307E2
Hydraulisk minigraver

Motor
Motormodell*
Nettoeffekt (ISO 9249)

Cat® C2.4 Turbo
37,7 kW
50,6 hp

*Motoren overholder utslippsstandardene i endelig utgave av
U.S. EPA Tier 4 / EUs trinn IIIB.

Vekt
Driftsvekt med førerhytte
Driftsspesifikasjoner
Maksimal gravedybde

7270 kg
4070 mm

Høy ytelse i en
standardutforming med overheng bak og fast
bom for større
anvendelighet
og bedre kontroll.
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Cat 307E2 hydraulisk minigraver leverer overlegen ytelse og komfort samtidig som drivstofforbruket og driftskostnadene
reduseres. Den store og romslige førerhytten gir et komfortabelt arbeidsområde. Intuitive setemonterte betjeningsorganer
er brukervennlige for å bidra til mer nøyaktighet og effektivitet på arbeidsplassen. Standardutformingen med overhenget
bak har en motvekt som går lenger bakover på maskinen. Dette gir kraft til å lage en stabil arbeidsplattform under løfting
og graving. 307E2 setter standarden for tradisjonelle gravemaskiner med overheng bak i åttetonnsklassen.
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Førerplass

Uovertruffen komfort holder deg produktiv gjennom
hele arbeidsdagen.

Komfortabelt arbeidsmiljø
En romslig og komfortabel førerplass med
suveren oversikt og beinplass bidrar til å holde
føreren uthvilt. Alle hydrauliske funksjoner er
fullstendig førerstyrt, noe som reduserer eieog driftskostnader og fører til mindre stopptid.
Førerplassen har også følgende:
• oppvarmet sete med luftfjæring
• COMPASS-displaypanel
• ergonomiske joystick-spaker
• gjennomsnittlig utvendig lydtrykknivå på
98 dB(A) ISO 6395 – dynamisk test
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Ytelse og kontroll

Kraftig graving kombinert med jevn, følsom kontroll.

Høy gravekraft selv gjennom det mest kompakte underlaget,
sammen med direkte, jevn kontroll via hydraulikk med god reaksjon,
sikrer at Cat 307E2 leverer den produktiviteten som kunden krever.

Kontroll
Cat 307E2-frontaggregatet er i perfekt balanse med
hydraulikken, noe som tar kontrollen til det nivået som kreves
for finplaneringsarbeid og landskapsbehandling.
• Totrinns automatgirfunksjon forbedrer manøvrering på
arbeidsplassen ved å balansere krav til høye hastigheter
og kontroll.
• Joystick-spakmontert ekstern betjening gir bedre kontroll over
maskinen. De intuitive betjeningsorganene gir finmodulering.
• Hydraulikkretser, inkludert hurtigkoblinger, er standard, noe
som betyr at Cat 307E2 leveres klar til bruk.
• Kontrollventil for bom- og stikkesenking (tilleggsutstyr)
inkluderer integrert varselsystem for overbelastning
(kun tilgjengelig i Europa).

Hydraulikksystem med høy definisjon
• Gir drivstoffbesparelser, effektivitet, kontroll og presisjon.
• Bransjeledende lastfølende flytfordelingssystem med
variabelt fortrengningsvolum.

Løftekapasitet
For at de forskjellige behovene til dagens kunder skal kunne
møtes, gir 307E2 med standard overheng bak enestående stabilitet
ved løfting og graving. Kombinert med en fast bom gir 307E2
overlegen rekkevidde og løftekapasitet.
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COMPASS-kontrollpanel

Complete, Operational, Maintenance, Performance and Security System
(komplett betjenings-, vedlikeholds-, ytelses- og sikkerhetssystem).

COMPASS-kontrollpanelet på Cats hydrauliske minigravere i E2-serien
er spesialutviklet av Caterpillar for minigravere. Det gir maskinene
mange nye funksjoner, noe som gir kundene mer igjen for pengene.
Alle de følgende funksjonene er standard på alle modellene i E2-serien.

Complete (komplett) – alle kontrollpanelfunksjonene er standard på
alle modellene i E2-serien

Operation (betjening) – enkel betjening av trykknapper for endring av
betjeningsmønster, hydraulisk HK-feste og sikt til drivstoffmåler

Maintenance (vedlikehold) – vedlikeholdsintervaller, diagnose
og arbeidstid
Performance (ytelse) – opprettholder optimalt ytelsesnivå med
justerbare funksjoner for kontroll av strømning til redskapet

And (og)
Security (sikkerhet) – tyveribeskyttelse med bruker- og hovedpassord
System – ergonomisk utformet kontrollpanel
Passordbeskyttet sikkerhetssystem
En standard tyveribeskyttelse følger med alle minigravere i E2-serien.
Et femsifret alfanumerisk passord kreves for å starte maskinen når
tyverisikringen er aktivert. Det er ett hovedpassord, og inntil fem
brukerpassord som kan opprettes av eieren ved behov.
Sikre maskinen på en travel arbeidsplass ved å låse den når du ikke
er til stede.

Justerbar kontroll av oljestrøm til redskapet
Maskinene i E2-serien har enkel justering av oljestrømmen som går
ned langs bommen og stikken til redskapet. Både standard hovedlinje
og hydraulikk kan justeres på en skala fra 1–15 via noen få knapper
på kontrollpanelet.
Juster strømmen til de forskjellige verktøyene med et enkelt knappetrykk.
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LÅS OPP de nye funksjonene og opplev verdien
av det eksklusive COMPASS-kontrollpanelet på
Cat-minigraverne i E2-serien

Ryggekamera
Øk førerens produktivitet og effektivitet med forbedret sikt
med ryggekameraet.
Jobb mer effektivt med bedre sikt.

Kontinuerlig oljelevering
Når denne funksjonen er aktivert via en knapp på monitoren,
kan maskinene i E2-serien benyttes i modus for kontinuerlig
strømning. Med hydraulikken på høyre styrespak kan du holde
på rullebryteren ved ønsket strømningsmengde og i ønsket
retning i 2,5 sekunder, så vil maskinen opprettholde den aktuelle
strømningsmengden til den slås av.
Oppretthold hydraulikkstrømmen til redskapene dine med ønsket
oljemengde og i hvilken som helst retning med et enkelt knappetrykk.

Endring av betjeningsmønster
Endre betjeningsmønsteret mellom gravemaskinen og
gravelasteren med et enkelt knappetrykk fra førerhytten.
(Tilleggsutstyr i Europa.)
Den dedikerte trykknappen for endring av betjeningsmønsteret er
trygg og sikker.

Vedlikeholds- og ytelsesinformasjon
Følg enkelt med på forskjellige vedlikeholds- og ytelsesparametre
i maskinen.
Tilbakestill vedlikeholdsintervallene, og sørg for at maskinen blir
vedlikeholdt riktig for å maksimere levetiden til maskinen.

Referansesystem for stedet
Utdata fra vinkel- og rullesensorer bidrar til planering og
nivågrøfting for økt effektivitet på arbeidsplassen.
Fullfør jobben raskere med informasjon om arbeidsplassen.

7

Undervogn

Suveren stabilitet.

Cat 307E2 har to beltealternativer, avhengig av kundens
bruksområde, som sørger for riktig maskinkonfigurasjon for jobben.

Stålbelter
Stålbelter med trippelgriper på 450 mm er velegnet for riving og
tung bruk.

Stålbelte med gummiplater
Den brede belteskoen på 450 mm har fire hull til å feste
gummiplatene til stålbelteskoene. Dette alternativet forebygger
skade på asfalterte overflater og minimerer lyd og vibrasjoner
ved kjøring, samtidig som den gir deg maksimal stabilitet.

Skjærbredde
Doserskjæret er et viktig og nyttig verktøy for den hydrauliske
minigraveren, som brukes til fylling av grøfter, nivellering,
landskapsbehandling og anleggsrydding.
Skjæret leveres som standard med en utskiftbar
doserskjærekant som sveises på, og som er laget av herdet stål
for lengre levetid.

Stroppepunkter
Store, ovale stroppepunkter er plassert to steder på undervognen
for å kunne stroppe maskinen enkelt og trygt for transport.

8

Redskaper

Tilpasset dine behov.

Et stort utvalg redskaper
Caterpillar kan tilby et stort utvalg redskaper, spesielt
utformet for å få mest mulig ut av maskinen og å gi
utmerket utbytte gjennom høy produktivitet og lang levetid.
Tilgjengelige redskaper omfatter:
• skuffer (kraftige (HD) og med stor kapasitet)
• tiltbare grøfterenseskuffer
• hydrauliske hammere
• bor
• kompaktorer
• rippere
• mekanisk hurtigkobling med dobbeltlås
• hydraulisk kobling med tiltkobling
For å maksimere ytelse og produktivitet er Caterpillars
mekaniske og hydrauliske HK-fester kompatible med alle
standardredskaper, noe som gjør det enkelt for føreren
å frigjøre ett redskap og koble på et annet.
Enkelt- (hammer) og dobbeltvirkende (skrue)
hydraulikkuttak, inkludert hurtigkoblinger, er standard.
Dette gjør at maskinen kan tilpasses et stort utvalg
bruksområder, uten at ekstrahydraulikkretsene må
konfigureres på nytt. Anvendeligheten er forbedret med
en ytterligere ekstratilførsel (for en roterende klo).
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Motor og servicevennlighet

Overlegen effekt med enkel tilgang og minimale
vedlikeholdskrav holder deg i arbeid.

Kundeoppfølging
Cat-forhandleren er klar til å hjelpe deg med å ta kjøpsbeslutningen og alt det som
følger med.
• Vi tilbyr fleksible finansieringsløsninger for å imøtekomme behovene dine.
• En uslåelig tilgang på deler gjør at du kan holde hjulene i gang.
• Foreta en sammenligning av maskiner med vurdering av komponenters levetid,
forebyggende vedlikehold og produksjonskostnader.
• Gå til www.cat.com for å få mer informasjon om Cat-produkter, forhandlertjenester
og bransjeløsninger.
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Motor
Den elektroniske C2.4-motoren gir stillegående drift med overlegen effekt og
drivstoffeffektivitet, samtidig som den oppfyller utslippsstandardene i endelig
utgave av Tier 4 / trinn IIIB.

Enkel service
Praktiske servicefunksjoner gjør vedlikeholdet enkelt, noe som reduserer nedetiden:
• Ved å løfte sidedekselet får du tilgang til luftfilteret, hydraulikksentralen,
valg av énveis/toveis redskapshydraulikk, akkumulator, drivstoffilter og
hydraulikktank. Dette gjør at du slipper å løfte førerhuset for å utføre
vedlikehold på maskinen.
• Utsvingbar dør bak gir tilgang til hovedkomponenter og vedlikeholdspunkter,
inkludert kontroll/fylling av motorolje, vertikalt montert motoroljefilter,
startmotor og dynamo.
• S·O·SSM-prøvetakingsventil for olje gjør det lett å ta prøver av hydraulikkoljen
for forebyggende vedlikehold.
• 307E2 er klargjort for Product Link™, og Cat Product Link-systemet gjør
det enklere å spore utstyret i maskinparken. Systemet bruker satellitteller mobilteknologi og rapporterer automatisk informasjon om blant
annet plassering, maskintimer, aktive og loggførte servicekoder og
sikkerhetsalarmer.

Effekt etter behov
Det automatiske systemet sikrer optimal drivstoffeffektivitet gjennom riktig
motoreffekt for å imøtekomme alle driftsbehov.

Automatisk stopp av motor
Aktivering av denne funksjonen gjør det mulig for føreren å spare drivstoff ved
å slå av maskinen etter en bestemt inaktiv periode. Føreren kan justere området
fra 1–15 minutter etter behov. Systemet vil kun slås av etter den angitte tiden,
forutsatt at hydraulikkspaken er oppe. Elektronikken vil fortsette å være i gang
etter avslåing.
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Spesifikasjoner for 307E2 hydraulisk minigraver
Motor
Motormodell
Nominell nettoeffekt ved 2200 o/min
ISO 9249, 80/1269/EØF
Bruttoeffekt
ISO 14396
Boring
Slaglengde
Slagvolum

Hydraulikksystem
Cat C2.4 turbo*
37,7 kW

50,6 hp

39,6 kW
87 mm
102,4 mm
2,4 l

53,1 hp

* Oppfyller utslippsstandardene i endelig utgave av Tier 4 / trinn IIIB.

Vekt
Driftsvekt med førerhytte

7 270 kg

Svingsystem

• Lastfølende hydraulikk med variabel aksialstempelpumpe.

Bredde
Høyde
Gravedybde
Løftehøyde

Gjennomsnittlig utvendig lydtrykk

5,1 km/t
3,2 km/t
33,8kN
59,3kN
20°
33,9 kPa

• Hvert belte drives av én selvstendig 2-trinns motor.
• Driftsmoduler er integrert i belterammen for total beskyttelse.
• Kjøring på en rett linje når du sporer og driver frontaggregatet samtidig.

Påfyllingskapasitet
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98 dB(A) ISO 6395 –
dynamisk test

Driftsspesifikasjoner

Kjøresystem

Drivstofftank
Kjølesystem
Motorolje
Hydraulikktank
Hydraulikksystem

2300 mm
445 mm
390 mm
350 mm

Førerhytte
10,2 o/min

• Automatisk svingbrems, fjærbelastet, hydraulisk frikobling.

Kjørehastighet
Høy
Lav
Maksimal trekkraft
Høy hastighet
Lav beltehastighet
Klatreevne (maksimal)
Marktrykk

154 l/min
28 000 kPa
28 000 kPa
28 000 kPa
128 l/min
33 l/min
37,1kN
50,6kN

Skjær

• Vekt med stålbelter med gummiplater, skuffe, fører (75 kg),
full drivstofftank og hydraulikkretser.
• Vekten varierer avhengig av konfigurasjonen av maskinen.

Maskinens svinghastighet

Pumpestrømning ved 2000 o/min
Driftstrykk – redskapskrets
Driftstrykk – kjøring
Driftstrykk – sving
Hjelpekrets – primær (280 bar)
Hjelpekrets – sekundær (280 bar)
Gravekraft – stikke (standard)
Gravekraft – skuffe

135 l
14 l
11,0 l
51 l
78 l

Stikkelengde – standard
Maskinoverheng

1670 mm
358 mm

Undervogn
Antall bæreruller
Antall belteruller
Belterullertype

1 på hver side
5 på hver side
Midtre flens

Spesifikasjoner for 307E2 hydraulisk minigraver
Mål

Standardstikke
4070 mm

1 Gravedybde
2 Vertikal vegg

3630 mm

3 Maksimal rekkevidde på bakkenivå
4 Maksimal rekkevidde

6160 mm

5 Maksimal gravehøyde
6 Maksimal tømmeklaring

7240 mm

7 Avstand til fremre punkt på
tilbaketrukket bom
8 Overheng bak (standard motvekt)

1690 mm

9 Maksimal skjærhøyde

390 mm

Standardstikke
350 mm

10 Maksimal skjærdybde
11 Bomhøyde i transportstilling
O/A-transporthøyde
12 Svinglagerhøyde

6300 mm
5190 mm

1750 mm

2630 mm
2630 mm
775 mm

13 O/A-undervognslengde
14 O/A-transportlengde

2760 mm

15 Belteplatebredde
16 O/A-belteplatebredde

450 mm

6080 mm
2200 mm

Løftekapasitet på bakkenivå (standardstikke)*
Løfteradius
Skjær nede

kg

3000 mm
Foran
Side
3560
2410

Skjær oppe

kg

2470

2120

4000 mm
Foran
Side
2600
1520

5000 mm
Foran
Side
2070
1120

1540

1120

1350

990

5390 mm
Foran
Side
1010
990
990

880

*De angitte lastene samsvarer med klassifiseringsstandarden ISO 10567:2007 for løftekapasitet for hydrauliske gravemaskiner, og de overskrider ikke 87 % av den
hydrauliske løftekapasiteten eller 75 % av tippkapasiteten. Vekten av gravemaskinskuffen er ikke inkludert i denne tabellen. Løftekapasiteten gjelder for standardstikke.
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Standardutstyr til 307E2
Standardutstyr
Standardutstyret kan variere. Kontakt Cat-forhandleren din for detaljer.
MOTOR
• Cat C2.4-dieselmotor (overholder
utslippsstandardene i endelig utgave
av Tier 4 / trinn IIIB)
• Automatisk tomgangsturtall
• Automatisk utkobling av motor
• Totrinns automatgir
• Dieselpartikkelfilter (bare Nord-Amerika)
• Dieseloksidasjonskatalysator
(bare Nord-Amerika)
• Vannutskiller
• Effekt etter behov
HYDRAULIKKSYSTEM
• Énveis og toveis (kombinert funksjon)
• Akkumulator
• Automatisk svingbrems
• Ekstra hydraulikkslanger
• Justerbar ekstra avlastningsventil
• Hurtigkoblinger for hjelpekrets
• Tilbakeslagsventil for bomsenking
(bare tilgjengelig i Europa)
• Cats forriglingssystem: hydraulikklås
• Kontinuerlig oljestrøm
• Økologisk drenering
• Hydraulikkoljekjøler
• Hydraulikksystem med høy definisjon
• Lastfølende/strømfordelende
• HK-festekretser
• Sekundære ekstra hydraulikkretser
• Tilbakeslagsventil for stikkesenking
(bare tilgjengelig i Europa)
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FØRERPLASS
• Ergonomiske joystick-spaker for
100 % pilotstyring
• Justerbare armlener
• Klimaanlegg/varmeapparat
• COMPASS: complete, operational,
maintenance, performance and
security system (komplett betjenings-,
vedlikeholds-, ytelses- og sikkerhetssystem)
––Flere språk
• Koppholder
• Fjæret sete med høy rygg, oppvarmet
• Hydraulisk nøytralt låsestag
• Kupélys
• Lomme for håndbok
• Endring av mønster (tilleggsutstyr i Europa)
• Radio (tilleggsutstyr i Europa)
• Referansesystem for stedet: nivellering
• Oppbevaringssted for verktøy
• Kjørepedaler med kjørespaker
• Vaskbar gulvmatte
• Vindusvisker
UNDERVOGN
• Doserskjær med flytefunksjon
• Stroppefester på belterammen
• Slepefeste på undervogn
FRONTAGGREGAT
• 180-graders roterende skuffe
• Sertifisert løfteøye på skuffekobling
(tilleggsutstyr i Europa)
• Frontskuffe kan monteres
• Kloklar stikke

ELEKTRISK
• 12-volts elektrisk system
• Dynamo på 60 ampere
• Vedlikeholdsfritt batteri på 650 CCA
• Sikringsboks
• Tenningsnøkkel, start/stopp-bryter
• Treg sikring
• Varselhorn
LYS OG SPEIL
• Lys i førerhytten og på bommen med
tidsforsinkelsesfunksjon
• Speil, bak, førerhytte venstre
SIKKERHET
• Tyverisikringssystem (COMPASS)
• Batterifrakobling
• Cat-konsernets én-nøkkels-sikkerhetssystem
• Dørlåser
• Låsbart tanklokk
• Ryggekamera
• Regulerbart sikkerhetsbelte
• Veltebøyle (ROPS) (ISO 12117-2)
• Veltevern (TOPS) (ISO 12117)
• Toppbeskyttelse – ISO 10262 (nivå II)
• Kjørealarm (tilleggsutstyr i Europa)

Tilleggsutstyr til 307E2
Tilleggsutstyr
Tilleggsutstyret kan variere. Kontakt Cat-forhandleren din for detaljer.
MOTOR
• Motorvarmer
UNDERVOGN
• Belte, trippelgriper (stål), 450 mm
• Belte, trippelgriper (stål) med gummiplate,
450 mm

FRONTAGGREGAT
• HK-feste: mekanisk eller hydraulisk
• Skuffeklo
• Skuffer
• Fullstendig utvalg redskaper med tilpasset
ytelse
––Bor, hammer, saks, oppriver

SIKKERHET
• Nettinggitter foran
• Stålplatebeskyttelse foran
• Regntak
TEKNOLOGI
• Product Link

LYS OG SPEIL
• Speil, førerhytte, bak
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