gewaarborgd. Er bestaan drie dekkingsniveaus 
en u kiest de optie die het beste aan uw behoeften en uw budget voldoet. 
Contacteer de Cat-dealer in uw regio voor meer informatie.

GENIET VAN ONZE FINANCIËLE OPLOSSINGEN, 
ZORGELOOS AANKOPEN EN GARNATIEMOGELIJKHEDEN 
OM U HET LEVEN EENVOUDIGER TE MAKEN.

FINANCIËLE ONDERSTEUNING
U kunt op Cat Financial rekenen voor de beste financieringsoplossingen voor 
uw onderneming. Wij bieden een snelle en eenvoudige financiering met 
betalingsplannen op maat. Ons team begrijpt de manier waarop Cat-producten 
in allerlei industrieën worden gebruikt. Met onze hulp haalt u het meeste uit uw 
investering om uw bedrijf te doen groeien.

ZORGELOOS WERKEN MET EEN 
ONDERHOUDSCONTRACT 
Een Customer Value Agreement (CVA) is een eenvoudig onderhoudsplan 
waardoor u optimaal van uw Cat-machines profiteert. De originele 
Cat-onderdelen worden op tijd en direct bij uw bedrijf afgeleverd, compleet 
met instructies voor het eenvoudige onderhoud. 

De voordelen van een CVA zijn:
• probleemloos werken en onderhoud uitvoeren
• de zekerheid van dealer-support 
• gemoedsrust, omdat u weet dat uw machine goed wordt onderhouden.

Met een CVA is het heel eenvoudig om het onderhoud en uw budget goed 
te beheren. De kosten van de CVA kunnen deel deel uitmaken van uw 
maandelijkse betaling. Daardoor behoren onverwachte reparatiekosten tot 
het verleden.

Een CVA is ideaal om uw investering te maximaliseren en uw 
eigendomskosten te verlagen.
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MINIGRAAFMACHINES
ONTWORPEN MET UW TOEPASSING IN GEDACHTEN 
Wilt u efficiënt werken, dan hebt u een comfortabele machine nodig waarop u kunt vertrouwen. 
Onze minigraafmachines zijn ontworpen om aan uw behoeften te voldoen. Deze machines met 
groot prestatievermogen zijn niet alleen betaalbaar, ze bieden ook eenvoudiger onderhoud, meer 
comfort en een uitstekende controle. 

COMFORT EN CONTROLE 
U houdt alles onder controle: dankzij de 
joystickbesturing en cruise control kunt u de 
graafmachine nog eenvoudiger manoeuvreren, 
positioneren en verplaatsen. Voor extra comfort kunt u 
op de “Next Gen”  kiezen voor een airconditioning bovenop 
de standaard  afgedichte cabine in lichte overdruk.

BETAALBAAR
Dit nieuwe assortiment minigraafmachines biedt lagere 
eigendoms- en bedrijfskosten. Daardoor bespaart u 
geld en tijd op onderhoud en brandstof. Het ontwerp 
met stalen  panelen voor toegang naar de verschillende 
compartimenten is uitermate duurzaam. Hierdoor is 
elke machine een investering die bestand is tegen 
zware werkomgevingen.

UITSTEKENDE PRESTATIES
Deze multifunctionele en veelzijdige minigraafmachines 
zijn de beste in hun klasse inzake productiviteit en 
prestaties. U kunt via de  monitor uw machine aan het 
specifieke project aanpassen. Ook de instellingen voor de 
machinist en voor alle uitrustingsstukken zijn aanpasbaar. 
De ‘next gen’-modellen hebben niet alleen een 
prestatievermogen dat 20% hoger is, maar ook een 
lager brandstofverbruik.

NO-NONSENSE ONDERHOUD
Het dagelijkse onderhoud is eenvoudig. De 6-10 ton 
modellen hebben een verbeterde toegang van op 
grondniveau. De panelen van de 1-2 ton modellen bieden 
toegang voor snel en routinematig onderhoud, terwijl de 
duur van grote onderhoudsbeurten dankzij de kantelbare 
cabine/overkapping tot een minimum wordt beperkt. 
Minder downtime = meer productieve uren op het 
werkterrein. Let’s do the work!

Model Nettovermogen Transportgewicht Maximale graafdiepte

300.9D* 9,6 kW 935 kg 1.731 mm
300.9D* VPS & HPU300 9,7 kW 1.088 kg 1.731 mm
301.5* 14,3 kW 1.740 kg 2.540 mm
301.6 14,3 kW 1.925 kg 2.540 mm
301.7 CR* 14,3 kW 1.890 kg 2.350 mm
301.8 14,3 kW 2.000 kg 2.570 mm
302 CR 14,3 kW 2.140 kg 2.570 mm
302.7D CR 15,2 kW 2.830 kg 2.744 mm
303E CR 17,5 kW 3.267 kg 2.980 mm
303.5E2 CR 17,5 kW 3.692 kg 2.880 mm 
304E2 CR 30 kW 4.080 kg 3.430 mm
305E2 CR 30 kW 5.185 kg 3.670 mm
306 CR 41,7 kW 7.150 kg 4.110 mm
307.5 41,7 kW 8.233 kg 4.649 mm
308 CR 52,4 kW 9.380 kg 4.643 mm
309 CR 52,4 kW 9.403 kg 4.650 mm
310 52,4 kW 10.182 kg 5.211 mm

* Alleen verkrijgbaar met een overkapping.  
Alle andere modellen zijn uitgerust met een cabine.

Sommige kenmerken zijn optioneel en/of specifiek voor het bepaald model. 
Bovenstaande specificaties zijn de meest populaire regionale configuraties. 
Voor de volledige specificaties van elk model gaat u naar cat.com. Contacteer uw 
CAT-dealer voor meer informatie of om een demonstratie te regelen.

Kenmerken van de ‘next-gen’-minigraafmachine:
• Airconditioning
• Joystickbesturing
• Cruise control

• Kantelbare cabine/
overkapping

• Lcd-scherm
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EEN GEDETAILLEERD OVERZICHT VAN DRIE MODELLEN EN ENKELE GEMEENSCHAPPELIJKE FUNCTIES 
VAN HET GEHELE ASSORTIMENT.

IN DE KIJKER

301.7 CR
Profiteer van de indrukwekkende 
hef- en graafprestaties in deze 
compacte machine. Dankzij de 
compacte zwenkradius (compact 
radius of CR) en het hydraulisch 
verstelbare onderstel krijgt u 
eenvoudig toegang tot smalle en 
kleine ruimtes.  De gemakkelijk 
bereikbare  toegangspunten 
voor het onderhoud garanderen 
besparingen tot 15% op de 
eigendoms- en bedrijfskosten 
vergeleken met oudere modellen.

306 CR
Creëer een machine die precies bij 
u past. Bij dit model kunt u kiezen 
uit een standaard duwblad of 
hydraulisch verstelbaar duwblad, 
of een “Extra Tool Carrier” - de 
nieuwste toevoeging aan het 
minigraafmachine-assortiment. 
Alle ‘next gen’-modellen hebben 
standaard joystickbesturing. Het 
is eenvoudig om met één druk 
op de knop van de traditionele 
hendel- en pedaalbesturing op de 
joysticksturing over te schakelen.

308 CR
Profiteer van optimale prestaties 
en lagere operationele 
kosten. Deze machine heeft 
verbeterde hef-, draai- en 
verplaatsingsfuncties. Zoals 
bij alle ‘next gen’-modellen 
profiteert u van een minimaal 
brandstofverbruik dankzij 
de automatische motor-
toerenterugval de automatische 
motor  uitschakeling, de efficiënte 
hydrauliek en de pomp met 
regelbaar debiet.

“DIT IS EEN BEEST 
VAN EEN MACHINE! 

HEEL STERK EN SNEL.”
SANDRO, MACHINIST VOOR WATER-, RIOLERING- EN 

GASAANSLUITINGEN
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VERREIKERS
EENVOUDIG WERKEN
Zoekt u een machine voor werkzaamheden in de bouw of landbouw? De CAT-verreikers bieden de 
beste zichtbaarheid, het grootste bereik en het krachtigste hefvermogen.

U kunt op deze duurzame machines vertrouwen voor uitstekende prestaties bij lage bedrijfskosten.

SUPERIEURE CYCLUSTIJDEN
Zowel de bouw- als landbouwmodellen bieden 
toonaangevende cyclustijden. Dankzij de snelle 
hydrauliek van elke machine kunt u de werkzaamheden 
sneller afronden. 

ONTWORPEN VOOR STABILITEIT
Alle modellen hebben een lange wielbasis voor een 
uitstekende stabiliteit. De uitzonderlijke bodemvrijheid 
biedt extra zekerheid en beschermt de machineonderdelen 
tegen beschadiging. De landbouwmachines hebben een 
stabiliteitsmelder (LSI) die een ongewenste hydraulische 
blokkering voorkomt, zodat u altijd controle over de 
machine behoudt.

BESPAAR TOT 30%
Bespaar tot 30% op de onderhoudskosten van onze 
landbouwmachines vergeleken met de concurrentie. De 
bouwmachines hebben een zeer laag brandstofverbruik 
vergeleken met de concurrentie en 60% minder 
onderdelen die onderhouden hoeven te worden bij een 
onderhoudsinterval van 500 uur. Hierdoor profiteert u 
van een betere uptime van de machine en een hogere 
productiviteit bij een lager brandstofverbruik. 

UITSTEKENDE ZICHTBAARHEID
Deze machines zijn ontworpen  om een superveilige 
werkomgeving te zijn.  De bouwmodellen hebben een 
unieke achterwaartse zichtbaarheid, zodat u op een druk 
werkterrein meer gedaan krijgt en het risico reduceert.

Model Motorvermogen Maximale hefhoogte Maximaal bereik Hefcapaciteit

TH357D 92,6 kW 7,0 m 3,65 m 3.500 kg

TH408D 106 kW 7,6 m 4,3 m 4.000 kg

TH3510D 106 kW 9,8 m 6,6 m 2.500 kg

TH314D 55,4 kW 13,85 m 8,68 m 3.600 kg

TH417D 55,4 kW 17,0 m 12,75 m 4.000 kg

  Landbouw      Bouw

Voor de volledige specificaties van elk model gaat u naar cat.com.  
Contacteer uw CAT-dealer voor meer informatie en om een demonstratie te regelen.
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EEN GEDETAILLEERD OVERZICHT VAN TWEE MODELLEN EN ENKELE GEMEENSCHAPPELIJKE FUNCTIES 
VAN HET GEHELE ASSORTIMENT.

IN DE KIJKER

TH408D
De TH408D is nauwkeurig ontworpen en geschikt 
voor elke taak. Dit model levert stabiliteit, 
wendbaarheid, snelheid en vermogen. Wij bieden 
drie brandstofzuinige Cat-motoren met verschillende 
vermogens aan, zodat u precies de juiste motor 
voor uw toepassing kunt kiezen. De TH408D wordt 
ook gekenmerkt door een luxe cabine voor een 
comfortable rit.

TH417D
Dit model beschikt over een krachtige hydrauliek, 
zodat u de arm met kettingaandrijving snel en 
veilig kunt optillen, neerlaten, uitschuiven en 
intrekken. Dankzij de uitstekende stabiliteit, de 
bodemvrijheid en de afschermingen zijn alle 
belangrijke onderdelen beschermd. Het onderhoud 
is eenvoudig dankzij de toegankelijkheid van de 
motor, de eenvoudig verwisselbare onderdelen en de 
handige smeerpunten.

“ EEN GEWELDIGE MACHINE 
VOOR DAGELIJKS GEBRUIK.”
JAMIE TEASDALE, LANDBOUWER, VK
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COMPACTE EN 
KLEINE WIELLADERS
ZIE MEER, VERPLAATS MEER, DOE MEER
De Cat-wielladers maken uw werk veiliger, sneller, nauwkeuriger en rendabeler.

De compacte modellen bieden uitstekende prestaties, veelzijdigheid en nauwkeurigheid, 
ongeacht de toepassing. De kleine machines bieden superieure prestaties, snelle cyclustijden en 
veelzijdigheid, zodat u meer materiaal kunt verplaatsen. 

EMISSIESYSTEEM ZONDER ZORGEN
De Cat-motor van deze machines is speciaal ontworpen 
met een zelfcontrolefunctie. U hoeft dus niet langer 
op lichtjes of meters te letten. De module voor schone 
emissies heeft een emissiefilter die nooit vervangen hoeft 
te worden. Het enige wat u hoeft te doen, is brandstof en 
uitlaatvloeistof toevoegen, en u kunt meteen aan de slag.

BANDEN DIE LANGER MEEGAAN
Reduceer de slijtage van uw banden met de trekkracht-
regeling. U kunt de torsie verhogen of verlagen al naar 
gelang het terrein om wielspin te minimaliseren.

HEFFEN MET VOLLEDIGE CONTROLE
Dankzij de geoptimaliseerde Z-stang van Caterpillar kunt 
u op efficiënte wijze graven en gereedschap dragen. De 
parallelle hefwerking en de verlengde hefarmen maken het 
mogelijk om materiaal veilig en nauwkeurig te verplaatsen. 

VEELZIJDIG
U kunt deze modellen met allerlei verschillende 
uitrustingsstukken uitbreiden. Sommige modellen bieden 
High Flow-opties, zodat u de uitrustingsstukken nog 
efficiënter kunt gebruiken.

COMPACTE WIELLADERS

Model Motorvermogen
Kantelmoment 

volledig geknikt 
Hoogte bakpen bij 

maximale hefhoogte

906M 55 kW 3.405 kg 3.227 mm

907M 55 kW 3.500 kg 3.227 mm

908M 55 kW 3.770 kg 3.410 mm

910 74 kW 4.898 kg 3.673 mm

914 74 kW 5.265 kg 3.701 mm

920 90 kW 6.026 kg 3.818 mm

SMALL WHEEL LOADERS

Model Motorvermogen
Kantelmoment 

volledig geknikt 
Hoogte bakpen bij 

maximale hefhoogte

926M 125 kW 7.415 kg 3.907 mm 

930M 125 kW 8.811 kg 3.907 mm

938M 140 kW 9.949 kg 3.969 mm

Voor de volledige specificaties van elk model gaat u naar cat.com. 
Contacteer uw CAT-dealer voor meer informatie en om een demonstratie te regelen.

8 HET CAT® COMPACT ASSORTIMENT  |  COMPACTE EN KLEINE WIELLADERS



EEN GEDETAILLEERD OVERZICHT VAN TWEE MODELLEN EN ENKELE GEMEENSCHAPPELIJKE FUNCTIES 
VAN HET GEHELE ASSORTIMENT.

IN DE KIJKER

908M
Dit model kan worden uitgerust met complexe 
uitrustingsstukken om uw werk te vereenvoudigen. 
Het elektrohydraulische systeem garandeert een 
fijne bediening met weinig inspanning en snelle 
cyclustijden. U kunt de reactiviteit met een druk op 
de knop instellen, zodat u de machine precies aan uw 
toepassing kunt aanpassen.

938M
Dit model levert 50% meer zichtbaarheid voor 
veiligheid en een verfijnde bediening bij een grote 
hefhoogte en zware lasten. Met de optionele 
verlengde hefarmen kunt u met de machine 
hoger en verderreiken. U kunt uit verschillende 
vermogensstanden kiezen en opteren voor een 
maximale brandstofefficiëntie of een hydraulische 
snelheid met extra vermogen.

“ DE MACHINE IS GESCHIKT 
VOOR HET VERPLAATSEN VAN  
ZWARE LASTEN EN BEWEEGT 
ZICH PROBLEEMLOOS OVER 
HET WERKTERREIN.” 
MARK GOULD, EIGENAAR VAN GOULD CONSTRUCTION
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GRAAF-LAADCOMBINATIES
VOLLEDIGE CONTROLE
In de huidige, onzekere wereld moeten we ons bedrijf laten groeien, rekening houden met 
schommelende brandstofprijzen en betalingsherinneringen versturen. Voor uw volgende 
graaflaadcombinatie zijn controle en zekerheid dus van essentieel belang.

Om die reden is elke nieuwe functie en innovatie van deze machines gericht op de verwijdering 
van risico’s, een betere brandstofefficiëntie, een groter vermogen en optimale nauwkeurigheid. 
Zo helpen wij u bij het managen van uw bedrijf.

OP DE STOEL GEMONTEERDE 
BEDIENINGSELEMENTEN
U kunt comfortabel werken dankzij de op de stoel 
gemonteerde, ergonomische en elektrohydraulische 
bedieningselementen. Deze elementen zijn ontworpen voor 
nog meer controle over elke beweging. 

BESPAAR TOT 10% OP BRANDSTOF
Bespaar tot 10% op brandstof met de Cat-motor 
die aan de nieuwste emissienormen voldoet. Het 
nabehandelingssysteem is onderhoudsvrij.

KIES UW INSTELLINGEN
Via het scherm kunt u uw eigen voorkeursinstellingen 
selecteren, zodat u keer op keeraan het juiste tempo voor 
uw toepassing aan de slag kunt gaan. 

EENVOUDIG EIGENDOM EN GEBRUIK
Dankzij de maandelijkse betalingsopties, de 
brandstofbesparingen, de hoogwaardige onderdelen en 
het technische vakmanschap, is het nu eenvoudiger en 
betaalbaarder dan ooit om een Cat-graaflaadcombinatie te 
bezitten en te bedienen. 

Model Motorvermogen Bedrijfsgewicht Graafdiepte Opbreekkracht van 
de lader

428 55 / 70 / 74,5 kW 8.206 kg 4.788 / 5.700 mm
(Estick)

54,3 kN

432 74,5 / 82 kW 8.322 kg 4.788 / 6.169 mm
(Performance Estick)

54,3 kN

434 74,5 kW 9.170 kg 4.827 / 5.748 mm
(Estick)

62,9 kN

444 74,5 / 82 kW 9.426 kg 4.826 / 6.218 mm
(Performance Estick)

62,4 kN

Voor de volledige specificaties van elk model gaat u naar cat.com. 
Contacteer uw CAT-dealer voor meer informatie en om een demonstratie te regelen.

“ HET IS EEN PLEZIER OM 
MET DEZE MACHINE TE 
WERKEN. RIJDEN OP 
DE WEG IS VEEL 
COMFORTABELER.” 
EGIDIJUS EIMUTIS, MACHINIST, LITOUWEN
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EEN GEDETAILLEERD OVERZICHT VAN DRIE MODELLEN EN ENKELE GEMEENSCHAPPELIJKE FUNCTIES 
VAN HET GEHELE ASSORTIMENT.

IN DE KIJKER

428
Dit model heeft een mechanische 
lader- en graafarmbediening 
met een optionele joystick 
voor de graafarm. Net als 
alle andere modellen heeft 
de 428 een scherm waarop 
u uw voorkeursinstellingen 
en vermogensstanden kunt 
selecteren, evenals het krachtige 
hydraulische vermogen wanneer 
u dat nodig hebt. Product Link™ 
data verhoogt uw productiviteit en 
verlaagt de kosten.

432
Met de in de stoel gemonteerde, 
elektrohydraulische bedienings-
elementen van de 432 kunt u zeer 
nauwkeurig te werk gaan met 
een minimum aan inspanning. 
Door de bedieningselementen 
in de stoel in te bouwen, biedt 
de cabine meer beenruimte, 
opslagruimte en zichtbaarheid 
via de achterruit. U kunt de 
ergonomische vermogenshendel 
gebruiken om heel eenvoudig te 
schakelen. De pook is niet langer 
in de vloer gemonteerd, zodat u 
meer werkruimte hebt.

444
De 444 heeft in de stoel 
gemonteerde, elektrohydraulische 
bedieningselementen. Dankzij 
de dubbele stand, kunt u 
naar de lader kijken en de 
graafarmuitrustingsstukken 
bedienen of omgekeerd. U kunt 
de stoel ook op een offset-
positie draaien en de lader en de 
graafarm gelijktijdig bedienen.

“ DE JOYSTICKS DIE OP DE STOEL ZIJN 
GEMONTEERD ZIJN FANTASTISCH. 
DEZE MACHINE MOET IK HEBBEN!” 
JAKUB WAWRZYNIAK, EIGENAAR BOUWBEDRIJF, POLAND
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SCHRANKLADERS EN 
COMPACTE RUPSLADERS
GEÏNSPIREERD DOOR UW ERVARING
De nieuwe Cat D3-serie schrankladers en compacte rupsladers bieden meer comfort, 
betrouwbaarheid en productiviteit dan ooit tevoren.

Wij hebben naar de machinisten geluisterd. Zij willen elke dag veilig en comfortabel werken. Deze 
modellen met wielen of rubberen rups zijn speciaal ontworpen om aan deze vereisten te voldoen.

ÉÉN MACHINE VOOR DIVERSE TAKEN
Uw machinewordt veelzijdiger dankzij de drie intelligente 
uitrustingsstukken, exclusief verkrijgbaar bij Caterpillar. 
Intelligente technologie communiceert met de machine en 
verandert de ingebouwde, geavanceerde schermweergave. 
De joystick bedient elk hulpstuk.

ROBUUST EN DUURZAAM
De D3-machines zijn robuuster dan ooit. Het duurzame 
brandstofsysteem heeft één filter. Hierdoor is het 
onderhoud eenvoudig. De sterkere trede, het ruwe 
oppervlak en het stevige handvat zijn bestand tegen 
slijtage door dagelijks gebruik. Hierdoor klimt u elke dag 
veilig in de cabine.

STABILITEIT EN VEILIGHEID, 
GEGARANDEERD
Ontdek het nieuwe onderstel dat exclusief voor de D3-
serie compacte rupsladers is ontworpen. Het reduceert 
de schommel- of kantelbeweging wanneer u zware lasten 
verplaatst, of materiaal sorteert of in een vrachtwagen 
deponeert. De vering zorgt voor een comfortabele rit, 
ongeacht de toepassing.

COMFORTABELE CABINE
Alle modellen bieden een 40% bredere deuropening en een 
afgedichte overdrukcabine met meer beenruimte. Een oranje 
veiligheidsgordel en zwaailichten verhogen de veiligheid op 
het werkterrein. Profiteer van een veilige en comfortabele 
werkomgeving waarin u goed werk kunt leveren.

SCHRANKLADERS

Model
Brutovermogen Nominaal bedrijfslaadvermogen Hoogte bakpen bij 

maximale hefhoogte

226D3 50,1 kW 705 kg 2.818 mm

232D3 50,1 kW 865 kg 3.001 mm

236D3 55,4 kW 820 kg 3.122 mm

242D3 55,4 kW 1.000 kg 3.076 mm

246D3 55,4 kW 1.000 kg 3.154 mm

262D3 55,4 kW 1.225 kg 3.172 mm

272D3 73 kW 1.570 kg 3.229 mm 

272D3XE 82 kW 1.680 kg 3.265 mm

COMPACTE RUPSLADERS

Model Brutovermogen Nominaal bedrijfslaadvermogen 
(50% kantelbelasting)

Hoogte bakpen bij 
maximale hefhoogte

239D3 50,1 kW 995 kg 3.645 mm

249D3 50,1 kW 1.130 kg 3.831 mm

259D3 55,4 kW 1.305 kg 3.915 mm

279D3 55,4 kW 1.445 kg 4.051 mm

289D3 55,4 kW 1.880 kg 4.015 mm

299D3 73 kW 2.500 kg 3.208 mm

299D3 XE 82 kW 2.535 kg 3.208 mm

Voor de volledige specificaties van elk model gaat u naar cat.com.  
Contacteer uw CAT-dealer voor meer informatie en om een demonstratie te regelen.
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EEN GEDETAILLEERD OVERZICHT VAN DRIE MODELLEN EN ENKELE 
GEMEENSCHAPPELIJKE FUNCTIES VAN HET GEHELE ASSORTIMENT.

IN DE KIJKER

226D3
Dankzij het radiale hefarm 
ontwerp levert deze schranklader 
een indrukwekkend gemiddeld 
hefbereik en een uitstekende 
graafprestatie met een 
uitzonderlijk trekvermogen. Net 
als bij alle D3-modellen worden 
de op de stoel gemonteerde, 
verstelbare joysticks standaard 
geleverd voor extra comfort.

259D3
Deze compacte rupslader 
heeft een groter bereik en een 
indrukwekkende hefhoogte, 
zodat u snel en eenvoudig 
vrachtwagens kunt laden. Het 
standaard onderstel met vering 
biedt een superieure tractie, 
flotatie, stabiliteit en snelheid, 
zodat u tal vanuiteenlopende 
taken op zeer verschillende 
werkterreinen kunt uitvoeren.

299D3
Dankzij het verticale 
hefarmontwerp biedt deze 
compacte rupslader een groter 
bereik en een indrukwekkende 
hefhoogte. De krachtige 
aandrijflijn levert maximaal 
vermogen via het elektronische 
torsiemanagementsysteem, 
de standaard verplaatsing 
op twee snelheden en een 
elektronisch hand/voet-gaspedaal 
met vertragingsfunctie.

“ DEZE MODELLEN BIEDEN 
VEEL MEER COMFORT, 
BETROUWBAARHEID EN 
PRODUCTIVITEIT EN ZIJN 
DOOR U, ONZE KLANTEN, 
GEÏNSPIREERD.” 
KEVIN COLEMAN, PRODUCT MARKETING, CATERPILLAR
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KLEINE DOZERS
KLEIN EN KRACHTIG
Deze bulldozers zijn krachtig en efficiënt. Ze zijn ontworpen voor een optimale snelheid en 
veelzijdigheid en zijn heel eenvoudig te vervoeren en te manoeuvreren, zelfs tegen een helling.

DE PERFECTE HELLING
De Cat Slope Indicate-functie van deze machines haalt 
het giswerk uit het werken tegen een helling en verhoogt 
de productiviteit. U ziet precies tegen wat voor helling de 
machine staat en u zorgt voor de juiste positionering met 
minder verplaatsingen.

COMFORT VOOR DE HELE DAG 
Vermoeide armen behoren tot het verleden dankzij de op 
de stoel gemonteerde, ergonomische bedieningselementen 
met Blade Shake. Druk gewoon op de knop van de rechter 
joystick om het materiaal van het blad af te schudden. 

BESPAAR 20% BRANDSTOF
Met de Eco Mode kunt u het brandstofverbruik tot 
20% verminderen.
Dit unieke belastingsdetectiesysteem reduceert 
het brandstofverbruik wanneer dat kan, zonder aan 
prestatievermogen te verliezen. 

MINDER SLIP
Minder grondverstoring en een hogere productiviteit 
dankzij Automatic Traction Control. Bij een risico 
op slippen, reduceert de machine de torsie naar 
de rupsbanden.

Model Nettovermogen Gewicht Graafdiepte

D4K2 XL 68,8 kW 8.393 kg 573 mm

D4K2 LGP 68,8 kW 8.701 kg 590 mm

D5K2 XL 77,6 kW 9.439 kg 586 mm

D5K2 LGP 77,6 kW 9.747 kg 572 mm

De weergegeven gewichten zijn voor  machines die uitgerust zijn met een dozerblad, cabine, achteruitrijalarm, koelvloeistof, smeermiddelen en 
een volle brandstoftank, plus machinist. De volledige specificaties van elk model zijn verkrijgbaar bij cat.com. Contacteer uw CAT-dealer voor meer 
informatie en om een demonstratie te regelen.

“ DEZE MACHINE IS 
STUKKEN BETER DAN DE 
OUDERE TECHNOLOGIE.” 
LEE ADAMS, MACHINIST
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EEN GEDETAILLEERD OVERZICHT VAN TWEE MODELLEN EN ENKELE 
GEMEENSCHAPPELIJKE FUNCTIES VAN HET GEHELE ASSORTIMENT.

IN DE KIJKER

D4K2
Dit model is uitgerust met het uiterst duurzame 
Abrasion-onderstel dat de busslijtage reduceert. De 
machine is daardoor bestand tegen kleine tot medium 
stoten en zeer schurende bodemtoepassingen. Een 
nieuwe, optionele, 3D GRADE-functie elimineert 
de noodzaak om onderdelen aan het einde van de 
werkdag te verwijderen.

D5K2
Geniet van de eenvoudige GRADE-functie met Cat 
Slope Assist. Deze functie behoudt de bladhoeken 
automatisch zonder enige externe laser- of GPS-
referentie. U kunt de productiviteit optimaliseren 
door Power Pitch Blade te selecteren, waarmee u 
de bladsteek eenvoudig vanuit de operatorstoel kunt 
aanpassen. Geniet van meer comfort met de optionele 
verwarmde en geventileerde stoel met luchtvering.

“ HET NIEUWE CAT® 
GRADE-SYSTEEM IS 
3D EN IN KLEUR… 
MET VEEL 
MEER OPTIES.” 
LEE ADAMS, MACHINIST
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EEN CAT® HULPSTUK 
VOOR ELKE TAAK
Haal meer uit uw machine met de handige Cat-uitrustingsstukken. U kunt uit een groot aantal 
opties kiezen en uw machine aan verschillende taken en werkomstandigheden aanpassen. 

Contacteer uw dealer en ontdek de vele uitrustingsstukken die uw werk vereenvoudigen.  
U kunt het gehele assortiment bekijken op cat.com/attachments

AANSLUITKOPPELINGEN
Met de Cat-aansluitkoppelingen verwisselt u snel van hulpstuk. Deze koppelingen 
verbeteren de algehele productie en maken uw machine veel veelzijdiger.

Schranklader Compacte 
wiellader

Kleine 
wiellader

Mini-
graafmachine

Graaf-laad-
combinatie Verreiker

VORKEN
Gezien de verschillende maten en opties kunt u de beste vorken voor uw 
toepassing selecteren. Met de extra palletvorktanden in verschillende maten kunt 
u groot materiaal of pallets op bouw- en industrieterreinen verplaatsen.

Schranklader Compacte 
wiellader

Kleine 
wiellader

Mini-
graafmachine

Graaf-laad-
combinatie Verreiker

BAKKEN
U kunt voor allerlei verschillende toepassingen graven, laden, vervoeren, 
nivelleren, dumpen en sorteren. 

Schranklader Compacte 
wiellader

Kleine 
wiellader

Mini-
graafmachine

Graaf-laad-
combinatie Verreiker

BEZEMS EN ACCESSOIRES
De hydraulische en handmatige schuine bezems van Cat zijn ideaal voor 
het ruimen van parkeerterreinen, industriële installaties, houtzagerijen, 
landingsbanen, straten, opritten en paden.

Schranklader Compacte 
wiellader

Kleine 
wiellader

Mini-
graafmachine

Graaf-laad-
combinatie Verreiker
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HAMERS
De Cat-hamers bieden optimale prestaties tijdens sloop-, 
bouw- en wegenbouwwerkzaamheden.

Schranklader Compacte 
wiellader

Kleine 
wiellader

Mini-
graafmachine

Graaf-laad-
combinatie Verreiker

FREZEN
Hiermee kunt u op snelle en effectieve wijze asfalt, beton of onvolmaaktheden verwijderen 
voordat u een oppervlak opnieuw bestraat. Frezen zijn ideaal voor het verwijderen van 
beschadigde bestrating of rijstrookstrepen en voor taken waarvoor speciale frezen minder 
geschikt zijn.

Schranklader Compacte 
wiellader

Kleine 
wiellader

Mini-
graafmachine

Graaf-laad-
combinatie Verreiker

MULCHERS EN BOSMAAIERS
Profiteer van het grote vermogen bij het afsnijden en mulchen van planten en begroeiing. 
Perfect voor het creëren van paden voor bosbrandbestrijding, landwinning, het verwijderen 
van loof of het versnipperen van organisch materiaal voor de biomassaproductie.

Met de Cat-bosmaaiers kunt u land en begroeiing eenvoudig en snel ontginnen. U kunt ook 
een industriële Cat-bosmaaier gebruiken om looppaden te ruimen, land te ontginnen en 
begroeiing af te snijden.

Schranklader Compacte 
wiellader

Kleine 
wiellader

Mini-
graafmachine

Graaf-laad-
combinatie Verreiker

VIJZELS EN SPIRAALBOREN
De vijzels van Cat zijn speciaal ontworpen voor maximale productiviteit bij 
allerlei bodemtypes. Ideaal voor het boren van gaten in de bouw, landbouw en 
landschapsarchitectuur. Met de spiraalboren kunt u eenvoudig hekken, poten, 
wegwijzers, bomen en struiken in de grond steken.

Schranklader Compacte 
wiellader

Kleine 
wiellader

Mini-
graafmachine

Graaf-laad-
combinatie Verreiker
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KLEIN, 
KRACHTIG EN 
VEELZIJDIG 
Welke machine uit het Cat Compact assortiment kiest u?
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MIJN AANTEKENINGEN
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Voor meer informatie over Cat-producten en -diensten contacteer 
de Cat-dealer in uw buurt of ga naar cat.com. 

Volg ons voor het laatste nieuws en evenementen

ADHQ8318

@CatConstructionEMEA @CatConstructionEMEA


