M317

HJULGRÄVMASKIN

Motoreffekt (ISO 14396:2002)
Högsta arbetsvikt
Uppfyller EU Steg V utsläppsnormer.

112 kW (150 hk)
20 100 kg (44 310 lb)

DEN NYA

CAT M317
®

KRAFTFULL. BEKVÄMA. KOMPAKT.

Hjulgrävmaskinen Cat® M317 erbjuder mer
prestandafunktioner och mångsidighet än
någonsin. Dess kompakta radiedesign gör
att du kan arbeta i utrymmesbegränsade
områden. Med mer grävkraft och ökat
svängmoment erbjuder M317 allt du
behöver för att få jobbet gjort snabbt
och effektivt. Låga underhållskostnader,
längre serviceintervaller och minskad
bränsleförbrukning ger låga driftskostnader
– och mer pengar i din ficka.

NÄSTA GENERATION HJULGRÄVMASKINER

Den nya serien Cat-hjulgrävmaskiner erbjuder dig fler val än någonsin för ditt företag.
+

LÄGRE DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER

+

ÖKAD FÖRAREFFEKTIVITET OCH SIKT

+

HÖGRE HYTTKOMFORT

Nästa generations Cat-grävmaskiner är redo att hjälpa ditt företag att växa och ger dig nya sätt att få så mycket som
möjligt utfört till en kostnad som passar ditt företag.
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UTFÖR MER ARBETE MED

LÄNGRE INTERVALLER

MAXIMERA
PRESTANDAN
Ökad grävkraft och svängmoment förbättrar
prestanda på jobbet. Med integrerad tiltrotator får
du större mångsidighet för att kunna slutföra fler
uppgifter snabbare med en maskin.

Smörjning
skoplänkage

UPP TILL 5 %*
MINSKA UNDERHÅLLSKOSTNADERNA

Smörjning
bom-/
sticklänkage

Lägre underhållskostnader, i kombination med 100
procent dagligt underhåll från marknivå och utökade
serviceintervaller, ökar drifttiden och håller de totala
kostnaderna nere.

100 h

*

M317F

M317

200 h

300 h

400 h

500 h

FÖRBÄTTRAD
HYTTKOMFORT
Arbeta bekvämt med den ergonomiska
kontrollayouten och hyttalternativen. Få bättre sikt
med kameror bakåt och åt sidan och ett valfritt
360-graders maskinvisningssystem.
*Jämfört med M317F

M317 HJULGRÄVMASKIN
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NY HYTTDESIGN

GÖR DET ENKLARE ATT UTFÖRA HÅRT
ARBETE

Komfort och rörelseeffektivitet gör att du kan vara produktiv och
alert under hela skiftet. En uppfällbar vänster konsol gör att du
enkelt kan komma in och ut ur hytten, och standardsätet är brett
och justerbart för förare av praktiskt taget alla storlekar.

EFFEKTLÄGEN

NYCKELLÖS KNAPPSTART

Ställ in och spara ditt föredragna effektläge med förar-ID.
Ägaren kan låsa den i det läge den vill att deras förare ska
använda för att hålla bränsleförbrukningen nere.

M317 använder nyckellös knappstart av motorn. 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.

ANPASSNINGSBARA JOYSTICKS

PEKSKÄRM

Joystickfunktionen kan anpassas genom skärmen. Joystickens
mönster och respons kan ställas in enligt förarens önskemål.
Alla inställningar sparas med förarens ID och återställs vid
inloggning.

De flesta maskininställningar kan styras genom den högupplösta
254 mm (10 tum) pekskärmen. Den erbjuder 42 språk och är lätt att
läsa av från sätet.

MINSKA FÖRARTRÖTTHET
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ERGONOMISK LAYOUT

MINSKADE HYTTVIBRATIONER

BLUETOOTH-ANSLUTNING

Kontrollerna är lätta att nå så att du
kan arbeta bekvämt med minimalt med
vridningar och vändningar.

Arbeta bekvämare med minskade
hyttvibrationer med avancerade
viskösfästen. Den standardutrustade
ROPS-hytten uppfyller ISO 12117-2:2008
och hjälper till att stänga ute buller.

Bluetooth-integrerad radio möjliggör
sömlös mobiltelefonanslutning för
att lyssna på musik, podcasts och för
handsfree-samtal.

M317 HJULGRÄVMASKIN

ÖKA DIN PRODUKTIVITET MED UPP TILL 45 %
MED LÄTTANVÄND INTEGRERAD CAT-TEKNIK

VALFRI TEKNIK INKLUDERAR:
CAT GRADE MED 2D
Cat Grade med 2D hjälper förare att nå rätt nivå snabbare.
Processorer och sensorer ombord ger vägledning i realtid om
avstånd till nivå utan gissningar. Arbeta säkrare med mindre
markpersonal som behövs för att kontrollera arbetsområdet för
hinder eller nivåer. Alla Cat Grade-system är kompatibla med
sändare och basstationer från Trimble.
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CAT PAYLOAD
Vägningssystemet ombord ökar lasteffektiviteten med vägning
under färd. Kombinera med VisionLink® för att fjärrhantera dina
produktionsmål (finns att ladda ner till USB).

Teknologi som ger dig ett övertag.
Förare med olika stor erfarenhet
kan gräva, lasta och schakta med
större trygghet, snabbhet och
precision, för att spara tid och
pengar.

CAT-TEKNOLOGI

MER ARBETE PÅ
KORTARE TID

JOBBET BLIR GJORT SNABBARE OCH MED FÄRRE VÄNDOR
Cat Grade med avancerad 2D låter dig skapa och redigera schaktplaner enkelt på en andra 240 mm (10 tum) högupplöst pekskärm.
Cat Grade med 3D lägger till exakt positionering i realtid med GPS och GLONASS. Har du redan investerat i schaktningsinfrastruktur?
Du kan installera schaktsystem från Trimble.
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KOMPAKT
RADIE
PERFEKT STORLEK FÖR TRÅNGA
UTRYMMEN
M317:s kompakta radiedesign gör den till rätt maskin för
att arbeta i utrymmesbegränsade områden. Arbeta tryggt
med vägbyggen med körfältsavstängningar och bredvid
byggnader och andra konstruktioner.
M317 ger dig maximal övre svängradie samtidigt som den
har solid lyftprestanda.

M317 HJULGRÄVMASKIN
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SMARTBOOM™

LASTARMSFJÄDRING

SmartBoom låter bommen röra sig fritt upp och ned utan att
använda något pumpflöde så att föraren kan fokusera på
redskapskontroll och få ett jämnare arbetsflöde.

Lastarmsfjädringssystemet gör att du kan förflytta dig snabbare
över grov terräng med förbättrad färdkvalitet. Ackumulatorer
fungerar som stötdämpare för att göra din färd behagligare.

AUTOMATISKT AXELLÅS MED AUTOMATISK BROMS

JOYSTICKSTYRNING

Axlarna låser vid stillastående och låses upp när färdpedalen
aktiveras. Axeln kan även låsas manuellt med en knapp på den
högra konsolen. Det automatiska axellåset aktiverar automatiskt
färdbromsen och låser axlarnas rotation. Det aktiveras när
färdpedalen är i neutralläge och maskinens hastighet är nära noll.

Håll båda händerna på styrspakarna samtidigt som du flyttar
bommen och stickan och maskinen med hjälp av skjutreglaget på
höger styrspak.

MER EFFEKTIV
MED MINDRE STRESS
M317 HJULGRÄVMASKIN
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UTÖKA DIN
JOBBKAPACITET
MED MER SVÄNGMOMENT
OCH BRÄNSLEEFFEKTIVITET
Ett ökat svängmoment gör det enkelt att färdas, svänga och
arbeta i backar. Fyll i diken och färdas på din arbetsplats
snabbare än tidigare – så att du snabbt kan bli mer produktiv
och göra färdigt jobben. Ett avancerat hydraulsystem ger en
optimal balans av kraft och effektivitet samtidigt som det ger
dig den kontroll du behöver vid precisa grävbehov.

M317 HJULGRÄVMASKIN
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LÄGRE UNDERHÅLLSKOSTNADER

MED UPP TILL 5 %

FÅ MER GJORT.
BETALA MINDRE.

INFORMATION VID DINA NYA FILTER MED
FINGERSPETSAR
LÄNGRE LIVSLÄNGD

Med utökade och mer synkroniserade
underhållsintervaller får du mer gjort till en
lägre kostnad. Konsoliderade filterplatser
för snabbare service.

Se driftinformation som bränslenivå
och kritiska servicevarningar under
drift på pekskärmen i hytten. Maskinens
filterlivslängd och underhållsintervaller går
också att spåra på pekskärmen i hytten.

10

M317 HJULGRÄVMASKIN

Det nya hydrauloljefiltret ger förbättrad
filtreringsprestanda, tömningsfria ventiler
som håller oljan ren när filtret byts ut och
en livslängd som är 50 procent längre än
tidigare filterkonstruktioner.

SÄKERHETSFUNKTIONER
SKYDDA DINA ANSTÄLLDA OCH DIN
UTRUSTNING

DAGLIGT UNDERHÅLL FRÅN
MARKNIVÅ

ÅTKOMST TILL ÖVRE
PLATTFORMEN

Alla dagliga underhållskontroller kan utföras från marknivå,
vilket gör underhållet snabbare, enklare och säkrare.
Kontrollpunkter inkluderar oljesticka, vattenavskiljare för
bränsle, dränering av vatten och sediment i bränsletank, samt
nivåkontroll för kylvätska.

Designen på serviceplattformen ger enkel, säker och snabb
tillgång till den övre plattformen. Stegen har halkskyddsplåtar
som förhindrar att du halkar.

2D
E-FENCE

SÄKER
START

Tillvalet 2D E-fence är integrerat från fabrik och hindrar
grävmaskinen från att röra sig utanför de förardefinierade
punkterna.

Använd din PIN-kod på skärmen eller den valfria Bluetoothnyckelbrickan för att aktivera startfunktionen via tryckknapp.

HA UPPSIKT ÖVER ARBETSPLATSEN
Större fönster och förbättrad maskindesign förbättrar sikten från hyttens säte. En standardutrustad bakåtriktad kamera
och kamera på höger sida ser till att föraren alltid är medveten om sin omgivning. En valfri 360-graders funktion för
runtomsikt är också tillgänglig. Kraftfulla, långlivade LED-lampor förbrukar minimalt med ström och gör att du är säker
när du arbetar i mörker.

M317 HJULGRÄVMASKIN
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CAT®-TEKNIK FÖR UTRUSTNINGSHANTERING

ELIMINERAR SPEKULATIONER FRÅN HANTERINGEN AV DIN UTRUSTNING
Cat utrustningshantering med telematikteknik hjälper till att minska komplexiteten med att hantera dina arbetsplatser genom
att samla in data som genereras av din utrustning, material och personal och servera det till dig i anpassningsbara format.

PRODUCT LINK™
Product Link™ samlar data automatiskt och exakt 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 information när och var som helst med
VisionLink®. 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).

Fjärrtjänster är en rad tekniker som förbättrar effektiviteten på din
arbetsplats.
Fjärrfelsökning låter din Cat-återförsäljare utföra diagnostiktester
på din anslutna maskin på distans och identifiera eventuella
problem när maskinen är i drift. Fjärrfelsökning säkerställer att
teknikern kommer med rätt delar och verktyg redan från början,
vilket eliminerar ytterligare resor för att spara tid och pengar.
Remote Flash uppdaterar programvaran ombord, vilket kan
minska uppdateringstiden med så mycket som 50 procent.
Cat-appen hjälper dig att när som helst hantera dina maskiner
direkt från din smartphone. Du kan se var maskinerna befinner
sig, drifttimmar och annan information. Du får kritiska varningar
om nödvändigt underhåll och du kan till och med begära service
från din lokala Cat-återförsäljare.
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ÖKA DIN PRODUKTIVITET OCH DINA VINSTER

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

SKOPOR

TILTROTATORER

GRIPAR

SAXAR

HYDRAULISKA HAMMARE

PLATTKOMPAKTORER

KOPPLINGAR

M317 HJULGRÄVMASKIN
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Besök cat.com för fullständiga specifikationer.
MOTOR

TRANSMISSION

Motormodell

Framåt/bakåt

Cat C4.4

Motoreffekt – ISO 14396:2002

112 kW

150 hk

1:a växeln

10 km/t

6,2 mph

Nettoeffekt (ISO 9249:2014)

108 kW

145 hk

2:a växeln

35 km/t

21,7 mph

Cylinderdiameter

105 mm

4,1 tum

Kryphastighet

Slaglängd

127 mm

5 tum

1:a växeln

5,5 km/h

3,4 mph

Slagvolym

4,4 L

268,5 tum3

2:a växeln

15 km/h

9,3 mph

104 kN

23 380 Lbf

•U
 ppfyller EU Steg V utsläppsnormer.
•D
 en uppgivna effekten är testar enligt den angivna standard som gällde vid
tillverkningstidpunkten.
•U
 ppgiven nettoeffekt är den kraft som finns på motorns svänghjul när
motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, CEM efterbehandling av avgaser,
generator, och en kylfläkt som körs på mellanhastighet.
•R
 ekommenderas för användning upp till 3 000 m.ö.h. (9 843 fot) med
motoreffektsminskning över 3 000 m.ö.h. (9 843 fot).
•K
 lassificering vid 2 200 varv/min.

HYDRAULSYSTEM

Maximal backtagningsförmåga vid
(19 000 kg/41 850 lb)

DIMENSIONER
Bom

VA 5,2 m (17 fot 1 tum)

Sticka

2,5 m (8 fot 2 tum)

Skopa

GD 0,80 m3 (1,05 yd3)
3 320 mm

10 fot 11 tum

Stödpunkt

3 530 mm

11 fot 7 tum

Transportlängd

8 615 mm

28 fot 3 tum

5 076 psi

Bakre svängradie

1 850 mm

6 fot 1 tum

5 076 psi

Spelrum under motvikt

1 300 mm

4fot3tum

274 L/min

67 gallon/min

Maximalt tryck – tunglyftsläge

37 000 kPa

5 366 psi

Maximalt tryck – förflyttning

35 000 kPa

Maximalt tryck – Normal

35 000 kPa

Markfrigång*

SVÄNGMEKANISM
Svänghastighet

65%

Transporthöjd (övre delen av hytten)

Huvudsystem – maximalt flöde – redskap

9,4 varv/min

Maximalt svängvridmoment

Dragkraft

43,8 kN∙m

32 305 lbf-ft

Minsta vikt vid drift

17 350 kg

38 250 lb

Högsta arbetsvikt

20 100 kg

44 310 lb

325 mm

1 fot 1 tum

Total längd på underrede*

5 050 mm

16 fot 7 tum

Hjulbas*

2 700 mm

8 fot 10 tum

*Underrede med bakre stödben/främre schaktblad

VIKTER

PÅFYLLNINGSUPPGIFTER SERVICE

ARBETSOMFÅNG
Bomtyp

VA 5,2 m (17 fot 1 tum)

Sticka

2,5 m (8 fot 2 tum)

Skopa

GD 0,80 m3 (1,05 yd3)

Bränsletank

290 L

76,6 gallon

Maximal lasthöjd

7 770 mm

Dieselavgasvätska (DEF)

20 L

5,3 gallon

Maximal skärhöjd

10 720 mm

35 fot 2 tum

Kylsystem

35 L

9,2 gallon

Maximalt grävdjup

5 770 mm

18 fot 11 tum

25 fot 6 tum

Motorolja

13 L

3,4 gallon

Maximal räckvidd vid marknivå

9 220 mm

30 fot 3 tum

Hydraultank

120 L

31,7 gallon

Maximalt vertikalt grävdjup

4 470 mm

14 fot 8 tum

Hydraulsystem (inklusive tank)

280 L

74 gallon

Slutväxel (vardera)

2,5 L

0,7 gallon
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LUFTKONDITIONERINGSSYSTEM
Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller fluorerat
växthusgasköldmedium R134a (global uppvärmningspotential = 1 430).
Systemet innehåller 0,8 kg kylmedel med en CO2-ekvivalent på 1,144 ton.

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

5,2 m (17 fot 1 tum) Variabelt justerbar bom

STANDARD

TILLVAL

HYDRAULSYSTEM, FORTS.

STANDARD

TILLVAL

Joystick med ett skjutreglage



2,2 m (7 fot 3 tum) sticka



Joysticks med två skjutreglage



2,5 m (8 fot 2 tum) sticka



En andra hjälpkrets med högt tryck (en-/
tvåvägs högtrycksflöde)



Hjälpkrets med medeltryck (en-/tvåvägs
medeltrycksflöde)



HYTT

ROPS, ljuddämpning



STANDARD

TILLVAL



Deluxe-hytt



Tunglyftsläge



Premium-hytt



Snabbkopplingskrets för CW-dedikerad
koppling.



Högupplöst 254 mm (10 tum) LCD-pekskärm



CAT-TEKNOLOGI

STANDARD

Cat Product Link™



Remote Flash/felsökningskapacitet



TILLVAL

Cat Grade med 2D



Cat Grade med avancerad 2D



Cat Grade med 3D



Cat Payload



2D E-fence



Laserfångare





Lastarmsfjädring



Stöd för Cat tiltrotator



Joystickstyrning



Separat dedikerad svängpump



Justerbar hydraulisk aggressivitet



Elektronisk ändring av mönster



Extra högtryckskrets



SKYDD OCH SÄKERHET

STANDARD

Bakåtriktad kamera och kamera på höger
sida

STANDARD

LED-belysning på chassi (vänster och höger
sida) och motvikt



Programmerbar tidsfördröjning för LEDarbetsbelysning



Vidvinkelspeglar



Kör- och indikatorlampor, fram och bak



Motoravstängningsbrytare på marknivå



Underhållsfria batterier





Central elektrisk strömbrytare



Halkskyddsplåt och försänkta bultar på
serviceplattformen

MOTOR

360° runtomsikt



Cat tillbehörsspårning



Förflyttningsalarm





STANDARD

TILLVAL

SERVICE OCH UNDERHÅLL

STANDARD

Provtagningsportar för oljeanalys (S·O·S )
SM

Cat C4.4 dieselmotor



Effektlägesväljare



Automatiskt smörjsystem för redskaps- och
svängsystem

Ett tryck för låg tomgång med automatisk
styrning av motorvarvtal



UNDERREDE OCH RAMVERK

Automatisk motoravstängning vid tomgång



Kylfunktion vid 52 ºC (125° F) hög
omgivningstemperatur



-18 °C (0 °F) kallstartskapacitet



445/70R 19.5, singeldäck

Förseglat dubbelelement luftfilter med
integrerad förrenare



Elektrisk bränsleutluftningspump



Elektriska behovsstyrda kylfläktar



HYDRAULSYSTEM

TILLVAL



ELSYSTEM

Elektrisk bränslepåfyllningspump

TILLVAL

SmartBoom™

STANDARD

Automatisk svängningsbroms



Automatisk hydraulisk uppvärmning



Elektrisk huvudventil



Driftreduceringsventiler för bom, sticka och
skopa



TILLVAL

TILLVAL




STANDARD

TILLVAL

10.00-20 16 PR, dubbla däck



11.00-20 16 PR, dubbla däck



315/70R22.5, inget mellanrum, dubbla däck




Kryphastighet



Elektroniskt sväng- och färdlås



Kraftiga axlar, avancerat skivbromssystem
och färdmotor, justerbar bromskraft



Främre pendelaxel, låsbar, med fjärrsmörjningspunkt



Automatisk broms/axellås



4 300 kg (9 460 lb) motvikt



Allhjulsdrift



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 M317 på www.cat.com eller hos din Cat-återförsäljare.

M317 HJULGRÄVMASKIN
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Mer information om Cat-produkter, återförsäljarservice och branschlösningar finns på vår webbplats www.cat.com
© 2021 Caterpillar. Alla rättigheter förbehålls.
Material och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Maskinerna som visas på bilderna kan vara försedda med
extra utrustning. Kontakta din Cat-återförsäljare för tillgängliga alternativ.
CAT, CATERPILLAR, LÅT OSS GÖRA JOBBET, deras respektive logotyper, Product Link, SmartBoom, 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 VirtualSite
Solutions LLC och är registrerat i USA och andra länder.
www.cat.com www.caterpillar.com
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