
Motor
Motormodell Cat® C4.4 ACERT™
Effekt – ISO 14396 (metrisk) 122 kW 166 hk
Effekt – ISO 9249 (metrisk) 120 kW 163 hk

Kjøring
Maksimal kjørehastighet 5,6 km/t
Maksimal trekkraft 203 kN
Vekt
Maksimalvekt 26 246 kg

325F L
Hydraulisk gravemaskin
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Dersom du skal arbeide på trange plasser der du 
trenger den absolutt beste ytelsen til den laveste 
kostnaden per arbeidsenhet som du kan få fra en 
25-tonns gravemaskin, bør du bruke en Cat 325F L. 
Du kommer ikke til å angre.

Se for deg at du sitter bak joystick-spakene på en av 
de beste gravemaskinene med kompakt radius, den nye 
Cat 325F L. Denne maskinen har også en svært effektiv 
C4.4 ACERT-motor som oppfyller utslippskravene i 
endelig utgave av U.S. EPA Tier 4 / EUs trinn IV, og er 
gjerrig på drivstoff. I kombinasjon med et hypermoderne 
hydraulikksystem reagerer den på alle kommandoene 
dine. Hver stikkebevegelse vil føles som en naturlig 
forlengelse av deg selv – med evne til å løfte omtrent 
12 000 kg. Denne smidige, kontrollerte kraften gjør deg 
i stand til å flytte bokstavelig talt tonnevis med materiale 
hele dagen svært raskt og med stor presisjon og trygghet.

Når du legger til en robust konstruksjon som gir god 
bakkekontakt og balanse, finner du ganske enkelt 
ikke en bedre konstruert, mer pålitelig, mer allsidig 
eller mer tilfredsstillende gravemaskin i sin klasse 
– fra enhver produsent, hvor som helst. Du får et 
førermiljø som gir deg bedre komfort og produktivitet, 
samt servicepunkter som gjør rutinemessig vedlikehold 
raskt og enkelt. Gravemaskinen som kommer med 
tilgjengelig Cat Grade Control, hjelper deg med å lage 
nøyaktige flater og hellinger helt enkelt, og maskinen 
har flere Cat-redskaper og styresystem for redskaper som 
gjør at du raskt kan utføre en lang rekke ulike oppgaver.
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Trygghet i arbeidet
325F L har en design med kompakt radius som gjør den ideell for arbeid 
i områder med begrenset plass, som veiarbeid med stenging av filer 
og ved siden av bygninger eller andre strukturer du vil unngå å skade. 
Med en svingradius foran på 2,34 m og en svingradius bak på 1,72 m 
kan maskinen grave, svinge og tømme innenfor et arbeidsområde på 
4,06 m. Når den er rotert 90 grader og arbeider over siden, stikker bare 
135 mm motvekt utenfor beltebredden, noe som gjør at lastebiler og 
betonghinder kan plasseres nærmere maskinen.

Arbeid med kraft
Til forskjell fra en maskin med standardradius er bommen på 325F L 
plassert mot midten av maskinen. Dette bidrar ikke bare til å redusere 
svingradiusen foran, men det støtter også større løftekapasitet over 
fronten på grunn av forbedret stabilitet.

Arbeid med komfort
Maskinen har også en ROPS-sertifisert førerhytte i full størrelse 
(ROPS – roll-over protective structure (rasvern)). Med lavt støynivå, 
god sikt og praktisk tilgang til brytere og kontroller, samt et fullstendig 
justerbart sete, kan du arbeide komfortabelt hele dagen.

Kompakt radius
Størrelse tilpasset arbeid på trange plasser
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Mindre drivstoff, mer kraft
Selv om 325F L bruker mindre drivstoff enn Tier 3 /trinn IIIA-modellen 
(321D L CR), yter motoren nesten 4 % flere hestekrefter. Hvordan er 
det mulig? Enkelt. Avansert motorteknologi og systemkontroll. Isokron 
kontroll, for eksempel, tillater at motoren kjører med et konstant lavere 
turtall, men på et optimalt punkt i effektkurven, noe som gir maksimal 
effektivitet. Automatisk turtallsregulering bidrar også ved å senke turtallet 
når maskinen ikke trenger det høye turtallet. Automatisk avstengning ved 
motortomgang slår av motoren når den har gått på tomgang lenger enn 
en periode som du enkelt kan stille inn via monitoren. I tillegg har du 
valget mellom tre effektmodi – kraft-, standard- og øko-modus. Du 
kan enkelt bytte mellom modiene på bryterpanelet og på den måten 
tilfredsstille behovene for den aktuelle jobben. Til sammen bidrar alle 
disse fordelene til redusert drivstofforbruk, reduserte reparasjons- 
og vedlikeholdskostnader og økt levetid for motoren.

Biodiesel – ikke noe problem!
C4.4 ACERT-motoren kan kjøres på B20-biodiesel som oppfyller 
kravene i ASTM 6751-standardene – alt for å gi deg mer potensielt 
drivstoffbesparende fleksibilitet.

Drivstofføkonomisk
Kraftig og drivstoffeffektiv for å svare til 

forventningene dine

Velutprøvd teknologi
ACERT-motorene som oppfyller endelig utgave av Tier 4 / trinn IV, 
er utstyrt med en kombinasjon av veldokumenterte elektronikk-, 
drivstoff-, luft- og etterbehandlingskomponenter. Vi benytter denne 
dokumenterte teknologien for å oppfylle de høye forventningene 
du har til produktivitet, drivstoffutnyttelse, driftssikkerhet og levetid.

Du kan forvente følgende resultater:

•	 forbedret drivstoffutnyttelse sammenlignet med den forrige 
modellen, Tier 3 / trinn IIIA 321D L CR

•	høy ytelse for en lang rekke bruksområder

•	økt pålitelighet gjennom felles deler og enkel design

•	maksimal driftstid og reduserte kostnader med brukerstøtte 
i verdensklasse fra Cat-forhandlernettverket

•	minimal innvirkning på utslippssystemer – uten noen 
nødvendige inngrep fra føreren

•	holdbarhet og lang levetid

•	bedre drivstofføkonomi med minimerte vedlikeholdskostnader

•	samme utmerkede kraft og respons
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Pålitelig og produktiv
Kraft til å flytte materialet med optimal hastighet, 
enkelhet og presisjon
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En kraftfull og effektiv design
Det som er virkelig nytt for 325F L, er den elektroniske styringen 
av hydraulikkventilen. Den elektronisk styrte hydraulikkraften 
er integrert med den elektroniske motoren og er jevnere og mer 
responsiv enn tradisjonell hydraulikkontroll. Den bidrar også til 
lavere energiforbruk og mindre slitasje, og begge disse resulterer 
i lavere eier- og driftskostnader for deg.

En logisk utforming
Alle de viktigste hydrauliske komponentene er strategisk plassert 
tett sammen. Denne plasseringen fører til redusert friksjonstap 
og trykkfall, og resultatet er mer hydraulikkeffekt til tunge løft 
og det banebrytende arbeidet du trenger å få gjort.

Redskapskontroll for bedre ytelse
Redskapskontroll er en særegen fordel ved Cat-gravemaskiner, 
som gir utmerket bekvemmelighet og forbedret ytelse til det daglige 
arbeidet. Det elektroniske systemet lagrer strømninger og trykk for 
opptil 20 redskaper direkte i monitoren i førerhytten, slik at du ikke 
trenger å kalibrere verktøyet hver gang du gjør et bytte foran. Det 
fungerer med verktøy med enveis- og toveisstrømning, og det kan 
være utstyrt med en tredje pumpe og en krets med middels trykk, slik 
at du kan bruke verktøy som sakser, klør og tiltskuffer. Ved å legge til 
en HK-festekrets (tilleggsutstyr) kan du bytte redskap enda raskere 
for maksimal produktivitet.
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Brukervennlig
Komfortabel og praktisk for å holde deg produktiv 
hele dagen
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Trygg og stille førerhytte
Den ROPS-sertifiserte førerhytten bidrar til å gi deg bedre komfort takket 
være spesielle væskefylte fester, spesiell takkledning og tetninger, noe 
som begrenser vibrasjon og unødvendig støy. Førerne vil kunne glede 
seg over roen og komforten i den helt nye førerhytten.

Utmerket ergonomi
De brede setene har mulighet for luftfjæring og varme. De har justerbar 
ryggstøtte, justering opp og ned og justering av høyde og vinkel, slik at 
du kan oppnå maksimal komfort.

Det helautomatiske klimaanlegget holder førerne komfortable og produktive 
hele dagen uansett kaldt eller varmt vær.

Det er oppbevaringsplass i konsollene foran, bak og i sidene av førerhytten. 
Koppholderen har plass til et stort krus, og matbokser eller verktøykasser 
kan plasseres på en hylle bak setet.

Strømuttak er praktisk plassert for lading av elektroniske enheter, som  
MP3-spillere, mobiltelefoner eller nettbrett.

Betjeningsorganer bare for deg
Høyre og venstre joystick-spakkonsoll kan justeres for å oppnå bedre komfort og 
produktivitet gjennom hele dagen. Høyre joystick-spak har også en knapp som 
reduserer turtallet når du ikke arbeider, for å bidra til å spare drivstoff. Trykk på 
den én gang for å redusere turtallet. Trykk på den enda en gang for å øke turtallet 
igjen for normal drift.

En nyttig monitor
Den nye LCD-monitoren har god synlighet og enkel navigering. 
Ikke bare kan den lagre opptil ti ulike redskaper, den kan også 
programmeres på opptil 44 språk for å tilfredsstille dagens 
mangfoldige arbeidsstyrke. Monitoren viser tydelig kritisk 
informasjon som du trenger for å jobbe effektivt. I tillegg vises 
også bildet fra et standard ryggekamera for at du skal kunne 
se hva som skjer rundt deg, slik at du kan fokusere på jobben.
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Robust ramme
325F L er en robust maskin som er konstruert for svært lang levetid. Den øvre rammen har fester som 
er laget spesielt for å støtte den kraftige førerhytten. Den er også forsterket rundt viktige områder 
som blir utsatt for store påkjenninger, som bomfoten og skjørtet. Belterammene er festet til huset 
med kraftige bolter, og det er brukt flere bolter i hele maskinen for å øke maskinens gravekraft, 
noe som fører til høyere produktivitet for deg.

Stabil undervogn
325F med lang undervogn bidrar til utmerket stabilitet og holdbarhet. Belteplater, koblinger, ruller, 
mellomdrev og sluttdrev er laget av stål med høy strekkfasthet. Cats GLT2-belteledd (fettsmurt belte) 
beskytter de bevegelige delene ved å holde vann, avfall og støv ute og fett forseglet. Dette gir lengre 
levetid og redusert støy når du kjører. Beltestyringen (tilleggsutstyr) bidrar til å styre beltene for å gi 
maskinen bedre ytelse – uansett om du kjører på et flatt, vanskelig underlag av stein eller en bratt, 
våt åker dekket med gjørme.

Stor motvekt
Motvekten veier 6800 kg for å forbedre løftekapasiteten – foran og over sidene. Vekten er boltet direkte 
til hovedrammen ved hjelp av digre bolter for å gi maksimal stivhet, og motvekten er avrundet for å 
minimere overhenget. Motvekten har dessuten et integrert hus som bidrar til å beskytte maskinens 
standard ryggekamera.

Slitesterke konstruksjoner
Bygd for å fungere ved krevende bruksområder
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Konstruert for lang levetid
Alle bommer og stikker er bygget med innvendige ledeplater 
for økt holdbarhet, og alle kontrolleres med ultralyd for å sikre 
kvalitet og pålitelighet. Store boksseksjonsstrukturer med tykke, 
laminerte plater samt støpte og smidde komponenter brukes alle 
steder der belastningen er stor, som bomtupp, bomfot og bom- 
og stikkesylindere, for å gi bedre holdbarhet beregnet for det 
krevende arbeidet du utfører.

Bom og stikke
Kombinasjonen av R-bommen og stikken gir suveren sikt, enten 
du plukker opp og plasserer komponenter under jorden eller 
utfører topplessing av dumpere.

Konfigurasjonen med VA-bom* gir svært god fleksibilitet og 
allsidighet i arbeidsrekkevidden. Bommens posisjon kan justeres 
fra 90° når den er helt inntrukket, til 180° helt utstrakt. Ved full 
utstrekning får du et arbeidsområde med maksimal gravedybde, 
rekkevidde og arbeidshøyde. På samme måte kan den tilbaketrukket 
brukes til arbeid nærmere beltene, gi økt løftekapasiteten og brukes 
i trange områder. 

Koblinger og bolter
Hydraulikkoblingen mellom stikken og skuffen er konstruert 
for langvarig, kraftig løfting. Med det integrerte løfteøyet bidrar 
hydraulikkoblingen til å forbedre maskinens løftekapasitet ved 
å senke lastepunktet og maksimere effekten som er innebygd 
i bomsylinderne. Alle boltene som brukes i frontaggregatet, er 
forkrommet for å gjøre dem slitesterke og korrosjonsbestandige. 
De store boltene fordeler belastningen for å gi boltene, bommen 
og stikken lang levetid.

*Bare for Europa.

Slitesterke aggregater
Alternativer for å takle oppgaver 

langt unna eller på nært hold

Snakk med Cat-forhandleren for å velge det frontaggregatet 
som passer best for de spesifikke arbeidsoppgavene dine.
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Allsidig
Gjør flere jobber med én maskin
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Få mest mulig ut av én maskin
325F L er en allsidig maskin som gir kraftig ytelse i liten innpakning. 
Du kan enkelt utvide ytelsen ved hjelp av det store utvalget av Cat-
redskaper som tilbys.

Bytte raskt mellom jobber
Med et HK-feste kan du raskt og enkelt skifte redskap mellom 
ulike jobber. Det tilpassede CW-festet fra Cat gir en sikker måte 
å redusere nedetiden på og øke fleksibiliteten på arbeidsplassen 
samt den generelle produktiviteten.

Grav, riv og last
Et stort utvalg av skuffer som kan grave alt fra vanlig matjord 
til ekstremt harde materialer som malm og granitt med høyt 
kvartsinnhold. Riv gjennom stein i stedet for å sprenge i 
steinbrudd. Skuffer med høy kapasitet laster opp i dumpere 
med færrest mulig vendinger, noe som gir maksimal produktivitet.

Bryte opp, rive og skrape
En hydraulisk hammer setter maskinen din i stand til å bryte 
stein i steinbrudd. Den gjør det også til en enkel oppgave å 
rive ned bropilarer og armert betong når veier skal graves opp.

Multiprosessor- og knuseredskaper gjør maskinen ideell til 
rivejobber og til å behandle det resulterende avfallet. Sakser 
med 360° rotasjon kan monteres på maskinen når skrapjern 
og metall skal behandles.

Konfigurer maskinen for maksimal lønnsomhet
Cat-forhandleren kan montere hydraulisk utstyr for riktig betjening 
av alle Cat-redskaper, noe som maksimerer maskinens driftstid og 
øker fortjenesten din.

1) tilpasset CW-feste  2) universalskuffe (GD) 3) kraftig (HD) 
4) svært kraftig (SD)  5) ekstremt kraftig (XD)

1

2

4

3

5
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Integrerte teknologier
Overvåke, styre og forbedre driften på arbeidsplassen

Cat Connect utnytter teknologi og tjenester på en smart måte 
for å forbedre effektiviteten på arbeidsplassen. Med data fra 
teknologiutstyrte maskiner får du mer informasjon og innsikt 
i utstyret og virksomheten enn noen gang tidligere.

Cat Connect-teknologiene tilbyr forbedringer innen disse 
viktige områdene:

UTSTYRS-
HÅNDTERING

Utstyrshåndtering – øk driftstiden, 
og reduser driftskostnadene.

PRODUKTIVITET

Produktivitet – overvåk produksjonen, 
og styr effektiviteten på arbeidsplassen.

SIKKERHET

Sikkerhet – forbedre sikkerheten på arbeidsplassen 
for å sørge for at de ansatte og utstyret er trygge.

LINK-teknologier
LINK-teknologier, som Product Link™, er fullt integrert i maskinen 
din og formidler viktig informasjon trådløst, inkludert posisjon, 
driftstimer, drivstofforbruk, tomgangstid og hendelseskoder.

Product Link / VisionLink®

Enkel tilgang til Product Link-data via det nettbaserte VisionLink-
brukergrensesnittet kan hjelpe deg til å se nærmere på driften til 
maskinen eller maskinparken din. Du kan bruke denne informasjonen 
til å treffe faktabaserte beslutninger til riktig tid for å øke effektiviteten 
og produktiviteten på arbeidsplassen og senke kostnadene.
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Cat Grade Control Depth and Slope
Det fabrikkintegrerte systemet for høyde- og hellingskontroll gir 
høydeveiledning i 2D for skuffetennene til førerhytten, slik at førerne 
helt enkelt kan lage nøyaktige flater og hellinger. Høydeveiledning 
i sanntid for skuffetennene på den standard lettavleste monitoren i 
førerhytten angir hvor mye som skal graves bort eller fylles. Sensorer 
med rask respons gir umiddelbar tilbakemelding, mens valgfrie integrerte 
knapper på joystick-spaken hjelper føreren med å foreta raske justeringer 
for å opprettholde konsekvente planeringer med høy kvalitet. Innebygde 
varsler kan stilles inn til å advare føreren hvis aggregatet eller skuffen 
nærmer seg en forhåndsdefinert høyde og dybde, for eksempel ved 
arbeid i områder med lavt tak eller graving i nærheten av vannrør. 
Pinneplassering og kontroller blir minimert, noe som reduserer 
behovet for bakkemannskap og øker sikkerheten på arbeidsplassen.

Fungerer best for enkel 2D-bruk, som f.eks. graving av kjellere eller 
planering av bratte fyllinger. Enkel oppgradering til AccuGrade™ 
når 3D-kontroll er nødvendig.

Cat AccuGrade
Det forhandlerinstallerte AccuGrade-systemet leverer 3D-veiledning for 
å utføre komplekse graveoperasjoner og konturer, noe som eliminerer 
behovet for pinneplassering og kontroller. En egen monitor viser en digital 
modell med veiledning og posisjonsinformasjon i 3D for skuffetenner og 
høyde, noe som angir nøyaktig hvor arbeidet skal utføres, og hvor mye 
som skal graves bort eller fylles.

325F L har funksjon for rask og enkel tilkobling og bruk, noe som forenkler 
oppgradering. Velg mellom satellittkontroll (GNSS) for store prosjekter med 
komplekse utforminger og UTS-systemer (Universal Total Station) i områder 
med begrensede mottakerforhold.

GRADE-teknologier
Hellingsteknologier kombinerer digitale konstruksjonsdata og veiledning i førerhytten for å hjelpe deg til å oppnå det ønskede planeringsmålet 
raskt og nøyaktig, med minimalt av pinneplassering og kontroller. Det betyr at du blir mer produktiv og fullfører jobber raskere, med færre 
vendinger og mindre drivstofforbruk, og det til lavere kostnader.
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En trygg og stille førerhytte
Førerhytten med veltebøyle (ROPS) gir deg et trygt arbeidsmiljø når du sitter riktig på setet 
med sikkerhetsbeltet. Den bidrar også til bedre komfort for deg fordi den er festet til en 
forsterket ramme med væskefylte fester, noe som begrenser vibrasjon og unødvendig støy. 
Legg til spesialkledning og tetning i taket, og resultatet er en førerhytte som er like stille 
innvendig som de moderne lastebilene du finner på veien i dag. Tilleggsbeskyttelser, som 
rasvern (FOGS), bidrar til å beskytte deg og maskinen din.

Sikre kontaktpunkter
Med store trinn kommer du deg enkelt inn i førerhytten og dessuten et steg opp til rommene. 
Ekstra lange rekkverk gjør at du trygt kan klatre opp til øvre nivå. Sklisikre plater reduserer 
sklifaren under alle typer værforhold, og de kan fjernes for rengjøring.

God sikt
Store vinduer gir deg utmerket sikt ut foran og på siden, og et tilgjengelig ryggekamera gir 
deg et klart synsfelt bak maskinen via monitoren i førerhytten.

Smart belysning
Halogenlys gir mer enn nok belysning, og lysene i førerhytten og på bommen kan programmeres 
til å forbli på i 90 sekunder etter at motoren er slått av, slik at du trygt kan stige ut av maskinen.

Trygt arbeidsmiljø
Funksjoner som bidrar til å beskytte deg dag etter dag
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Innebygd overvåkingssystem
325F L har et overvåkingssystem før oppstart, som gjør 
at du kan kontrollere kjølevæske-, hydraulikkolje- og 
motoroljenivå mens du sitter i førerhytten. Systemet 
indikerer også intervaller for utskifting av væsker og 
filtre for å sørge for at du holder maskinen i topp stand.

Sikker og praktisk tilgang
Du kan trygt og bekvemt se driftstimetelleren inne 
i førerhytten og nå de fleste elementene med behov 
for rutinemessig vedlikehold fra bakkenivå, som 
væskeuttak og smørepunkter. Filtrene er plassert 
sammen for å gjøre servicearbeid mer effektivt. 
Rommene har brede luker og kraftige festemidler 
for å holde dem åpne – alt for å gjøre servicearbeidet 
enklere og tryggere.

Flere servicefordeler
Avtappingsslangene under maskinen gjør det enkelt å 
fjerne vann og sediment ved rutinemessig vedlikehold. 
I tillegg gjør de det enkelt å skifte olje uten bruk av 
spesialverktøy eller risiko for søl. Det samme gjelder 
en integrert indikator for drivstoffnivå som spretter opp 
for å minske faren for overfylling av drivstofftanken.

En påfyllingsløsning
I pumperommet er det montert en elektrisk sugepumpe for 
drivstoff, som fjerner behovet for manuell utlufting etter 
filterskift. Den eliminerer også risikoen for forurensning 
av drivstoff ved å hindre ufiltrert drivstoff i å tilbakefylles 
under filterskift.

Servicevennlig
Konstruert for å gjøre vedlikeholdet raskt og enkelt



•	C4.4 ACERT-motoren overholder endelig utgave av utslippskravene  
i Tier 4 / trinn IV.

•	Maskinen bruker opptil 22 % mindre drivstoff enn modellen den 
erstatter, noe som betyr mindre utslipp.

•	Motoren kan kjøre på både ULSD-diesel med opptil 10 ppm svovel 
og på biodiesel (opptil B20) som er blandet med ULSD.

•	Når tanken er full, heves det en overfyllingsindikator på bakkenivå 
for å hjelpe føreren å unngå søl.

•	Maskinen er konstruert med sentrale systemer og komponenter 
som kan overhales for å redusere avfall og kostnader i forbindelse 
med skifte av deler.

•	325F L er en effektiv, produktiv maskin som er konstruert for å ta 
vareźpå naturressursene våre i generasjoner fremover.

Komplett kundeservice
Enestående kundestøtte 
utgjør forskjellen

Verdensomspennende tilgang på deler
Cat-forhandlerne har tilgang til et verdensomspennende 
delelagernettverk, slik at maskinenes driftstid holdes 
på et maksimum. I tillegg kan du spare penger på Cats 
fabrikkoverhalte komponenter.

Finansieringsalternativer for deg
Vurder ulike finansieringsmuligheter og daglige 
driftskostnader. Se også nærmere på hvilke tjenester 
forhandleren kan inkludere i prisen på en ny maskin, 
og som kan gi lavere eier- og driftskostnader over tid.

Det som er best for deg i dag ... og i morgen
Reparasjon, overhaling eller utskifting? Cat-forhandleren 
kan hjelpe deg med å vurdere kostnadene, slik at du kan 
ta det riktige valget for bedriften din.

Bærekraft
Langt forut for sin tid på alle måter

18
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Spesifikasjoner for 325F L hydraulisk gravemaskin

Motor

Motormodell Cat C4.4 ACERT

Effekt – ISO 9249 (metrisk) 120 kW 163 hk

Effekt – ISO 14396 (metrisk) 122 kW 166 hk

Boring 105 mm

Slaglengde 127 mm

Slagvolum 4,4 l

•	325F L oppfyller utslippsstandardene i endelig utgave av Tier 4 / trinn IV.
•	 Ingen reduksjon i motoreffekt påkrevd under 3000-meters høyde.
•	Oppgitt nettoeffekt er effekten som er tilgjengelig på svinghjulet 

når motoren er utstyrt med vifte, luftfilter, eksospotte og dynamo.
•	Ytelse ved 1800 o/min

Hydraulikksystem

Hovedsystem – maksimal oljestrøm (redskap) 429 l/min (214,4 × 2 pumper)

Maksimalt trykk – redskap – normalt 35 000 kPa

Maksimalt trykk – utstyr – løftemodus 38 000 kPa

Maksimalt trykk – kjøring 35 000 kPa

Maksimalt trykk – sving 25 500 kPa

Pilotsystem – maksimal oljestrøm 18 l/min

Pilotsystem – maksimalt trykk 4100 kPa

Bomsylinder – boring 125 mm

Bomsylinder – slaglengde 1403 mm

Stikkesylinder – boring 140 mm

Stikkesylinder – slaglengde 1504 mm

Skuffesylinder – boring 120 mm

Skuffesylinder – slaglengde 1104 mm

Kjøring

Klatreevne 30° / 70 %

Maksimal kjørehastighet 5,6 km/t

Maksimal trekkraft 203 kN

Svingmekanisme

Svinghastighet 11,2 o/min

Svingmoment 62 kN∙m

Påfyllingskapasitet

Drivstofftankens kapasitet 328 l

Kjølesystem 30 l

Motorolje 25 l

Svingdrev (på hver side) 8 l

Sluttdrev (på hver side) 8 l

Hydraulikkoljekapasitet (inkludert tank) 280 l

Hydraulikkoljetank 128 l

DEF-tank 19 l

Belter

Beltealternativer 600 mm, 790 mm

Antall belteplater på hver side 49

Antall belteruller på hver side 7

Antall bæreruller på hver side 2

Støy

Lydtrykknivå for føreren –
ISO 6396:2008

69 dB(A)

Utvendig lydeffektnivå –
ISO 6395:2008*

99 dB(A)

* etter EU-direktiv 2000/14/EF, endret ved 2005/88/EF
•	 Når førerhytten som leveres av Caterpillar, er riktig montert og vedlikeholdt 

og testes med lukkede dører og vinduer i henhold til ANSI/SAE J1166 OCT 98, 
vil den være i samsvar med kravene i OSHA og MSHA vedrørende støynivå for 
føreren som var gyldige ved produksjonstidspunktet.

•	Hørselsvern kan være nødvendig ved kjøring med åpen førerplass eller åpen 
førerhytte (når disse ikke er skikkelig vedlikeholdt eller dører/vinduer er åpne) 
i lengre perioder eller i støyende miljø.

Standarder

Bremser ISO 10265 2008 

Førerhytte / rasvern (FOGS) ISO 10262 1998

Førerhytte/veltebøyle (ROPS) ISO 12117-2 2008 

DEF ISO 22241
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Spesifikasjoner for 325F L hydraulisk gravemaskin

Dimensjoner
Alle mål er omtrentlige.

6

8
7

1 9

10

2

5
4

3

Bomalternativer R-bom VA-bom*
5,7 m 2,4 m indre / 3,3 m ytre

Stikkealternativer R2.9 R2.9

1 Transporthøyde 3180 mm 3140 mm

Høyde – toppen av førerhytten 3060 mm 3060 mm

Høyde – toppen av bommen 3180 mm 3140 mm

2 Transportlengde 8920 mm 9180 mm

3 Svingradius bak 1720 mm 1720 mm

4 Lengde til midten av rullene 3650 mm 3650 mm

5 Beltelengde 4460 mm 4460 mm

6 Bakkeklaring 450 mm 450 mm

7 Sporvidde 2380 mm 2380 mm

8 Undervognsbredde

600 mm belteplater 2980 mm 2980 mm

790 mm belteplater 3170 mm 3170 mm

Overvognsbredde 2980 mm 2980 mm

9 Rekkverkshøyde 3180 mm 3180 mm

10 Bakkeklaring motvekt 960 mm 960 mm

Skuffetype HD GD

Skuffekapasitet 1,19 m3 1,3 m3

Skuffetannradius 1570 mm 1560 mm

*Bare for Europa.

Målene kan variere avhengig av hvilken skuffe som er valgt.
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Spesifikasjoner for 325F L hydraulisk gravemaskin

Rekkevidder
Alle mål er omtrentlige.

2

3

1 7
6

4

5

  

2
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1 7
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4

5

Bomalternativer R-bom VA-bom*
5,7 m 2,4 m indre / 3,3 m ytre

Stikkealternativer R2.9 R2.9

1 Maksimal gravedybde 6710 mm 6510 mm

2 Maksimal rekkevidde på bakkenivå 9790 mm 10 130 mm

3 Maksimal lastehøyde 7890 mm 8540 mm

4 Minste lastehøyde 2960 mm 3420 mm

5 Maksimal gravedybde med 2440 mm flat bunn 6540 mm 6420 mm

6 Maksimal gravedybde med vertikal vegg 5000 mm 5170 mm

7 Maksimal høyde, til skuffetennene øverst i svingbuen 10 960 mm 11 650 mm

Skuffetype HD GD

Skuffekapasitet 1,19 m3 1,3 m3

Skuffetannradius 1570 mm 1560 mm

Gravekraft – skuffe (ISO) 150 kN 140 kN

Gravekraft – stikke (ISO) 106 kN 107 kN

*Bare for Europa.

Målene kan variere avhengig av hvilken skuffe som er valgt.
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Driftsvekt og marktrykk

790 mm 600 mm
Trekammede belteplater Trekammede belteplater

Bom Stikke Skuffe kg kPa kg kPa

R5,7 m R2,9 m 1,19 m3 25 907 40,9 25 349 52,7

VA* R2,9 m 1,3 m3 — — 26 246 54,6

* Kun for Europa.

Hovedkomponentenes vekt

kg

Overvogn med 6,8-tonns motvekt (inkludert full drivstofftank [310 l] og fører på 75 kg) 13 828

Undervogn med TG-belteplater på 790 mm 7878

Undervogn med TG-belteplater på 600 mm 7320

Basismaskin med 6,8-tonns motvekt og TG-belteplater på 790 mm uten frontaggregat 21 706

Basismaskin med 6,8-tonns motvekt og TG-belteplater på 600 mm uten frontaggregat 21 148

To bomsylindre 424

Stikkesylinder for rekkevidde (R) 269

Skuffesylinder for rekkevidde (R) 162

6,8 tonn motvekt 6800

R-bom (inkludert rør, bolter og stikkesylinder) 1740

R-bom med CGC (inkludert rør, bolter og stikkesylinder) 1754

VAB (inkludert rør, bolter, stikkesylinder) 2783

R2.9-stikke (inkludert rør, bolter, skuffesylinder og aggregat) 975

R2.9-stikke (inkludert rør, bolter, skuffesylinder og aggregat) 982

HD 1,19 m3-skuffe 1062

GD 1,3 m3-skuffe 916
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Løftekapasiteter med R-bom – motvekt: 6,8 tonn – uten skuffe – løftekraftforsterker på

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m

mm

9,0 m kg *5050 *5050 4490

7,5 m kg *6150 *6150 *5350 *5350 *4250 *4250 6280

6,0 m kg *6600 *6600 *6350 5700 *3950 *3950 7350

4,5 m kg *10 600 *10 600 *8100 *8100 *7000 5550 6250 3950 *3900 3550 8010

3,0 m kg *10 200 8000 *7950 5300 6150 3850 *4000 3250 8340

1,5 m kg *12 000 7550 8350 5050 6000 3700 *4250 3150 8400

0 m kg *7350 *7350 *12 750 7250 8200 4900 5900 3650 *4750 3250 8180

-1,5 m kg *7700 *7700 *12 300 *12 300 *12 550 7200 8100 4850 5900 3600 *5600 3550 7660

-3,0 m kg *12 850 *12 850 *15 700 14 050 *11 350 7300 8150 4900 6900 4200 6780

-4,5 m kg *11 750 *11 750 *8550 7550 *6800 5950 5340

ISO 10567

* Angir at lasten begrenses av hydraulisk lastekapasitet og ikke av tipplast. Lastene ovenfor er i samsvar med standarden for løftekapasitet for hydraulisk gravemaskin, ISO 10567:2007. 
Lastene overskrider ikke 87 % av hydraulisk løftekapasitet eller 75 % av tipplast. Vekten av alt løfteutstyr må trekkes fra løftekapasitetene ovenfor. Løftekapasitetene er basert på at 
maskinen står støtt på et fast, jevnt underlag. Bruk av festepunkter for redskaper til håndtering/løfting av gjenstander kan påvirke maskinens løfteytelse.

Løftekapasiteten holder seg innenfor ± 5 % for alle tilgjengelige belteplater.

Se alltid i den aktuelle betjenings- og vedlikeholdshåndboken for spesifikk produktinformasjon.

2,9 m

R2.9B1

R5,7 m

2380 mm

790 mm  
trekammede belteplater

4460 mm

3650 mm
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Løftekapasiteter med R-bom – motvekt: 6,8 tonn – uten skuffe – løftekraftforsterker på (Europa)

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m

mm

9,0 m kg *5350 *5350 *5300 *5300 5110

7,5 m kg *7400 *7400 *4500 *4500 *4600 *4600 6740

6,0 m kg *7550 *7550 *5300 *5300 *4400 3900 *4300 3650 7750

4,5 m kg *11 550 *11 550 *7350 *7350 *5250 *5250 *4400 3800 *4250 3150 8370

3,0 m kg *10 450 *10 450 *7150 *7150 *5400 5100 *4650 3650 *4300 2900 8690

1,5 m kg *6350 *6350 *8050 7150 *6100 4800 *5300 3550 *4550 2850 8740

0 m kg *7150 *7150 *6000 *6000 *10 400 6850 *7100 4650 5750 3450 4800 2900 8530

-1,5 m kg *9500 *9500 *10 100 *10 100 *11 150 6850 7850 4550 5700 3400 5250 3150 8040

-3,0 m kg *15 050 *15 050 *13 000 *13 000 *8750 6950 *6750 4650 *5150 3750 7130

-4,5 m kg *22 500 *22 500 *13 200 *13 200 *8600 7250 *7850 6450 4910

ISO 10567

* Angir at lasten begrenses av hydraulisk lastekapasitet og ikke av tipplast. Lastene ovenfor er i samsvar med standarden for løftekapasitet for hydraulisk gravemaskin, ISO 10567:2007. 
Lastene overskrider ikke 87 % av hydraulisk løftekapasitet eller 75 % av tipplast. Vekten av alt løfteutstyr må trekkes fra løftekapasitetene ovenfor. Løftekapasitetene er basert på at 
maskinen står støtt på et fast, jevnt underlag. Bruk av festepunkter for redskaper til håndtering/løfting av gjenstander kan påvirke maskinens løfteytelse.

VA-sylinderen er fleksibel.

Løftekapasiteten holder seg innenfor ± 5 % for alle tilgjengelige belteplater.

Se alltid i den aktuelle betjenings- og vedlikeholdshåndboken for spesifikk produktinformasjon.

2,9 m

R2.9B1 

VA-bom

2380 mm

790 mm  
trekammede belteplater

4460 mm

3650 mm
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Løftekapasiteter med R-bom – motvekt: 6,8 tonn – uten skuffe – løftekraftforsterker på (Europa)

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m

mm

9,0 m kg *5350 *5350 *5300 *5300 5110

7,5 m kg *7400 *7400 *4500 *4500 *4600 4550 6740

6,0 m kg *7550 *7550 *5300 *5300 *4400 3800 *4300 3550 7750

4,5 m kg *11 550 *11 550 *7350 *7350 *5250 *5250 *4400 3700 *4250 3100 8370

3,0 m kg *10 450 *10 450 *7150 *7150 *5400 5000 *4650 3600 *4300 2850 8690

1,5 m kg *6350 *6350 *8050 6950 *6100 4700 *5300 3450 *4550 2750 8740

0 m kg *7150 *7150 *6000 *6000 *10 400 6700 *7100 4500 5600 3350 4700 2800 8530

-1,5 m kg *9500 *9500 *10 100 *10 100 *11 150 6650 7700 4450 5600 3300 5100 3050 8040

-3,0 m kg *15 050 *15 050 *13 000 *13 000 *8750 6750 *6750 4500 *5150 3650 7130

-4,5 m kg *22 500 *22 500 *13 200 *13 200 *8600 7100 *7850 6300 4910

ISO 10567

* Angir at lasten begrenses av hydraulisk lastekapasitet og ikke av tipplast. Lastene ovenfor er i samsvar med standarden for løftekapasitet for hydraulisk gravemaskin, ISO 10567:2007. 
Lastene overskrider ikke 87 % av hydraulisk løftekapasitet eller 75 % av tipplast. Vekten av alt løfteutstyr må trekkes fra løftekapasitetene ovenfor. Løftekapasitetene er basert på at 
maskinen står støtt på et fast, jevnt underlag. Bruk av festepunkter for redskaper til håndtering/løfting av gjenstander kan påvirke maskinens løfteytelse.

VA-sylinderen er fleksibel.

Løftekapasiteten holder seg innenfor ± 5 % for alle tilgjengelige belteplater.

Se alltid i den aktuelle betjenings- og vedlikeholdshåndboken for spesifikk produktinformasjon.

2,9 m

R2.9B1 

VA-bom

2380 mm

600 mm  
trekammede belteplater

4460 mm

3650 mm



Spesifikasjoner for 325F L hydraulisk gravemaskin

26

Spesifikasjoner og kompatibilitet for 325F L-skuffe (Europa)

325F L

Belter 600 mm, trekammede

Aggregat
Bredde Kapasitet Vekt Fyllingsnivå R-bom VA-bom

mm m3 kg % R2.9 R2.9

Uten HK-feste

Universalskuffe (GD) B  600 0,46 549 100

B  750 0,64 620 100

B  900 0,81 666 100

B 1200 1,19 800 100

B 1300 1,30 832 100

Universalskuffe (GD) B  600 0,46 546 100

B  750 0,64 (617) 100

B 1000 0,93 710 100

B 1200 1,19 799 100

Kraftig (HD) B 1050 1,00 879 100

B 1200 1,19 906 100

B 1200 1,19 917 100

B 1200 1,19 970 100

B 1300 1,30 960 100

Svært kraftig (SD) B 1050 1,00 962  90

Maksimal last, direktemontert (nyttelast + skuffe) kg 3124 2693

Med HK-feste (CW40, CW40s)

Universalskuffe (GD) B  600 0,46 502 100

B  750 0,64 587 100

B  900 0,81 653 100

B 1200 1,19 767 100

B 1300 1,30 798 100

Kraftig (HD) B  600 0,46 584 100

B 1200 1,19 873 100

B 1300 1,30 927 100

Maksimal last med HK-feste (nyttelast + skuffe) kg 2872 2441

Lastene ovenfor er i samsvar med standard for løftekapasitet for hydraulisk gravemaskin, EN474. 
Lastene overskrider ikke 87 % av hydraulisk løftekapasitet eller 75 % av tipplast over siden med 
frontaggregatet helt utstrakt ved bakkenivå med skuffen trukket inn.

Maksimal materialtetthet:

2100 kg/m3

1800 kg/m3

Kapasitet basert på ISO 7451. 1500 kg/m3

1200 kg/m3

Skuffevekt med universaltenner.

Caterpillar anbefaler bruk av egnede redskaper for å gi kunden maksimal nytteverdi av produktene våre. Bruk av redskaper, inkludert skuffer, som ikke anbefales av Caterpillar, eller som ligger 
utenfor de angitte spesifikasjonene for vekt, størrelse, oljestrøm eller trykk osv., kan føre til ytelse som er lavere enn den optimale, inkludert, men ikke begrenset til, lavere produksjon, dårligere 
stabilitet, pålitelighet og kortere levetid for komponentene. Feil bruk av redskaper som fører til at tunge laster skyves, brytes, vris og/eller gripes, vil føre til kortere levetid for bom og stikke.
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Spesifikasjoner og kompatibilitet for 325F L-skuffe (Hongkong og Taiwan)

325F L

Belter 600 mm, trekammede

Aggregat
Bredde Kapasitet Vekt Fyllingsnivå R-bom

mm m3 kg % R2.9

Uten HK-feste

Universalskuffe (GD) B  600 0,46 546 100

B 1050 1,00 731 100

B 1200 1,19 799 100

Kraftig (HD) B 1050 1,00 879 100

B 1200 1,19 970 100

 Svært kraftig (SD) B 1050 1,00 962  90

Maksimal last, direktemontert (nyttelast + skuffe) kg 3124

Lastene ovenfor er i samsvar med standard for løftekapasitet for hydraulisk gravemaskin, EN474. 
Lastene overskrider ikke 87 % av hydraulisk løftekapasitet eller 75 % av tipplast over siden med 
frontaggregatet helt utstrakt ved bakkenivå med skuffen trukket inn.

Maksimal materialtetthet:

2100 kg/m3

1800 kg/m3

Kapasitet basert på ISO 7451.

Skuffevekt med universaltenner.

Caterpillar anbefaler bruk av egnede redskaper for å gi kunden maksimal nytteverdi av produktene våre. Bruk av redskaper, inkludert skuffer, som ikke anbefales av Caterpillar, eller som ligger 
utenfor de angitte spesifikasjonene for vekt, størrelse, oljestrøm eller trykk osv., kan føre til ytelse som er lavere enn den optimale, inkludert, men ikke begrenset til, lavere produksjon, dårligere 
stabilitet, pålitelighet og kortere levetid for komponentene. Feil bruk av redskaper som fører til at tunge laster skyves, brytes, vris og/eller gripes, vil føre til kortere levetid for bom og stikke.
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Tabell over tilgjengelige redskaper for 325F L

Bomtype R-bom Justerbar bom*

Stikketype Rekkevidde Rekkevidde

Stikkelengde 2,9 m 2,9 m

Hydraulisk hammer H120E s H120E s
H130E s H130E s

Multiprosessor MP318 CC-klo MP318 CC-klo
MP318 D-klo MP318 D-klo
MP318 P-klo MP318 P-klo
MP318 S-klo MP318 S-klo
MP318 U-klo MP318 U-klo

Finknuser P215 P215

Knuser P315 P315

Rivings- og sorteringsklo G315B-D/R G315B-D/R
G315B-WH G315B-WH

G315B-D/R fast CAN G315B-D/R fast CAN
G320B-D/R  

Saks for skrap og rivning S320B S320B
S325B S325B
S340B  

Kompaktor (vibroplate) CVP110 CVP110

Appelsinklo

Disse redskapene er tilgjengelige til 325F L.  
Kontakt Cat-forhandleren for å finne en passende versjon.

Rippere

Tilpasset HK-feste CW-40

CW-40s

CWAC-40 (HK-feste)

*Bare for Europa.

Tilpassingen vist ovenfor er bare for indikasjon. Den kan variere i henhold til bom-/stikke-/aggregatkonfigurasjonen din. Ta kontakt med Cat-forhandleren for å finne ut hva som er tilgjengelig 
i området ditt, og for å finne passende utgaver av redskapene.
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Standardutstyr til 325F L

MOTOR
•	C4.4 ACERT-turbodieselmotor
•	Utslippsstandardene i endelig utgave  

av Tier 4 / trinn IV
•	Tåler høyder opptil 3000 m uten effektreduksjon
•	Lav tomgang med automatisk motorstopp 

med ett trykk
•	Elektrisk pumpe til fylling av drivstoff, 

med automatisk avslåing
•	Vannutskiller i drivstoffledning inkludert 

nivåsensor og indikator
•	Radialluftfilter
•	Luftforfilter
•	Kjølesystem side om side
•	Standard-, økonomi- og høyeffektsmodi
•	Hovedfilter med vannutskiller og 

indikatorbryter for vannutskiller
•	To kjørehastigheter
•	Differensialtrykkbryter i drivstoffkrets
•	Kjølesystem for høye temperaturer (52 °C), 

med ytelsesreduksjon fra 48 °C

HYDRAULIKKSYSTEM
•	Elektrisk krets for bomregenerering
•	Regenereringskrets for stikke
•	Vendeventil med svingdempefunksjon
•	Automatisk svingbrems
•	Hydraulisk returfilter med høy ytelse
•	Mulighet for montering av ekstra eksterne kretser
•	Kompatibel med opptil B20-bioolje
•	Modus for tungt løft
•	Prøvetakingsventiler for oljeprøvetaking (S∙O∙SSM)

SIKKERHET
•	Bakmontert kamera
•	Rekkverk
•	Sklisikre plater på serviceplattform
•	Nøytral innstilling (sperre) på alle kontroller
•	Stoppbryter for motoren i førerhytte, 

tilgjengelig fra bakkenivå
•	Signal-/varselhorn
•	Starthjelp
•	Sikkerhetshammer for nødutgang fra førerhytte

FØRERHYTTE
•	ROPS-godkjent førerhytte
•	Speil
•	Trykksatt førerhytte med positiv filtrering
•	Laminert øvre frontrute, andre vinduer er herdet
•	Skyvevindu øverst i døren (venstre førerhyttedør)
•	Avtakbar nedre frontrute med lagringsbrakett 

i førerhytten
•	Takvindu, kan åpnes som nødutgang
•	 Innvendig:

 – Hammer til knusing av sikkerhetsglass
 – Kleskrok
 – Koppholder
 – Lomme for håndbok
 – Innvendig lys
 – AM/FM-radiomontering (DIN-størrelse)
 – To 12 V stereohøyttalere
 – Hylle til oppbevaring av matboks eller 
verktøykasse
 – Strømforsyning med 12 V, to strømuttak (10 A)
 – Joystick-spak med tommelhjul for bruk til 
betjening av kombinert ekstrafunksjon
 – Solskjerm
 – Klimaanlegg, varmeapparat og defroster

•	Sete:
 – Sikkerhetsbelte, 51 mm
 – Justerbart armlene
 – Høydejusterbare joystick-konsoller
 – Nøytral innstilling (sperre) på alle kontroller
 – Kjørepedaler med demonterbare kjørespaker
 – To ekstra pedaler kan monteres
 – Totrinns fremdrift
 – Gulvmatte – kan vaskes
 – Justerbart sete med høy rygg, varme og luftfjæring

•	Monitor:
 – Klokke
 – Klargjort for video
 – LCD-fargemonitor med varsling, informasjon 
om filter-/væskeutskifting og driftstimer
 – Språkdisplay (full grafikk og fargedisplay)
 – Maskintilstand, feilkode og informasjon 
om innstilling for verktøymodus
 – Nivåkontroller ved oppstart for motorolje, 
motorkjølevæske og hydraulikkolje
 – Varsling, informasjon om filter-/væskeskift 
og driftstimer
 – Måler for drivstofforbruk

•	Frontrute:
 – 70/30-delt skyvevindu, avtakbar nedre 
frontrute med lagringsbrakett i førerhytten

ELEKTRISK
•	85 A dynamo
•	Sikring
•	Elektrisk varsellys kan monteres
•	Vedlikeholdsfritt standardbatteri

UNDERVOGN/OVERVOGN
•	Fettsmurt belte med harpikstetning
•	Kraftige belteruller
•	Svivelbeskyttelse
•	Kraftig bukbeskyttelse

LYS
•	To arbeidslys på førerhytte, to arbeidslys 

på bom, ett rammelys med 90 sekunders 
forsinkelse (halogen)

INTEGRERTE TEKNOLOGIER
•	Product Link
•	Bakmontert kamera

MOTVEKT
•	6,8 tonn

Standardutstyr
Standardutstyret kan variere. Kontakt Cat-forhandleren din for detaljer.
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MOTOR/HYDRAULIKK
•	Forebyggende vedlikehold, hurtigavtapping, 

motor- og hydraulikkolje (QuickEvac™)

HYDRAULIKKSYSTEM
•	HP-hydraulikkledninger for bom og stikke
•	MP-hydraulikkledninger for bom og stikke
•	HK-hydraulikkledninger for bom og stikke
•	CW-tilpasset HK-festekontroll

BELTER
•	600 mm belteplater, trekammede
•	790 mm belteplater, trekammede

FRONTAGGREGAT
•	5,7 m R-bom (med BLCV/SLCV/SmartBoom™)

 – R2,9-stikke (med eller uten Cat Grade Control)
•	VA-bom (med BLCV/SLCV/SmartBoom*)

 – R2,9-stikke
•	Skuffeaggregat

 – B1-aggregat med løfteøye
•	Tilpasset CW-feste

BESKYTTELSER
•	Beltestyringsbeskyttelse:

 – Segmentert, to deler
 – Hel lengde

•	Kompatibel med rasvern
•	Kompatibel med netttinggitter
•	Kompatibel med hærverkbeskyttelse

ELEKTRISK
•	Kaldstartpakke, -32 °C

INTEGRERTE TEKNOLOGIER
•	Cat Grade Control Depth and Slope

FØRERHYTTE
•	Pedal for kjøring rett frem

*Bare for Europa.

Tilleggsutstyr
Tilleggsutstyret kan variere. Kontakt Cat-forhandleren din for detaljer.
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Du finner fullstendig informasjon om Cat-produkter, forhandlertjenester og bransjeløsninger på www.cat.com

© 2015 Caterpillar
Med enerett

Materialer og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Maskinene som vises på bildene, kan ha tilleggsutstyr montert. 
Kontakt Cat-forhandleren angående tilgjengelige alternativer.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, deres respektive logoer, "Caterpillar Yellow" og "Power Edge"-varemerket samt 
bedriftens og produktenes identitet i dette dokumentet er varemerker for Caterpillar, og de kan ikke brukes uten tillatelse.

VisionLink er et varemerke for Trimble Navigation Limited som er registrert i USA og i andre land.
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