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Cat® CW-serie snelkoppelingen 
Voor graafmachines 301-390

Kenmerken:

Tijdsbesparing

Superieur ontwerp

Voldoet aan  
veiligheidsnormen

Eenvoudige  
installatie

Het juiste materieel  
voor het werk

Voordelen:

Het gebruik van graafmachines betekent in feite het gebruik van het juiste materieel voor het werk. Met de  
CW-snelkoppeling kunt u in slechts enkele seconden één uitrustingsstuk loskoppelen en het volgende oppakken. 
De CW is beschikbaar voor graafmachines van 1,5 tot 90 ton.

De CW-snelkoppeling is ontworpen om de opbreekkracht in stand te houden. Een wigvormig vergrendelingssysteem 
dat de koppeling strak en zonder speling in de haken van het uitrustingsstuk houdt. De CW is zeer geschikt voor zware 
toepassingen zoals sloopwerkzaamheden en in steengroeven. Een lasthaak is standaard.

De CW-koppeling voldoet aan alle relevante wereldwijde veiligheidsnormen. De koppeling is standaard uitgerust met 
veren die de wig in de vergrendelde stand houden. De veren zorgen dat de snelkoppeling het uitrustingsstuk vasthoudt, 
zelfs in geval van een storing in het hydraulisch systeem.

De CW-snelkoppeling past direct op uw machine en wordt bestuurd door het activeringscircuit van de snelkoppeling. 
In combinatie met de gereedschapsbesturing kunnen machinisten snel van uitrustingsstuk wisselen.

Met de bijna onmiddellijke verwisseling van uitrustingsstukken worden machinisten aangemoedigd om het juiste 
materieel voor het werk te gebruiken. Elke keer weer. De gereedschappen gaan langer mee, zodat u meer rendement 
uit uw investering haalt.
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De snelkoppeling van uitrustingsstukken is een integraal onderdeel van de filosofie
Verhoog de inzetbaarheid van uw graafmachine met uitrustingsstukken. Uw machine wordt een universele gereedschapshouder.  
De CW-koppeling is de norm in de bedrijfstak geworden. Er zijn er de afgelopen 25 jaar meer dan 50.000 stuks van verkocht. 
De koppeling is uitwisselbaar met machines van verschillende klassen en is ontworpen voor gebruik met meer dan 1500 
verschillende machines, zowel van Cat als van andere merken.
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1  Gegoten huis
2  Voorste gereedschapsaankoppelingsas
3 Machinepen
4  Lasthaak
5  Wiggeleidepen
6  Wig
7  Veer om de wig in de vergrendelde stand te houden
8  Hydraulische cilinder

Montagesteunen en haken voor uitrustingsstukken
Om een uitrustingsstuk aan een graafmachine met een CW-koppeling te bevestigen, moet het uitrustingsstuk CW-haken of een speciale 
montagesteun hebben. Vaste haken voor CW-koppelingen zijn leverbaar voor laadbakken en rippers. Montagesteunen met CW-haken 
zijn leverbaar voor hydromechanische uitrustingsstukken zoals grijpers, multiprocessors enzovoort.

Vaste snelkoppelingshaken op laadbakken Montagesteunen voor hydro- 
mechanische gereedschappen

Koppelingsvolgorde

1.  In één lijn plaatsen. 2.  Achterste as koppelen.

3. Voorste as verbinden. 4.  Wig vergrendelen.
Minimaal verlies aan opbreekkracht 
vanwege lage opbouwhoogte.

Er zijn losse CW-koppelingshaken leverbaar om laadbakken en hydromechanische uitrustingsstukken om te bouwen.

CW-serie snelkoppelingenCW-serie snelkoppelingen
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Hydraulische uitvoering

De hydraulische uitvoering is voorzien van  
een cilinder, zodat deze vanuit de cabine 
bediend kan worden.

Mechanische uitvoering

De mechanische uitvoering (met as) is 
het eenvoudigst te bedienen. Deze heeft 
een hoge mate van betrouwbaarheid, 
lage eigendomskosten en is gemakkelijk 
handmatig aan te sluiten.

Caterpillar biedt een serie CW-koppelingen die bij uw machine en toepassing passen*.

Auto-Connect-uitvoering

Bij de automatische hydraulische uitvoering, 
(Auto-Connect) is het verwisselen van 
uitrustingsstukken volledig geautomatiseerd, 
zodat machinisten vanuit de veiligheid 
en het comfort van hun cabine snel van 
uitrustingsstuk kunnen wisselen (bij 
hydraulische uitrustingsstukken hoeft 
geen slang te worden verwisseld).

ZijaanzichtZijaanzicht Zijaanzicht

OnderaanzichtOnderaanzicht Onderaanzicht

UHD-uitvoering

De UHD-uitvoering (Ultra High Demolition: 
voor extra zware sloopwerkzaamheden) is 
ontworpen voor gebruik op combinaties van 
lange giek en stick die in de verticale stand 
worden gebruikt, zoals bij sloopwerkzaamheden. 
Omdat voldoende bewegingsvrijheid voor 
het uitrustingsstuk moet worden geboden, 
wijkt de vorm van de koppeling af van 
andere koppelingen.

Onderwaterversie

Voor gebruik onder water zijn speciale 
kenmerken zoals afdichtingen en 
afschermingen nodig om pennen 
en bussen te beschermen. 

ZijaanzichtZijaanzicht

OnderaanzichtOnderaanzicht

Hydraulische CW Auto-Connect-CW

*  Het aanbod van CW-koppelingen kan per 
regio verschillen. Neem contact op met 
uw plaatselijke dealer voor meer informatie.

CW-serie snelkoppelingen voor de volledige serie graafmachines van 1 tot 90 tonCW-serie snelkoppelingen voor de volledige serie graafmachines van 1 tot 90 ton
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Specificaties CW-05 CW-10 CW-20 CW-30 CW-40 CW45 CW55 CW70

Gewicht van houder ton 1,0-3,5 3-10,5 7,5-15 15-20 20-27 25-45 40-65 62-90
Gewicht  
(bij benadering) kg 25 70 200 220 250 450 725 1275

Breedte (B) mm 175 310 550 550 550 690 830 840

Lengte (L) mm 200 300 475 475 475 570 650 875

Lasthaak ton 2 4 10 10 10 14 20 20

Type/model Optie met wig Standaardlasthaak (t)

CW-05 H of M 2

CW-10 H of M 4

CW-20 H of M 10

CW-20s H of M 10

CW-30 H of M 10

CW-30s H of M 10

CW-40 H of M 10

CW-40s H of M 10

CW-45 H of M 14 

CW-45s H of M 14 

CW-55 H of M 20

CW-55s H of M 20

CW-70 H 20

H = hydraulisch
M = mechanisch

CW-modellen

*  Uitrustingsstukken voor CW-20, CW-30 en CW-40 zijn uitwisselbaar evenals voor CW-20S, CW-30S en CW-40s. Houd er rekening mee dat zowel de koppeling als de laadbak/het 
uitrustingsstuk overeen moet komen met de houder. CW-70 alleen leverbaar met hydraulisch bediende wig. Neem contact op met uw Caterpillar dealer voor meer informatie.

CW-20S CW-30S CW-40S CW-45S CW-55S

Gewicht van houder ton 7,5-15 15-20 20-23 25-40 35-55
Gewicht  
(bij benadering) kg 180 200 225 420 575

Breedte mm 475 420 475 570 650

Lengte mm 420 475 420 550 560

Lasthaak ton 10 10 10 14 20

De hydraulische versie van de snelkoppeling wordt vanuit de cabine bediend met behulp van een hydraulisch bedieningscircuit. 
Het bedieningscircuit kan in de fabriek op de machine worden aangebracht of kan achteraf worden geïnstalleerd.

CW-specificaties voor uitvoering met as en hydraulische uitvoering



Volg ons op Twitter: @CatAttachments

Snelkoppeling Graafarm Hydraulische graafmachines ***

CW-05 (301.5) 301.4C/301.7D

(302.5) 302.2D/302.4D/302.7D

(303.5) 303E/303.5D-E/304D-E

CW-10 (305.5) 305D-E/305.5D-E

(307) 307D-E/308D-E

(BHL) 416E-F t/m 444E-F

CW-20 (312) 311F/312D2-E-F/313D2-F/314E-F

(M312-M315) M313D/M314F/M315D/M316D-F/M318F

CW-30 (316) 316E-F/318E-F

(M318-M322) M318D/M320F/M322D-F

CW-40 B 320D2-E-F/321F/323D2-E-F

CB 323D2-E-F/324E/325F/326D2-F

CB* 329D2-E-F/330F/335F

UHD** 325D/330D/345C/365C

CW-45 CB 323D2-E-F/324E/325F/326D2-F/329D2-E-F/330F/335F

DB 324E/326D2-F/329D2-E-F/336D2-E-F/340D2-F

TB 336D2-E-F/340D2-F

CW-55 TB 336E-F/340 D2-F/349D2-E-F/352F

UB 349D2-E-F/352F

CW-70 VB 374D-F

WB 374D-F

HB 390D-F

JC 390D-F

CW-20S (312) 311F/312D2-E-F/313D2-F/314E-F

(M312-M315) M313D/M314F/M315D/M316D-F/M318F

CW-30S (316) 316E-F/318E-F

(M318-M322) M318D/M320F/M322D-F

CW-40S B 320D2-E-F/321F/323D2-E-F

CW-45S CB 323D2-E-F/324E/325F/326D2-F/329D2-E-F/330F/335F

DB 324E/326D2-F/329D2-E-F/330F/336D2-E-F/340D2-F

CW-55S DB 336D2-E-F/340D2-F

TB 336E-F/340 D2-F/349D2-E-F/352F

*  De CW-40 kan alleen worden gebruikt in algemene toepassingen/standaardtoepassingen zoals in de algemene bouw en de landbouw voor algemene graafwerkzaamheden, 
reiniging van sloten, nivellering van werkterreinen, afschuining van hellingen en groenvoorzieningen.

**  Houd er rekening mee dat UHD-snelkoppelingen een speciale vorm hebben voor een optimaal werkbereik met Cat uitrustingsstukken voor sloopwerkzaamheden.
***  Neem contact op met uw Caterpillar dealer voor koppelingen voor niet-gangbare en/of speciale Cat machines.

Voor meer complete informatie over Cat producten, dealerdiensten en industrieoplossingen kunt u ons op internet bezoeken op www.cat.com
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Materialen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. 
De op de foto's afgebeelde machines kunnen zijn voorzien van extra uitrusting. Neem contact op met uw Caterpillar dealer voor leverbare opties.

CAT, CATERPILLAR, 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 worden gebruikt.
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Matches gelden alleen ter indicatie en zijn afhankelijk van de configuratie en toepassing van de machine.

Compatibiliteitsgids


