
Kies de juiste bak...

Uw winst hangt ervan af.



Neem uw nieuwste taak aan met de zekerheid dat 

de naam met de grootste ervaring in het grondverzet 

u ondersteunt. Onze grondverzetexperts 

werken al sinds de tijd van de rekenlinialen 

met klanten zoals u samen om betere 
graafgereedschappen 
te ontwerpen. 

U kunt erop vertrouwen dat de bakken van 

Caterpillar® de beste zijn en het meeste uit 

uw machinevermogen halen, zodat u beschikt 

over de meest winstgevende productiviteit, 

brandstofbesparende efficiëntie en duurzaamheid. 

Bovendien beschikt u 24/7 over de deskundigheid 

en vaardigheid van de Cat® dealer. En om het 

even welke nieuwe uitdagingen u te wachten 

staan, Caterpillar heeft een oplossing voor u.

Uw nieuwe 
bak heeft 
meer dan 
90 jaar 
ervaring



Het is een eenvoudige formule:  
hogere productiviteit = hogere winst

Kiezen voor goedkoop kan duur uitvallen

Het is een feit dat de verkeerde bak in de verkeerde toepassing nadelig is voor uw efficiëntie. De juiste bak zorgt voor maximale 

productiviteit en winst. U hebt een bak nodig die is afgestemd op de materialen en werkzaamheden 

waarmee u te maken hebt, en Caterpillar heeft de bak die u nodig hebt.

• Laad en stort sneller met bakcontouren en messen die zijn ontworpen voor een optimale materiaalstroom.

•	Zijbalken en vormen maken iedere gang productief, en zijn ontworpen om materiaal in de bak te houden. 

•	Benut	het	volledige	vermogen	van	uw	Cat	machine	door	te	werken	met	de	juiste	bodemlengte	en	de	ideale bakdiepte.

Er is onderzoek gedaan naar de manier waarop materiaal 

in en uit een bak stroomt. Technici van Cat hebben een  

balans gevonden tussen bodemlengte, bakdiepte en de 

grootte van de opening, en testen hebben aangetoond  

dat de materiaalstroom efficiënter is.
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Drie manieren om bákken met 
brandstof te besparen

Wist u dat de meeste brandstof wordt verbrand tijdens het graven? Cat bakken bieden u ...

Optimale penetratie 

- Graven met minder moeite.

Efficiënt laden 
van materiaal 
- De bak vullen binnen kortere tijd.

Optimaal 
vasthouden 
van materiaal 
- Iedere gang telt. 

De juiste Cat bak kan tot wel 15% meer efficiëntie bieden.



Koop bewust, koop maar één keer
Bakken meermaals vervangen is gewoonweg verliesgevend. Schaf een bak aan die lang meegaat, van het bedrijf dat ieder 

jaar tienduizenden bakken maakt. Cat bakken zijn gemaakt van het juiste staal, hard en schuurbestendig 

waar het telt en flexibeler staal waar dat nodig is. De productie wordt onder 

strikte ISO9000-voorwaarden uitgevoerd, met volledig doordringende robotlassen voor ongeëvenaarde sterkte.

Maar zelfs de beste bak vertoont uiteindelijk slijtage, en ook daarvoor biedt Cat oplossingen. Uw plaatselijke Cat dealer kan bijna 

elk onderdeel van uw bak vervangen - van het graafgereedschap (GET) tot aan een volledige revisie. Dit gebeurt 

volledig met in de fabriek vooraf gesneden en afgeschuinde onderdelen die uw bak weer op het prestatie- en 
betrouwbaarheidsniveau terugbrengen van het moment dat deze werd gefabriceerd.

Een universele bak is een compromis. 

Wanneer u een bak van Cat aanschaft, krijgt u een leven lang betrouwbare, duurzame prestaties.



Veel 
taken, veel 

oplossingen

Soms gaat het er simpelweg om 

dat u zo veel mogelijk verplaatst. 

Aarde? Schalie? Steen? Maak uw 

keuze uit bakken die zijn ontworpen 

voor maximale 
productie, gebouwd voor 

alle soorten werkzaamheden.

Locatievoorbereiding en 

utiliteitswerkzaamheden vereisen 
precisiegraafwerk. 
U kunt kiezen uit diverse smalle bakken,  

zodat de sleuven exact volgens plan  

worden aangelegd.

Nivelleren en afwerken dient met een 

soepele final touch te gebeuren. Cat 

voorziet u van een oplossing 

waarmee het afwerken goed gebeurt.



Algemeen gebruik 

•	  De perfecte keuze voor algemene 
graafwerkzaamheden, laden en andere 
grondverzettoepassingen

•	 311 – 390; M313 – M322
•	 Vuil, leem, gemengd grind en aarde
•	 Leverbaar in breedten voor het graven van sleuven
•	 Vervangbare graafgereedschappen, voorgeboord  

 voor kantmessen

Zwaar gebruik

•	  Goede multifunctionele bak in een breed scala 
aan bodemtypen

•	 318 – 374; M313 – M318
•	 Aarde tot steen
•	 Leverbaar in breedten voor het graven van sleuven
•	 Vervangbare graafgereedschappen, voorgeboord  

 voor kantmessen

De hoofdserie bakken
Deze bakken presteren in het grote merendeel van graafwerkzaamheden en zijn geschikt voor de meeste materiaalsoorten.  

Exact op maat, in vorm en gepantserd voor hun specifieke taak. Ontworpen voor graafmachines met rupsbanden of wielen.

Veredeld staal met hoge treksterkte in 
hoogwaardige microlegering en T1-equivalent: 
vloeisterkte hoger dan 90.000 psi.

Hoogwaardig, schuurbestendig staal van 
400 Brinell: vloeisterkte van 135.000 psi. 
30% slijtvaster dan T1.

Bak met kleurmarkeringen om materiaalsoorten 
te kunnen onderscheiden. De werkelijke 
bakken zijn Cat geel.

Utiliteitsuitvoering

•	 Lichtgewicht bak met ondiep profiel
•	 312 – 323; M313 – M322
•	  Ideaal voor algemene bouwwerkzaamheden 

in aarde, leem en klei
•	 Vervangbare graafgereedschappen (GET),  

 voorgeboord voor kantmessen

Extra zwaar gebruik

•	 Zorg voor productiviteit bij intensief graven en laden
•	 311 – 390; M322
•	 Zand, kalkkorsten en vergruisd graniet
•	 Zwaardere slijtplaten
•	 Leverbaar in breedten voor het graven van sleuven
•	 Extra grote vervangbare graafgereedschappen (GET),  
 voorgeboord voor zijbeschermers

Extreem zwaar gebruik

•	 Gebouwd om u productief te houden in de meest intensieve  
graaf- en laadtoepassingen

•	 336 – 390
•	 Gebroken slakken, zandsteen, graniet met hoog kwartsietgehalte, ijzererts
•	 Zwaarste slijtplaten
•	 Gepantserde hoeken, rand en zijbalken met vervangbare slijtdelen



Nivelleren en afwerken
Sloten reinigen
Ontworpen voor het reinigen van sloten, het nivelleren van hellingen, en andere 

afwerkingswerkzaamheden. Door hun ondiepte en compactheid kunnen ze makkelijker in 

krappe ruimtes werken. Door de afvoergaten kan vloeistof weglopen, zodat het materiaal 

makkelijker wordt gestort.

•	 311 – 336; M313 – M322

Sloten reinigen, kantelbaar
Kantelbakken kunnen maar liefst 45° in elke richting kantelen, wat wordt bewerkstelligd 

door twee dubbelwerkende cilinders. De nivelleringsmogelijkheden zijn gelijk, maar deze 

bakken bieden u meer controle op hellingen en bij complex nivelleren.

•	 311 – 329; M313 – M322

Nivelleringsrand
Sleuven graven en nivelleren met één bak. Graaf sleuven met de GD-bak. Bevestig een 

nivelleringsrand aan de bakpunten om de sleuf te vullen en het oppervlak te nivelleren. 

Deze bakken zijn leverbaar met verschillende snelkoppelingsscharnieren.

•	 311 – 329; M313 – M322

Profiel
Profielbakken bieden uitstekende mogelijkheden voor het graven van sleuven op een 

economische manier. Er zijn profielbakken leverbaar met zijkanten die kunnen worden 

afgesteld tussen 30° en 45° ten opzichte van de horizon, alsook in een vaste configuratie .

•	 311 – 340; M313 – M322

Puinbak
Puinbakken worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, van zeven tot zwaar 

sloopwerk en verplaatsen van steen. Er zijn uiteenlopende typen puinbakken, van lichte 

uitvoeringen met een kaal basismes tot zware uitvoeringen met J-systeemadapters.

•	 311 – 349; M313 – M322



Penetratie Plus

Penetratie

Algemeen gebruik

Sterk schurende  
werking

Extra zwaar gebruik

Scherpe punt

Breed

Dubbele  
scherpe punt
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STOOTBELASTING
Laag Middel Hoog

KANTMESSEN

HD SD XDGD

Basalt

Gebroken 
Slakken

Kalkkorsten

Klei

Steenkool

Korund

Dolomiet
Vorst

Gabbro

Gneis

Graniet

Grind

Gips

Hoog silicium 
Zand

Leem

Erts
Peridotiet

Slecht vergruisd 
Kalksteen

Pyriet

Kwartsiet 

Gebroken 
Basalt

Zand

Zandsteen

Schalie

Vergruisd graniet

Slib

Talk
Teelaarde

Travertijn

Goed vergruisd 
Kalksteen

ZIJBESCHERMERS

Penetratie, lange  
levensduur, ARM

Extra zwaar gebruik,  
lange levensduur,  

ARM SpaderandRechte rand

De juiste bakkeuze is cruciaal om het optimale 

uit uw bak te krijgen. De tabel hierboven biedt 

een goede manier om te beginnen bij het 

vinden van de juiste bak voor u. 

Echter, duurzaamheid en grootte vormen 

slechts deel van de vergelijking. U kunt in 

veel gevallen ook kiezen uit verschillende 

randstijlen: een rechte rand voor de meeste 

toepassingen, maar V-vormige messen voor 

maximale penetratie.

En vergeet het graafgereedschap (GET) niet. 

Cat biedt u het breedste assortiment, maar 

alleen het juiste graafgereedschap zorgt 

ervoor dat de bak de prestaties biedt  

waarvoor deze is bedoeld.

Klinkt ingewikkeld? Dat hoeft niet zo te zijn. 

Neem contact op met uw Cat dealer over wat 

u doet; zorg dat uw producten zodanig zijn 

samengesteld dat deze bij u passen.

ARM - Abrasion  
Resistant Material:  
lijtvast materiaal



Buiten de bak
Waar u ook werkt, er is altijd een Cat dealer in de buurt. Niemand anders streeft 

er meer naar om u te zien slagen, en is beter voorbereid om u financiering, 

ondersteuning en service te bieden als u het nodig hebt. 

En wij weten dat u meer doet dan alleen graven. Uw Cat dealer biedt een complete reeks 

oplossingen om u te helpen de uitdagingen van uw volgende taak het hoofd te bieden. 

Sluit u aan bij het team dat aan uw kant staat - bij u in de buurt en over de hele wereld.



Opmerking



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