320 GC
HYDRAULGRÄVMASKIN

Motoreffekt
ISO 14396
ISO 14396 (DIN)

110 kW (148 hk)
150 hk (metrisk)

Arbetsvikt

22 300 kg (49 200 lb)

Uppfyller amerikanska EPA Tier 4 Final, EU Steg V och Japan 2014.

NÄSTA GENERATION GRÄVMASKINER

Nästa generation Cat®-grävmaskiner erbjuder dig fler val än någonsin för ditt företag.
+

FLER MODELLALTERNATIV

+

MER STANDARDTEKNOLOGI

+

FLER PRISPUNKTER

Nästa generations Cat-grävmaskiner är redo att hjälpa ditt företag bli starkare och ger dig nya sätt att få ut så mycket
som möjligt av arbetet till en lägre kostnad – så du får mer pengar i fickan.

CAT 320 GC
®

TILLFÖRLITLIG. BEKVÄM. PRODUKTIV.
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320 GC HYDRAULGRÄVMASKIN

Hydraulgrävmaskinen CAT 320 GC
erbjuder dig den ideala balansen av
pålitlig prestanda, förarkomfort och
produktivitetsfördelar, samt minskade
kostnader. Cat 320 GC är ett smart val för
verksamheter där hög tillförlitlighet och
låga kostnader per timma är prioriterat.

ÖKADE BESPARINGAR
PÅ BRÄNSLEEFFEKTIVITET

MINSKA
BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN
MED UPP TILL 20 % 1

ARBETA SMART. SPARA PENGAR.
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En kombination av lägre motorvarvtal och en stor
hydraulpump ger en hög prestanda samtidigt som
mindre bränsle förbrukas.

SCENARIO:

Cat 320 GC är utrustad med effektlägen som hjälper till att
hantera bränsleförbrukningen. Välj mellan två effektlägen
för att matcha dina specifika tillämpningar – Power-läget
och det nya Smart-läget.

1

Grävmaskiner som
arbetar i lätt tillämpning,
1 000 timmar per år

FÖRDELAR

400 GALLON | 1 514 L
SPARAT!
NYA 320 GC
1 600 GALLON | 6 056 L

Power-läget ger maximal produktivitet i krävande
tillämpningar som lastning av lastbil och dikesgrävning.
Smart-läget anpassar automatiskt motorvarvtal och
hydraulkraft för att ge den bästa bränsleeffektiviteten
oavsett tillämpning.
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320F

2 000 GALLON | 7 570 L

BERÄKNING:
320F (Eco-läge):

2,0 GALLON/H x 1 000 H/ÅR = 2 000 GALLON/ÅR
7,57 L/H x 1 000 H/ÅR = 7 570 L/ÅR

NYA 320 GC (Smart-läge):

(2,0 GALLON/H x 80 %) x 1 000 H/ÅR = 1 600 GALLON/ÅR
(7,57 L/H x 80 %) x 1 000 H/ÅR = 6 056 L/ÅR

Jämfört med 320F.

320 GC HYDRAULGRÄVMASKIN
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LÄGRE UNDERHÅLLSKOSTNADER

UPP TILL 25 %

Med utvidgad och mer synkroniserade underhållsintervaller får du mer
gjort till en lägre kostnad jämfört med 320F. Konsoliderade filterplatser
för snabbare service. Filter för hydraulik, luft och tank har ökad kapacitet
och längre livslängd.

VIKTIGA KOSTNADSMINSKNINGAR
FÖR UNDERHÅLL INKLUDERAR:
+

Konsoliderade filterplatser för att minska servicetid.

+

Oljefilter med utökade underhållsintervaller, plus ett hydraulfilter
med högre kapacitet för smuts.

+

Avancerat Cat-luftfilter med dubbel dammlagringskapacitet
jämfört med föregående filter.

+

Bränslefiltren är synkroniserade att bytas vid 1 000 timmar –
ett fördubblat intervall jämfört med tidigare filter.

SERVICEPÅMINNELSER PÅ DET ENKLA SÄTTET
Öka produktiviteten med proaktiva servicepåminnelser. Vårt nya
integrerade system för hantering av fordonshälsa varnar föraren med
stegvis servicehandledning och information om vilka delar som behövs,
så att du slipper onödigt stillestånd.
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320 GC HYDRAULGRÄVMASKIN

CAT-TEKNIK FÖR UTRUSTNINGSHANTERING
ELIMINERAR SPEKULATIONER FRÅN HANTERINGEN AV DIN UTRUSTNING
PRODUCT LINK™
Product Link™ samlar data automatiskt och
precist från dina maskiner – oavsett typ och
märke. Information som position, drifttimmar,
bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid,
underhållsvarningar, diagnostikkoder och maskinhälsa
kan ses på nätet via webb- och mobilapplikationer.

VISIONLINK®
Få tillgång till informationen när och var som
helst med VisionLink® – och använd den för att
fatta informerade beslut som ökar produktiviteten,
sänker kostnader, förenklar underhåll och förbättrar
säkerhet och trygghet på arbetsplatsen. Med olika
abonnemangsalternativ kan din Cat-återförsäljare
hjälpa dig att konfigurera exakt vad du behöver
för att ansluta till din maskinflotta och hantera ditt
företag – utan att du betalar för extrafunktioner
du inte vill ha. Prenumerationer är tillgängliga
med mobil- eller satellitrapportering (eller båda).

320 GC HYDRAULGRÄVMASKIN
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HYTTEN TAR
BORT PÅFRESTANDE

INSLAG FRÅN ARBETET

HYTTEN HÅLLER
DIG SÄKER
Den ISO-certifierade hytten med
överrullningsskydd (ROPS) är ljudisolerad
och förseglad. Fönstren och maskinens
nedre främre profil ger enastående sikt över
hela arbetsområdet utan att föraren ständigt
behöva luta sig framåt.
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320 GC HYDRAULGRÄVMASKIN

RUNTOMSIKT
Stora fönster framtill, på sidorna och bakåt
ger utmärkt sikt i alla riktningar från förarsätet.
ROPS-strukturen använder smala främre
hyttstolpar för att ge ett bredare synfält
framåt. Dessutom, med en standardmonterad
bakåtriktad kamera och kamera på höger sida
kommer föraren alltid vara medveten om vad
som finns omkring grävmaskinen.

Platser där grävmaskiner arbetar
är ofta oländiga och utmanande.
Det är därför det är viktigt att den
nya 320 GC hytten skyddar föraren
så mycket som möjligt från trötthet,
stress, ljud och temperaturer som
jobbet medför.

ENKEL ÅTKOMST,
FÖRVARING
OCH ANSLUTNING
Bekvämlighetsfunktioner inkluderar Bluetooth®integrerad radio, USB-portar för laddning och
telefonanslutningsmöjligheter, 12-voltuttag och
AUX-port, förvaringsutrymmen över huvudet
och konsolerna, och mugg- och flaskhållare.

PEKSKÄRM
De flesta maskininställningar kan styras genom
den högupplösta 8-tums/203 mm pekskärmen.
Den erbjuder 42 språk och är lätt att nå från
sätet – inget vridande eller vändande för
att nå knapparna. En händig snurrkontroll
och snabbtangenter är också ergonomiskt
placerade på den högra konsolen.

SÄTE OCH KONSOL
Rörelseeffektiviteten är viktig för att hålla föraren
produktiv och alert under hela skiftet. Sätet
i 320 GC är utformat för enkel drift och komfort.
Det nya standardsätet är brett och justerbart,
så förare av alla storlekar kan arbeta bekvämt.

ANPASSNINGSBARA JOYSTICKS
Joystick funktionen kan anpassas genom skärmen.
Joystickens mönster, liksom svar, kan ställas in
enligt förarens önskemål. Alla inställningar sparas
med förarens ID och återställs vid inloggning.

NYCKELLÖS TRYCKKNAPPSSTART
Motorn till 320 startas med en nyckellös
knapptryckning. Detta tillför extra säkerhet för
maskinen genom att förarens ID-koder används
för att begränsa och spåra maskinåtkomst.
Koderna kan fyllas i manuellt via en valfri
Bluetooth-nyckelbricka.

320 GC HYDRAULGRÄVMASKIN
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SÄKERHETSFUNKTIONERNA
SKYDDAR DINA ANSTÄLLDA
OCH DIN UTRUSTNING
Samtliga punkter för dagliga underhållskontroller är tillgängliga
från marknivå, vilket gör underhåll snabbare, enklare och säkrare.
Kontrollpunkter inkluderar oljesticka, vattenavskiljare för bränsle,
dränering av vatten och sediment i bränsletank, samt nivåkontroll
för kylvätska.

INSPEKTIONSBELYSNING
Gör servicearbetet enklare och säkrare med inspektionsbelysning
som finns som tillval. Med ett knapptryck belyses motorn, pumpen,
batteriet och kylarutrymmet för att förbättra sikten.

SKYDDA DIG VARJE DAG
FALLOLYCKOR

FAKTA:

Den vanligaste olyckshändelsen på
byggarbetsplatser är FALLOLYCKOR*
AV FALLOLYCKORNA LEDER
49 % TILL
ALLVARLIGA SKADOR

FALLOLYCKORNA
30 % AV
LEDER TILL DÖDSFALL

NYA 320

100

UNDERHÅLL

% FRÅN MARKNIVÅ

HJÄLPER TILL ATT
FÖREBYGGA FALLOLYCKOR

*https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4962179/
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ÖKAR DIN PRODUKTIVITET OCH VINST

MED CAT-TILLBEHÖR
Du kan enkelt utöka din maskins prestanda genom att använda något av de olika Cat-tillbehören. Varje Cat-redskap
är utformat för att passa vikten och hästkrafterna hos Cat-grävmaskiner för förbättrad prestanda, säkerhet och stabilitet.

SKOPOR

GRIPAR

HYDRAULISKA HAMMARE

FÖRHINDRA SLITAGE PÅ HAMMAREN

Skydda ditt hammarverktyg från
överhettning och snabbt slitage.
Automatiskt hammarstopp varnar
dig efter 15 sekunder av kontinuerlig
användning och stänger sedan
automatiskt av den efter 30 sekunder –
allt för att förlänga redskapets livslängd.

SPÅRA
TILLBEHÖR ENKELT
KOMBIVERKTYG

SNABBKOPPLINGAR

RIVARE

Cat PL161 Fästplats är en Bluetoothenhet som gör det snabbt och
enkelt att hitta redskap och annan
utrustning. Cat-appen i din telefon
hittar enheten automatiskt.

VIBRERANDE PLATTKOMPAKTORER

320 GC HYDRAULGRÄVMASKIN
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Besök cat.com för fullständiga specifikationer.
MOTOR

DIMENSIONER

Motormodell

Cat® C4.4

Motorstyrka
ISO 14396

110 kW 148 hk

ISO 14396 (DIN)

150 hk (metrisk)

Nettoeffekt
109 kW 146 hk

ISO 9249
ISO 9249 (DIN)

148 hk (metrisk)

Cylinderdiameter
Slaglängd
Slagvolym

105 mm 4 tum
127 mm 5 tum
4,4 L 269 tum3

• Den uppgivna effekten är testar enligt den angivna standard som gällde
vid tillverkningstidpunkten.
• Uppgiven motoreffekt är den kraft som finns på motorns svänghjul när
motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator.
• Klassificering vid 2 000 varv/min.

HYDRAULSYSTEM
Huvudsystem – maximalt flöde (redskap)
Maximalt tryck – utrustning
Maximalt tryck – förflyttning
Maximalt tryck – svängning

442 L/min 116 gallon/min
35 000 kPa 5 075 psi
34 300 kPa 4 974 psi
25 000 kPa 3 625 psi

SVÄNGMEKANISM
Svänghastighet

11,6 varv/min

Maximalt svängvridmoment

74,4 kN·m

54 900 lb-ft

MASKINVIKT
Arbetsvikt
22 300 kg 49 200 lb
Långt underrede, räckviddsbom, R2.9 (9'6") sticka, HD 1,0 m3 (1,31 yd3) skopa,
790 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp och 4 200 kg (9 300 lb) motvikt.
Arbetsvikt
21 900 kg 48 300 lb
Långt underrede, räckviddsbom, R2.9 (9'6") sticka, GD 1,0 m3 (1,31 yd3) skopa,
700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp och 4 200 kg (9 300 lb) motvikt.

PÅFYLLNINGSUPPGIFTER SERVICE
Bränsletank
Kylsystem
Motorolja
Svängdrivning (vardera)
Slutväxel (vardera)
Hydraulsystem (inklusive tank)
Hydraultank
Tank för dieselavgasvätska (DEF)

345 L 86,6 gallon
25 L   6,6 gallon
15 L   4,0 gallon
12 L   3,2 gallon
5 L   1,3 gallon
234 L 61,8 gallon
115 L 30,4 gallon
39 L 10,3 gallon

LUFTKONDITIONERINGSSYSTEM
Klimatanläggningen på denna maskin innehåller det fluorerade växthusgaskylmedlet
R134a (Global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,85 kg kylmedel
med en CO2-ekvivalent på 1,216 ton.
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Bom
Sticka
Skopa
Transporthöjd (övre delen av hytten)
Ledstångshöjd
Transportlängd
Bakre svängradie
Bandlängd
C/c-avstånd rullar
Markfrigång
Spårvidd
Transportbredd – 900 mm (35") bandplattor
Transportbredd – 790 mm (31") bandplattor
Transportbredd – 700 mm (28") bandplattor
Transportbredd – 600 mm (24") bandplattor
Spelrum under motvikt

Räckvidd 5,7 m (18'8")
Räckvidd 2,9 m (9'6")
1,0 m3 (1,31 yd3)
2 960 mm   9'9"
2 950 mm   9'8"
9 530 mm 31'3"
2 830 mm   9'3"
4 450 mm 14'7"
3 650 mm 12'0"
470 mm   1'7"
2 380 mm   7'9"
3 280 mm 10'9"
3 170 mm 10'5"
3 080 mm 10'1"
2 980 mm   9'9"
1 050 mm   3'5"

RÄCKVIDD OCH BELASTNING
Bom
Sticka
Skopa
Maximalt grävdjup
Maximal räckvidd vid marknivå
Maximal skärhöjd
Maximal lasthöjd
Lägsta lasthöjd
Maximalt grävdjup för 2 440 mm (8'0") plan botten
Maximalt vertikalt grävdjup
Skopgrävkraft (ISO)
Stickans grävkraft (ISO)

Räckvidd 5,7 m (18'8")
Räckvidd 2,9 m (9'6")
1,0 m3 (1,31 yd3)
6 720 mm 22'0"
9 860 mm 32'4"
9 450 mm 31'0"
6 490 mm 21'3"
2 170 mm   7'1"
6 550 mm 21'5"
5 690 mm 18'8"
129 kN 28 935 lbf
99 kN 22 281 lbf

STANDARDUTRUSTNING OCH TILLVAL
Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat-återförsäljare för mer information.
HYTT

STANDARD

TILLVAL

BOM OCH STICKA

STANDARD

TILLVAL

Överrullningsskydd (ROPS)

5,7 m (18'8") räckviddsbom

Säte med mekanisk fjädring

2,9 m (9'6") räckviddssticka

1

Högupplöst 203 mm (8 tum) LCD-pekskärm

2,5 m (8'2") räckviddssticka

2

2,9 m (9'6") Semi-HD-räckviddssticka

3

2,5 m (8'2") Semi-HD-räckviddssticka

3

CAT-TEKNOLOGI

STANDARD

TILLVAL

Cat® Product Link™

UNDERREDE OCH RAMVERK

Remote Flash

STANDARD

TILLVAL

Fjärrfelsökning

600 mm (24") bandplattor av trekamstyp

4

Automatiskt hammarstopp

700 mm (28") bandplattor av trekamstyp

2

MOTOR

STANDARD

790 mm (31") bandplattor av trekamstyp

TILLVAL

1

900 mm (35") bandplattor av trekamstyp

Cat C4.4 enkel turbomotor

2

Förankringspunkter på basramen

Två valbara effektlägen

3 700 kg (8 160 lb) motvikt

Automatisk styrning av motorvarvtal

4 200 kg (9 300 lb) motvikt

Automatisk motoravstängning vid tomgång

ELSYSTEM

Kylfunktion vid 52 °C (125 °F)
hög omgivningstemperatur

STANDARD

TILLVAL

STANDARD

TILLVAL

Två underhållsfria batterier på 1 000 CCA

–32 °C (–25 °F) kallstartskapacitet

Programmerbar tidsfördröjning för
LED-arbetsbelysning

Dubbelelement luftfilter med
integrerat förreningsfilter

LED-chassibelysning, vänster och
höger bomlampor, hyttbelysning

Reversibla elektriska kylfläktar
HYDRAULSYSTEM

3

STANDARD

SERVICE OCH UNDERHÅLL

TILLVAL

Regenereringskrets för bom och sticka

Integrerat system för hantering av fordonshälsa

Backventiler för bom- och sticksänkning

Portar för schemalagd oljeprovtagning (S·O·S )



SM

1

Motoroljemätstickor på mark- och plattformsnivå

Automatisk uppvärmning
Automatisk låg- eller höghastighetskörning

TRYGGHET OCH SÄKERHET

Driftreduceringsventil för bom och sticka
Skjutreglage-joysticks

1

Verktygskontroll (två pumpar,
en-/tvåvägs högtrycksflöde)

1

Medeltryckkrets

STANDARD

TILLVAL

Bakåtriktad kamera och kamera på höger sida
Motoravstängningsbrytare på marknivå
Ledstång och handtag på höger sida
Signal/varningshorn

1

Svängvarning

Krets för redskapsfäste för Cat-sprintgrip

Inspektionsbelysning
Alla regioner utom Turkiet
Endast Europa
3
Endast Turkiet
4
Alla regioner utom Nordamerika
1
2

Alla funktioner finns inte tillgängliga i alla regioner. Kontrollera med din lokala Cat-återförsäljare för tillgänglighet i ditt område.

För ytterligare information, se broschyrerna över tekniska specifikationer för 320 GC på www.cat.com eller hos din Cat-återförsäljare.

320 GC HYDRAULGRÄVMASKIN
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Mer information om Cat-produkter, återförsäljarservice och branschlösningar finns på vår webbplats www.cat.com.
© 2022 Caterpillar. Alla rättigheter förbehålls.
Material och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Maskinerna på fotona kan vara försedda med
extrautrustning. Kontakta din Cat-återförsäljare för tillgängliga alternativ.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, Product Link, S•O•S, ”Caterpillar Corporate Yellow”,
”Power Edge” och Cat ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken
som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande. VisionLink är ett varumärke som tillhör Caterpillar Inc. och
är registrerat i USA och andra länder.
www.cat.com www.caterpillar.com
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