M318

KOPARKA SAMOJEZDNA

Moc silnika (norma ISO 14396)		
Masa operacyjna

129 kW (174 KM)
19 950 kg (43 980 lbs)

Silnik Cat C4.4 spełnia amerykańskie normy emisyjne EPA Tier 4 Final, UE Stage V oraz Korea Tier 4 Final.

NOWY

CAT M318
®

ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI

KOPARKI KOŁOWE NOWEJ GENERACJI

Nowe koparki kołowe są dopasowane do potrzeb wydajnościowych i zapewniają:
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+

NIŻSZE KOSZTY OPERACYJNE I KONSERWACJI

+

ZWIĘKSZONĄ WIDOCZNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ OPERATORA

+

WYŻSZY KOMFORT W KABINIE

KOPARKA SAMOJEZDNA M318

Cat M318 zwiększa produktywność
dzięki podwyższonemu komfortowi w
kabinie, pełnej integracji tiltrotatora
i łatwym w obsłudze elementom
sterującym. Niższe koszty paliwa i
konserwacji pozwalają na większą
oszczędność pieniędzy.

PRACUJ DŁUŻEJ DZIĘKI

PRZEDŁUŻONYM
INTERWAŁOM
Smar do
podnośnika
łyżki

Szybsza praca dzięki zwiększonemu momentowi
obrotowemu o 14% przy jednocześnie niższym zużyciem
paliwa i DEF. Integracja tiltrotatora zapewnia większą
wszechstronność w celu szybszego wykonywania
większej liczby zadań za pomocą jednego komputera.

ZWIĘKSZONY
KOMFORT W KABINIE

Smar do
linek
wysięgnika/
drążka

Wygodna obsługa dzięki ergonomicznemu układowi
sterowania i opcjom kabiny. Lepsza widoczność
dzięki kamerze widoku wstecznego i bocznego wraz z
opcjonalnym 360-stopniowym systemem widoczności.

100 godz.

*

MAKSYMALIZACJA
WYDAJNOŚCI
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200 godz. 300 godz. 400 godz. 500 godz.

DO 10% NIŻSZE KOSZTY
SERWISOWANIA1
Niższe koszty konserwacji w połączeniu z codzienną
konserwacją w 100% na poziomie podłoża i
wydłużonymi okresami międzyobsługowymi wydłużają
czas sprawności i obniżają koszty ogólne.
1

W porównaniu do M318F
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TECHNOLOGIA ZARZĄDZANIA WYPOSAŻENIEM CAT
KONIEC ZGADYWANEK W ZARZĄDZANIU SPRZĘTEM

Technologia zarządzania wyposażeniem Cat pomaga wyeliminować złożoność zarządzania miejscami pracy, gromadząc dane
generowane przez sprzęt, materiały i osoby, a także udostępniając je w dostosowywanych formatach.

PRODUCT LINK™
System Product Link automatycznie i dokładnie zbiera dane z
użytkowanego sprzętu – bez względu na jego rodzaj i markę.
Dostęp do informacji dotyczących lokalizacji, godzin pracy
maszyny, zużycia paliwa, bezczynności, alertów dotyczących
konserwacji, kodów diagnostycznych oraz innych danych
maszyny można uzyskać przez Internet za pomocą aplikacji
sieciowych i mobilnych.

VISIONLINK®
System VisionLink® zapewnia dostęp do informacji o
dowolnej porze i z dowolnego miejsca. Dostępne informacje
można wykorzystać do podejmowania świadomych decyzji
umożliwiających zwiększenie produktywności, obniżenie
kosztów, uproszenie prac konserwacyjnych oraz zwiększenie
bezpieczeństwa w miejscu prowadzenia prac. Dzięki różnym
opcjom subskrypcji dealer Cat może pomóc w skonfigurowaniu
dokładnie tego, co potrzebne, aby połączyć flotę i zarządzać firmą
bez płacenia za niepotrzebne dodatki. Subskrypcje są dostępne z
raportowaniem komórkowym lub satelitarnym (lub obydwoma).

Usługi zdalne to pakiet technologii, które poprawiają wydajność
Twojego miejsca pracy.
Zdalne Rozwiązywanie Problemów umożliwia dealerowi
Cat zdalne przeprowadzanie testów diagnostycznych na
podłączonych maszynach, wskazując potencjalne problemy
podczas pracy maszyny. Dzięki opcji Zdalnego Rozwiązywania
Problemów technik od razu przyjeżdża z odpowiednimi częściami
i narzędziami, eliminując tym samym dodatkowe podróże i
oszczędzając czas i pieniądze.
Funkcja Remote Flash aktualizuje oprogramowanie pokładowe
maszyny bez obecności technika, co potencjalnie skraca czas
aktualizacji nawet o 50%. Aktualizację można zainicjować w
dogodnym czasie, zwiększając ogólną wydajność operacyjną.
Aplikacja Cat App pomaga zarządzać zasobami w dowolnym
momencie bezpośrednio ze smartfona. Można sprawdzić
lokalizację floty, godziny pracy i inne informacje. Można
otrzymywać krytyczne powiadomienia o wymaganej konserwacji,
a nawet zamawiać usługi u lokalnego dealera Cat.
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ZWIĘKSZ SWOJĄ PRODUKTYWNOŚĆ NAWET O 45%
DZIĘKI PROSTEJ W UŻYCIU ZINTEGROWANEJ TECHNOLOGII CAT

TECHNOLOGIE OBEJMUJĄ:
CAT GRADE Z TECHNOLOGIĄ 2D
Kategoria Cat z 2D pomaga operatorom w szybszym osiągnięciu
celu. Wbudowane procesory i czujniki zapewniają możliwość
kopania w czasie rzeczywistym na określoną głębokość, bez
konieczności zgadywania. Pracuj bezpieczniej z mniejszą ilością
personelu naziemnego potrzebnego do sprawdzenia miejsca
pracy pod kątem przeszkód lub obniżenia terenu.
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CAT OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE CAT
Pokładowy system ważenia zwiększa wydajność załadunku dzięki
ważeniu w ruchu. Możliwość połączenia z VisionLink®, aby zdalnie
zarządzać celami produkcyjnymi (dostępne z funkcją pobrania na
pamięć USB).

Technologia CAT zapewnia
przewagę. Operatorzy o różnym
poziomie doświadczenia mogą
kopać, ładować i pochylać z
większą pewnością, prędkością
i dokładnością, co pozwala
oszczędzić czas i pieniądze.

TECHNOLOGIA CAT

MNIEJ PRACY,
WIĘCEJ CZASU

SZYBSZE WYKONYWANIE ZADAŃ PRZY MNIEJSZEJ ILOŚCI PRZERÓBEK
Cat Grade z funkcją Advanced 2D* umożliwia łatwe tworzenie i edytowanie projektów wyrównywania na drugim ekranie dotykowym
o wysokiej rozdzielczości 254 mm (10 cali). Funkcja Grade with 3D* umożliwia precyzyjne pozycjonowanie w czasie rzeczywistym przy
użyciu systemu GPS i GLONASS.
*Wszystkie systemy Cat Grade są kompatybilne z radiami i stacjami bazowymi firmy Trimble. Zainwestowałeś już w infrastrukturę Grade? Przy maszynie można zainstalować systemy Grade firmy Trimble.

KOPARKA SAMOJEZDNA M318

6

Wsiadanie do kabiny i wysiadanie
z niej jest teraz łatwiejsze dzięki
zastosowaniu przechylnej lewej konsoli.
Opcje kabiny Deluxe i Premium oferują
najwyższy komfort, od podgrzewanego
/ chłodzonego fotela po automatyczną
kontrolę temperatury.

KABINA USUWA

TRUDNOŚCI ZWIĄZANE Z
WYKONYWANĄ PRACĄ

ERGONOMICZNY
UKŁAD STEROWANIA

ZMNIEJSZONE
WIBRACJE KABINY

POŁĄCZENIE
BLUETOOTH®

Elementy sterujące pomagają zmniejszyć
zmęczenie i naprężające ruchy,
zachowując w ten sposób pełny potencjał
operacyjny.

Gwarantowane poczucie komfortu
w kabinie podczas pracy dzięki
zaawansowanym mocowaniom o wysokiej
lepkości, które ograniczają drgania.

Telefon można podłączyć za pomocą
technologii Bluetooth®, dzięki czemu
możesz słuchać muzyki i podcastów oraz
używać zestawu głośnomówiącego.

KOPARKA SAMOJEZDNA M318
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SMARTBOOM™

UKŁAD STEROWANIA

Dodaj SmartBoom aby zmniejszyć stres i wibracje i wykonywać
prace sprawniej i szybciej. SmartBoom pozwala bardziej skupić
się na drążku i łyżce, podczas gdy wysięgnik swobodnie porusza
się w górę i w dół, bez użycia przepływu pompy.

System układu sterowania pozwala podróżować szybciej po
nierównym terenie z lepszą jakością jazdy. Akumulatory działają
jak amortyzatory, dzięki czemu jazda jest bardziej płynna.

TRAVEL SMARTER

STEROWANIE JOYSTICKIEM

Pracuj z łatwością z blokadą obrotu i auto blokadą podróżną lub
automatycznym hamulcem i blokadą osi, aby zmniejszyć liczbę
zadań do wykonania. Ustaw tempomat podczas podróży z miejsca
na miejsce.

Trzymaj obie ręce na joystickach, za pomocą suwaka na prawym
joysticku w trakcie jednoczesnego przesuwania wysięgnika
i drążka i repozycjonowania maszyny za pomocą suwaka na
prawym joysticku.

PRACUJ EFEKTYWNIEJ
Z WIĘKSZĄ PEWNOŚCIĄ
KOPARKA SAMOJEZDNA M318
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ROZSZERZ SWOJE
MOŻLIWOŚCI PRACY
NA BUDOWIE
Z WIĘKSZYM MOMENTEM OBROTOWYM I OSZCZĘDNOŚCIĄ PALIWA
Wzrost momentu obrotowego obrotnicy o 14 procent w stosunku do
poprzedniego modelu ułatwia jazdę, obracanie i pracę na pochyłym
terenie. Zasypywanie rowów i poruszanie się po miejscu pracy
szybciej niż dotychczas, co zwiększa produktywność i pozwala
na szybsze ukończenie prac. Zaawansowany układ hydrauliczny
zapewnia optymalną równowagę pomiędzy mocą a wydajnością,
gwarantując kontrolę nad precyzją kopania.

KOPARKA SAMOJEZDNA M318

9

DŁUŻSZE OKRESY
POMIĘDZY PRACAMI
SERWISOWYMI
Monitor znajdujący się w kabinie śledzi
okresy eksploatacji filtrów koparki i
częstotliwość przeglądów, dzięki czemu
zawsze wiadomo, kiedy należy wykonać
regularny serwis maszyny.

OSZCZĘDNOŚĆ DO

DOSTĘP Z POZIOMU
PODŁOŻA
Codzienną konserwację można wykonać z
poziomu podłoża, minimalizując potrzebę
dostępu do górnej platformy.

10% NA KOSZTACH
SERWISOWANIA
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NOWE FILTRY
Dwa poziomy filtrowania paliwa
chronią silnik przed zanieczyszczonym
olejem napędowym. Nowy filtr oleju
hydraulicznego zapewnia lepszą
wydajność filtracji i dłuższą żywotność o
50 procent niż w przypadku filtrów starszej
generacji.

URUCHAMIANIE SILNIKA
PRZYCISKIEM, BEZ KLUCZYKA
Uruchamianie silnika za pomocą
przycisku lub unikalnej funkcji
identyfikatora operatora.

USTAWIENIA MASZYNY
Dostęp do instrukcji obsługi i wyboru
trybu zasilania na wyciągnięcie
ręki, aby utrzymać wydajność przy
mniejszym zużyciu paliwa.

PREFERENCJE JOYSTICKA
Możliwość programowania trybu
mocy i preferencji joysticka przy
wykorzystaniu identyfikatora operatora.
Po wprowadzeniu identyfikatora
operatora koparka każdorazowo
zapamiętuje unikalne ustawienia.

EKRAN DOTYKOWY
Standardowy wyświetlacz z ekranem
dotykowym 254 mm (10 cali) pozwala
na dopasowanie ustawień ogrzewania
/ chłodzenia, zapewniając większy
komfort lub wyświetlenie informacje o
maszynie.

KOPARKA SAMOJEZDNA M318
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PILNUJ SWOICH PRACOWNIKÓW I MASZYN

FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA

DBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO KAŻDEGO DNIA
UPADKI

FAKT:

Najczęstsza przyczyna
wypadków na budowie: UPADKI*

Codzienną konserwację można wykonać dzięki punktom
dostępu położonym w 100% na poziomie podłoża, sprawiając
w ten sposób, że staje się szybsza, łatwiejsza i bezpieczniejsza.
Standardowe oświetlenie LED zapewnia lepsze oświetlenie
miejsca pracy.
+

49% UPADKÓW

PROWADZI DO
POWAŻNYCH
OBRAŻEŃ

30%

+

UPADKÓW
PROWADZI DO
ŚMIERCI

KONSERWACJA W

100

Z POZIOMU PODŁOŻA

%

+

POMAGA ZAPOBIEGAĆ
UPADKOM
+
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WIĘKSZA WIDOCZNOŚĆ W WYKOPIE Z KAŻDEJ STRONY ORAZ
Z TYŁU. MNIEJSZE FILARY KABINY, WIĘKSZE OKNA I PŁASKA
KONSTRUKCJA MASKI SILNIKA ZWIĘKSZAJĄ WIDOCZNOŚĆ.
KAMERA WIDOKU WSTECZNEGO I KAMERA WIDOKU
BOCZNEGO NALEŻĄ DO WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO,
A OPCJONALNY 360-STOPNIOWY SYSTEM WIDOCZNOŚCI
ZAPEWNIA WYŻSZY PUNKT WIDOKOWY NA MASZYNĘ.
STANDARDOWA KABINA ROPS TŁUMIĄCA DŹWIĘK
SPEŁNIA WYMAGANIA NORMY ISO 12117-2:2008, POMAGA
ZABLOKOWAĆ HAŁAS I ZAPEWNIA WIĘKSZĄ KONCENTRACJĘ
OPERATORA NA WYKONYWANEJ PRACY.
KONSTRUKCJA PODESTU SERWISOWEGO UMOŻLIWIA
ŁATWY, BEZPIECZNY I SZYBKI DOSTĘP DO GÓRNEGO PODESTU
SERWISOWEGO. STOPNIE I WYTŁACZANA PŁYTA PODESTU
CHRONIĄ PRZED POŚLIZGNIĘCIEM.
OPCJONALNA FUNKCJA „PŁOTU ELEKTRONICZNEGO” 2D
JEST FABRYCZNIE ZINTEGROWANA, TAK BY ZAPOBIEGAĆ
PRZEMIESZCZANIU SIĘ KOPARKI POZA USTAWIONE PRZEZ
OPERATORA PUNKTY KONTROLNE.

ZWIĘKSZA PRODUKTYWNOŚĆ I WSZECHSTRONNOŚĆ

Z AKCESORIAMI CAT

Można łatwo zwiększyć wydajność maszyny, wykorzystując dowolną różnorodność akcesoriów Cat. Każdy
osprzęt Cat jest zaprojektowany w taki sposób, by pasował do ciężaru i mocy koparek kołowych Cat w celu
zwiększenia wydajności, bezpieczeństwa i stabilności.

ŁYŻKI

CHWYTAKI

MŁOTY HYDRAULICZNE

SZYBKOZŁĄCZE

NOŻYCE

KOMPAKTORY
(ZAGĘSZCZARKI)

MULCZER*

TILTROTATOR*

ZŁĄCZE PIN GRABBER*

*Nie wszystkie funkcje są dostępne w każdym regionie. Zapytaj dystrybutora maszyn Cat o dostępność konkretnych konfiguracji w swoim regionie.

KOPARKA SAMOJEZDNA M318
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Pełne specyfikacje są zawarte na stronie cat.com
SILNIK

WYMIARY

Model silnika

Cat C4.4

Moc silnika – ISO 14396

129 kW

Mocy silnika – ISO 14396 (miarowy)

174 KM

176 KM (PS)

Wysięgnik

Zasięg 5250 mm (17' 1")

Drążek

Zasięg 2500 mm (8' 2")

Łyżka

GD 0,91 m3 (1,19 yd3)

Otwór

105 mm

4 cale

Wysokość transportowa (góra kabiny)

3360 mm

11'

Suw

127 mm

5 cali

Punkt pomocy

3520 mm

11' 7"

4,4 l

268,5 cala3

Długość transportowa

8470 mm

27' 9"

Promień obrotu rufy

2350 mm

7' 9"

Prześwit pod przeciwwagą

1301 mm

4' 3"

Prześwit

325 mm

1' 1"

Długość podwozia

4440 mm

14' 7"

Rozstaw osi

2700 mm

8' 10"

Pojemność skokowa

•S
 pełnia amerykańskie EPA Tier 4 Final, normy emisyjne EU Stage V oraz
koreańskie normy emisyjne Tier 4 Final, a także certyfikat Blue Angel.
•P
 odana moc sieci jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika
wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, moduł oczyszczana emisji
spalin, alternator i wentylator chłodzący ustawiony na średnie tempo.
• Z alecany do stosowania na wysokości do 3000 m (9843 ft) z obniżeniem
mocy silnika powyżej 3000 m (9843 ft).
•P
 rędkość znamionowa przy 2200 obr./min

PRZEDZIAŁY I SIŁY ROBOCZE
UKŁAD HYDRAULICZNY
Główny system – Maksymalny przepływ

Typ Ramienia

Wysięgnik VA

254 l/min

67 gal/min

Drążek

Zasięg 2500 mm (8'2")

Maksymalne ciśnienie – Sprzęt

37 000 kPa

5366 psi

Łyżka

GD 0,91 m3 (1,19 yd3)

Maksymalne ciśnienie – Jazda

35 000 kPa

5076 psi

Wysokość załadunku

7300 mm

23' 11"

Maksymalne Ciśnienie – Obrót

35 500 kPa

5149 psi

Wysokość cięcia

10 260 mm

33' 8"

Wysokość kopania

5890 mm

19' 4"

Zasięg na poziomie podłoża

9210 mm

30' 3"

Pionowa głębokość kopania

4600 mm

15' 1"

Siła łyżki (ISO)

119 kN

26 752 lbf

Siła drążka (ISO)

75 kN

16 861 lbf

MECHANIZM OBROTNICY
Prędkość obrotnicy

9,4 obr./min

Maksymalny moment obrotowy
obrotnicy

47,1 kN∙m

34 739 lbf-ft

DANE DOTYCZĄCE WAGI
Minimalny ciężar roboczy

17 500 kg

38 580 lb

Maksymalny ciężar roboczy

19 950 kg

43 980 lb

** W ciężarze roboczym mieszczą się silnik zatankowany do pełna, operator, łyżka 610 kg (1340 lb) i podwójne opony pneumatyczne. Ciężar różni się
w zależności od konfiguracji.
Typowa konfiguracja obejmuje średni drążek o długości 2500 mm (8'2") i
przeciwwagę 3700 kg (8157 lb).

OBJĘTOŚCI PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH
Zbiornik paliwa

350 l

92,5 gal

Układ chłodzenia

32 l

8,5 gal

Olej silnikowy

11 l

2,9 gal

Zbiornik płynu do układów wydechowych
silników wysokoprężnych (DEF)

20 l

5,3 gal

Końcowe przełożenie

2,5 l

0,7 gal

Układ hydrauliczny (razem ze
zbiornikiem)

260 l

68,7 gal

Zbiornik hydrauliczny

120 l

31,7 gal
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• Wartości zakresu obejmują podwójne koła pneumatyczne (10,00-20).
• Przekrój wartości jest obliczany w oparciu o łyżkę GD (CW) i szybkozłącze
CW-30 z promieniem końcówki wynoszącym 1484 mm (4'10").
• Wartości siły są obliczane w oparciu o ciężki ładunek, łyżkę GD (z wtykiem)
i promień końcówki wynoszący 1378 mm (4'6").

UKŁAD KLIMATYZACJI
• Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a
(współczynnik globalnego ocieplenia = 1430).
System zawiera 0,85 kg czynnika chłodniczego, co stanowi odpowiednik
1,216 tony metrycznej CO2.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I OPCJONALNE
Mogą występować różnice w wyposażeniu standardowym i opcjonalnym. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.
KABINA

ROPS, wygłuszenie
Uruchamianie silnika bez kluczyka
Kabina Deluxe
Kabina Premium
Monitor dotykowy LCD o wysokiej
rozdzielczości 254 mm (10 cali)

STANDARDOWE






TECHNOLOGIA CAT

STANDARDOWE

System Product Link
Funkcja Zdalnego Rozwiązywania
Problemów / Remote Flash
Cat Grade z technologią 2D
Cat Grade zaawansowaną z technologią
Advanced 2D
Cat Grade z technologią 3D
Cat Obciążenie użytkowe Cat
Funkcja elektronicznego płotu 2D
Łapacz laserowy



SILNIK

STANDARDOWE

Selektor trybu mocy
Jednodotykowe sterowanie pracą
silnika na biegu jałowym z automatyczną
kontrolą prędkości silnika
Automatyczne wyłączenie silnika
Zdolność chłodzenia silnika w
temperaturze otoczenia do 52°C (125°F)
Zdolność do rozruchu na zimno w
temperaturze -18°C (0°F)
Dwuelementowy filtr powietrza ze
zintegrowanym czyszczeniem wstępnym
Elektryczne rewersyjne wentylatory
chłodzące działające zgodnie z
zapotrzebowaniem
Elektryczna pompa zasilająca
Układ sterowania
Oddzielna specjalna pompa wahadłowa



UKŁAD HYDRAULICZNY

STANDARDOWE

Automatyczne rozgrzanie hydrauliczne
Automatyczny hamulec obrotnicy
Zawór redukcji niekontrolowanego
ruchu wysięgnika i drążka
Elektroniczny główny zawór sterowania
Przesuwne joysticki (2 rodzaje)
Zawory kontroli obniżenia wysięgnika/
drążka
SmartBoom™
Pomoc Cat TRS
Sterowanie joystickiem
Obwód pomocniczy połączonego
przepływu/wysokiego ciśnienia
Obwód szybkiego sprzęgania
Układ sterowania
Oddzielna specjalna pompa wahadłowa
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA



WYSIĘGNIK I DRĄŻKI
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STANDARDOWE

Punkty do poboru próbek oleju zgodnie z
harmonogramem (S•O•S SM)
Pręty pomiarowe oleju na poziomie
podłoża i platformy
Automatyczny system smarowania dla
systemu obrotu i wdrożenia
Wyłącznik silnika z poziomu podłoża
Płyta antypoślizgowa
Sygnały dźwiękowe / urządzenie
ostrzegawcze
Światło obrotowe





Oświetlenie LED wysięgnika i kabiny
Światła jazdy i wskaźnika, przednie
i tylne
Bezobsługowe akumulatory
Centralny wyłącznik elektryczny
Oświetlenie LED podwozia, oświetlenie
lewo- i prawostronne wysięgnika,
oświetlenie kabiny
Elektryczna pompa do tankowania
SERWISOWANIE I KONSERWACJA





10.00-20 16 PR, podwójne opony
315/70R22,5, podwójne opony bez
rozstępu1
445/70R 19,5, pojedyncze opony
Napęd na wszystkie koła
Automatyczna blokada hamulca/osi
Przeciwwaga 3700 kg (8157 lb)
Przeciwwaga 4200 kg (9259 lb)
Błotniki
UKŁAD ELEKTRYCZNY






STANDARDOWE

PODWOZIE I STRUKTURY

OPCJONALNE



Jednoczęściowe ramię 5100 mm (16'9")
Wysięgnik o zmiennym kącie 5250 mm
(17’1”)
Drążek 2200 mm (7’3”) 1
Drążek 2500 mm (8’2”)
Drążek 2900 mm (9’6”)
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STANDARDOWE

Kamera widoku wstecznego i kamery
boczne
Widoczność 360°
Szerokie lustra kątowe
Wyłącznik silnika z poziomu podłoża
Poręcz i uchwyty na podeście
serwisowym
Sygnały dźwiękowe / urządzenie
ostrzegawcze
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Wszystkie regiony z wyjątkiem Ameryki Północnej




Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich regionach. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności na danym terenie można sprawdzić u lokalnego dealera Cat.
Dodatkowe informacje znajdują się w broszurze specyfikacji technicznej dla modelu M318, dostępnej na stronie www.cat.com lub u dealera CAT.

KOPARKA SAMOJEZDNA M318
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Bardziej szczegółowe informacje na temat produktów Cat, usług dealerów i rozwiązań branżowych można znaleźć na naszej stronie
internetowej www.cat.com
Materiały i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Maszyny przedstawione na zdjęciach mogą
zawierać dodatkowe wyposażenie. Informacje na temat dostępnych opcji można uzyskać od dystrybutora.
© 2021 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK oraz odpowiadające im loga, Product Link,
S•O•S, „Caterpillar Corporate Yellow”, wizerunek handlowy „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również tożsamość korporacyjna
i produktowa użyta w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi Caterpillar i nie należy ich wykorzystywać bez zezwolenia.
VisionLink to znak towarowy VirtualSite Solutions LLC, zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
www.cat.com www.caterpillar.com
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