
M313D
Koparka kołowa

Silnik

Model silnika Cat® C4.4 z technologią ACERT™
Moc użyteczna (ISO 9249) przy 2000 obr./min 95 kW (129 KM)

Masy

Masa eksploatacyjna 14 000 do 16 200 kg

Dane techniczne łyżek

Pojemności łyżek 0,18 do 0,92 m3

Zakresy robocze

Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 8770 mm

Maksymalna głębokość kopania 5750 mm

Układ napędowy

Maksymalna prędkość jazdy 37 km/h
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Nowatorskie rozwiązania zapewniają wyższe osiągi i większą 
uniwersalność modeli serii D.

Duży udźwig, krótkie czasy trwania cykli roboczych i łatwość obsługi 
poprawiają wydajność i minimalizują koszty eksploatacji.

Charakterystyka użytkowa

Silnik
Silnik C4.4 spełnia wymogi normy Stage IIIA obowiązującej w Unii 
Europejskiej. Wyróżnia go zwiększona wydajność i niezawodność 
oraz mniejsze zużycie paliwa i niższy poziom hałasu.

Konstrukcja przyjazna środowisku
Aby pomóc w ochronie środowiska naturalnego, zadbano o niski poziom 
hałasu w kabinie operatora i na zewnątrz maszyny, dłuższe okresy między 
wymianami filtrów i niższe zużycie paliwa.

Hydraulika
Najnowocześniejszy układ hydrauliczny z funkcją regulacji wydatku 
zależnie od obciążenia i niezależną, oddzielną pompą obrotu skraca czas 
trwania cykli roboczych, zwiększa udźwig oraz zapewnia przenoszenie 
dużych sił przez łyżkę i ramię. Dzięki temu każdą pracę można wykonywać 
z zachowaniem maksymalnej wydajności.

Obsługa serwisowa
W celu zwiększenia bezpieczeństwa wszystkie punkty obsługi codziennej 
zgrupowano w miejscu dostępnym z poziomu podłoża. Centralny układ 
smarowania zapewnia smarowanie najważniejszych podzespołów.

Komfort pracy
Stanowisko operatora zapewnia maksymalny komfort i większe 
bezpieczeństwo. Dostępny jest fotel z zawieszeniem pneumatycznym, 
automatycznie dostosowujący się do masy ciała operatora. Dzięki 
funkcjom podgrzewania, chłodzenia i wentylacji podnosi on komfort 
pracy. Wyższy poziom bezpieczeństwa zapewnia nowy monitor 
kolorowy i standardowa kamera tylna.

Podwozie
Dostępne są różnorodne konfiguracje podwozia, z lemieszem i podporami, 
aby każdy klient mógł wybrać rozwiązania optymalnie dopasowane 
do swoich potrzeb.
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Silnik
Wysoka moc, niezrównana niezawodność, niskie wymagania w zakresie obsługi technicznej,  
duża oszczędność paliwa i niski poziom emisji spalin.

Wysoka moc
W silniku Cat® C4.4 z technologią ACERT™ wprowadzono szereg 
ewolucyjnych, stopniowych udoskonaleń zapewniających ogromny 
wzrost jego wydajności. Podstawowymi elementami technologii 
ACERT są rozwiązania z zakresu wtrysku paliwa i doprowadzania 
powietrza oraz elektroniczne układy sterowania. Technologia ACERT 
optymalizuje osiągi silnika, zapewniając jednocześnie spełnienie 
wymogów normy emisji spalin Stage IIIA (UE). Montowany w 
modelu M313D silnik Cat C4.4 osiąga moc maksymalną 102 kW 
przy znamionowej prędkości obrotowej wynoszącej 2000 obr./min.

Niskie zużycie paliwa
Silnik C4.4 jest sterowany elektronicznie i wyposażony w układ 
paliwowy Cat z szyną common rail oraz pompą paliwową. Taka 
kombinacja zapewnia bardzo niskie zużycie paliwa – zarówno podczas 
pracy, jak i podczas jazdy. Gdy system rozpozna tryb jazdy, silnik 
utrzymuje optymalne parametry pracy, aby zużywać jak najmniej 
paliwa, ale jednocześnie nie obniżać osiągów maszyny.

Niski poziom hałasu i drgań
Konstrukcja silnika Cat C4.4 ogranicza emisję hałasu i drgań, 
a tym samym zwiększa komfort pracy.

Układ chłodzenia
Elektronicznie sterowany silnik hydrauliczny napędza sterowany 
temperaturowo wentylator o zmiennej prędkości obrotowej 
schładzający ciecz chłodzącą silnik i olej hydrauliczny. Optymalna 
prędkość pracy wentylatora jest określana na podstawie temperatury 
cieczy chłodzącej i oleju hydraulicznego, co przekłada się na niższe 
zużycie paliwa i niższy poziom hałasu. Elektroniczny układ sterujący 
pracą silnika nieustannie kompensuje zmiany obciążenia wentylatora 
i utrzymuje stałą moc użyteczną, niezależnie od warunków pracy.

Załączanie niskiej prędkości obrotowej biegu jałowego jednym dotknięciem
Dwupołożeniowy przełącznik funkcji automatycznego sterowania 
prędkością obrotową silnika służy do obniżania prędkości pracy silnika, 
gdy nie są prowadzone żadne operacje. W ten sposób jedno dotknięcie 
obniża zużycie paliwa i poziom hałasu.
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Hydraulika
Układ hydrauliczny z funkcją regulacji wydatku zależnie od obciążenia skraca czas trwania cykli roboczych, 
zwiększa udźwig oraz zapewnia przenoszenie dużych sił przez łyżkę i ramię, maksymalizując w ten sposób 
wydajność każdej pracy.

Oddzielna pompa mechanizmu obrotu
Mechanizm obrotu napędza oddzielna pompa tłokowa o zmiennym 
wydatku, połączona z silnikiem tłokowym o wydatku stałym. 
Zamknięty obieg hydrauliczny maksymalizuje wydajność pracy 
mechanizmu obrotu bez obniżania mocy wykorzystywanej do obsługi 
innych funkcji układu hydraulicznego, dzięki czemu ruchy wszystkich 
podzespołów są płynniejsze.

Tryb zwiększonego udźwigu
W tym trybie maksymalny udźwig koparki wzrasta o 7%, co przekłada 
się na jeszcze większą wydajność pracy.

Regulacja czułości układu hydraulicznego
Ta funkcja zapewnia operatorowi możliwość dostosowywania 
charakterystyki pracy maszyny do aktualnie wykonywanego zadania.

Proporcjonalna hydraulika pomocnicza
Zwiększenie wszechstronności układu hydraulicznego poprzez 
wyposażenie maszyny w opcjonalne zawory dodatkowe pozwala 
korzystać z szerszej gamy osprzętu roboczego.

• Sercem układu sterowania osprzętem roboczym jest uniwersalny 
zawór wielofunkcyjny, który umożliwia wybieranie na monitorze 
optymalnego z nawet dziesięciu uprzednio zaprogramowanych 
ustawień roboczych osprzętu roboczego. Dostępne są ustawienia 
parametrów roboczych układu hydraulicznego dla przepływu 
jednodrożnego lub dwudrożnego. Przełączniki przesuwne 
na joysticku umożliwiają modulowane sterowanie 
osprzętem roboczym.

• Zawór sterowania funkcjami obwodu średniego ciśnienia 
zapewnia przepływ proporcjonalny, bardzo przydatny podczas 
pochylania łyżek lub prac z narzędziami obrotowymi.

• Modele serii D mogą być również wyposażone w opcjonalny 
drugi zawór obwodu wysokiego ciśnienia. W połączeniu 
z uniwersalnym zaworem wielofunkcyjnym zapewnia 
on możliwość obsługi osprzętu lub wykonywania prac 
wymagających trzeciej funkcji układu hydraulicznego,  
np. pracy z obrotowym lub pochylanym osprzętem roboczym.

Układ odzysku oleju z obwodu ramienia
Zadaniem układu odzysku oleju z obwodu ramienia jest zwiększenie 
sprawności pracy i precyzji sterowania w celu podniesienia wydajności 
i obniżenia kosztów eksploatacyjnych.

Szybkozłącze
Maszyna może zostać opcjonalnie wyposażona w specjalny obwód 
hydrauliczny przeznaczony do współpracy z osprzętem podłączanym  
za pośrednictwem szybkozłącza hydraulicznego.

Hydrauliczne tłumiki nagłych skoków ciśnienia
W siłownikach wysięgnika i ramienia koparek kołowych są montowane 
skonstruowane przez firmę Caterpillar tłumiki nagłych skoków 
ciśnienia. Tłumiki te ograniczają drgania, tłumią hałas i zwiększają 
trwałość siłowników.



zgodny ze wszystkimi elementami układu hydraulicznego. Olej 
Cat BIO HYDO Advanced HEES™ ulega rozkładowi w glebie lub 
przez mikroorganizmy wodne i stanowi bardziej odpowiedzialną 
środowiskowo alternatywę dla olejów na bazie mineralnej.

Minimalizacja ryzyka wycieków
Konstrukcja filtrów i spustów układu smarnego minimalizuje 
niebezpieczeństwo wycieków i rozlania środków smarnych. Konstrukcja 
złączy Cat z uszczelnieniami czołowymi o-ring, przewodów giętkich 
Cat XT™ i siłowników hydraulicznych ogranicza niebezpieczeństwo 
wycieków, które mogłyby obniżyć sprawność maszyny i zaszkodzić 
środowisku naturalnemu.

Wydłużone okresy międzyobsługowe
Współpracując z dealerem Cat, użytkownik może wydłużyć okresy 
pomiędzy wymianami oleju silnikowego, oleju hydraulicznego, oleju 
w osiach i cieczy chłodzącej. Oznacza to mniejszą ilość zużywanych 
płynów eksploatacyjnych i mniej odpadów, a tym samym niższe 
koszty eksploatacji.

Ekonomika paliwowa
Koparki kołowe serii D wyróżniają się ogromną wydajnością i niskim 
zużyciem paliwa. Oznacza to, że w ciągu dnia wykonują więcej pracy 
i zużywają mniej paliwa, a tym samym w minimalnym stopniu obciążają 
środowisko naturalne.

Niska emisja zanieczyszczeń
Silnik Cat® C4.4 spełnia wymogi normy emisji spalin Stage IIIA (UE), 
a jednocześnie wyróżnia się zwiększoną wydajnością i niezawodnością 
oraz niskim zużyciem paliwa i poziomem hałasu.

Cicha praca
Zastosowanie nowego wentylatora o zmiennej prędkości obrotowej 
i wyniesionego układu chłodzenia znacząco zmniejszyło poziom hałasu 
w kabinie i w pobliżu maszyny.

Biodegradowalny olej hydrauliczny
Oferowany opcjonalnie biodegradowalny olej hydrauliczny 
(Cat BIO HYDO Advanced HEES™) ma doskonałe parametry pod 
wysokim -ciśnieniem i w wysokiej temperaturze oraz jest w pełni 
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Funkcja SmartBoom™
Minimalizuje naprężenia i drgania przenoszone na maszynę, poprawiając komfort pracy.

Zgarnianie skał
Zgarnianie skał i prace wykończeniowe 
przebiegają teraz łatwo i szybko. Funkcja 
SmartBoom upraszcza prowadzenie pracy 
i pozwala operatorowi skoncentrować się 
na ramieniu i łyżce, podczas gdy wysięgnik 
swobodnie porusza się w górę i w dół bez 
korzystania z wydatku pompy.

Praca z młotem hydraulicznym
Przednie elementy układu zawieszenia 
osprzętu automatycznie podążają za młotem 
penetrującym skałę, co pozwala unikać 
nietrafionych uderzeń oraz przenoszenia 
na młot hydrauliczny nadmiernych sił. 
Zwiększa to trwałość zarówno młota, jak 
i maszyny. Podobne korzyści są również 
widoczne podczas pracy z wibracyjnymi 
płytami zagęszczającymi.

Załadunek pojazdów
Załadunek pojazdów z tarasu przebiega 
sprawniej i wymaga mniejszej ilości paliwa, 
ponieważ zredukowano cykl powrotu, 
a funkcja opuszczania wysięgnika nie 
wymaga korzystania z wydatku pompy.

Konstrukcja przyjazna środowisku
Model M313D pomaga budować lepszy świat i chronić środowisko naturalne.
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Komfort pracy
Wnętrze kabiny zaprojektowano tak, aby zmaksymalizować przestrzeń, zapewnić wyjątkowy 
komfort i zmniejszyć zmęczenie operatora.

Wnętrze kabiny
Lepsza widoczność i ergonomia to tylko niektóre spośród wielu zalet 
stanowiska operatora w koparkach kołowych z serii D. Stanowisko 
operatora jest przestronne i zostało zaprojektowane z myślą o prostocie 
obsługi i funkcjonalności. Najczęściej używane przełączniki zostały 
centralnie zgrupowane na prawej konsoli. Lewa konsola umożliwia 
sterowanie lemieszem spycharki i wysięgnikami oraz jest pochylana, 
zapewniając łatwy dostęp do kabiny. W pełni automatyczny układ 
klimatyzacji reguluje temperaturę i obieg powietrza, gwarantując 
niespotykany komfort pracy. Do wyposażenia należą również: 
popielniczka i zapalniczka, uchwyt na kubek/puszkę, schowek na 
dokumentację oraz zintegrowany uchwyt na telefon komórkowy.

Konstrukcja kabiny
Od zewnątrz na całym obwodzie dolnej części kabiny znajdują się 
rury stalowe o dużym przekroju. Ich zadaniem jest minimalizowanie 
drgań i ograniczenie zmęczenia operatora. Umożliwia to przykręcenie 
konstrukcji zabezpieczającej przed spadającymi przedmiotami 
bezpośrednio do kabiny. Dzięki przymocowaniu szkieletu 
kabiny za pośrednictwem gumowych poduszek, wytłumiających 
przenoszone z ramy drgania i hałas, znacząco obniżono poziom 
hałasu wewnątrz kabiny.

Widoczność
W celu zapewnienia jak najlepszej widoczności wszystkie szyby 
przymocowano bezpośrednio do kabiny, eliminując w ten sposób 
wszelkie obramowania. Do wyboru są szyby mocowane na stałe lub 
otwierane szyby dzielone, co pozwala dopasować konfigurację maszyny 
do preferencji operatora i warunków pracy.

• Szyba przednia jest podzielona w stosunku 70/30. Jej górna 
część mieści się nad głową operatora, a zaokrąglona część dolna 
zapewnia doskonałą widoczność podłoża i większą skuteczność 
pracy wycieraczek. Zastosowano tu również układ zwalniania 
jednym przyciskiem.

• Mocowana na stałe szyba przednia jest wykonana z bezpiecznego 
szkła wielowarstwowego odpornego na uderzenia.

• Duże okno dachowe zapewnia doskonałą widoczność do 
góry, a zwijana osłona chroni operatora przed bezpośrednim 
światłem słonecznym.

Podgrzewane lusterka
Opcjonalne elektrycznie podgrzewane lusterka poprawiają 
widoczność i podnoszą poziom bezpieczeństwa podczas prac 
przy niskich temperaturach.

Wycieraczki
Równoległy układ wycieraczek zapewnia maksymalną widoczność 
w niekorzystnych warunkach pogodowych. Wycieraczki pokrywają 
praktycznie cały obszar szyby przedniej, zapewniając operatorowi 
znakomite pole widzenia.



Pole widzenia

Przedni lewy 
słupek kabiny

Środkowy lewy 
słupek kabiny

Tylny lewy 
słupek kabiny

Tył maszyny i tylny 
prawy słupek kabiny

Wysięgnik

Przedni prawy 
słupek kabiny

Legenda:
Czerwony: ograniczenia widoczności powodowane przez słupki kabiny lub wysięgnik
Niebieski: obszary widoczne w lusterkach wstecznych
Zielony: obszary widoczne dzięki kamerze tylnej
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Monitor
Nowy monitor kolorowy o niewielkich gabarytach wyświetla 
czytelne i przejrzyste informacje w wybranym języku. Dostępne 
są następujące funkcje:

• 5 programowalnych przycisków “szybkiego dostępu”, 
umożliwiających uruchomienie wybranej funkcji jednym 
przyciśnięciem. Każdy przycisk może obsługiwać 2 funkcje.

• Wyświetlanie powiadomień o konieczności wymiany filtrów 
i oleju przy końcu okresu międzyserwisowego.

• Funkcja wyboru narzędzia pozwala operatorowi wybierać wśród 
nawet 10 uprzednio zdefiniowanych ustawień osprzętu roboczego.

• Możliwość określania charakterystyki pracy układu hamulcowego 
daje operatorowi do wyboru trzy poziomy intensywności pracy 
zwalniacza silnika napędowego w reakcji na zwolnienie pedału 
sterowania jazdą.

• Z poziomu menu monitora można uaktywnić podgląd obrazu 
przesyłanego przez tylną kamerę.

Fotel deluxe
Opcjonalny fotel deluxe, wyposażony w aktywny układ obiegu 
powietrza chłodzącego, przyczynia się do podniesienia komfortu 
pracy. Chłodne powietrze przepływa przez siedzisko, minimalizując 
pocenie się. W chłodne dni dwufazowy ogrzewacz fotela zapewnia 
ciepło i komfort termiczny. W pełni regulowany fotel z regulowanym 
podparciem lędźwi automatycznie dostosowuje się do masy ciała 
operatora, dodatkowo podnosząc komfort środowiska pracy.

Schowek do przechowywania pojemnika na żywność
Za fotelem operatora znajduje się duży schowek wewnętrzny. Jest 
w nim miejsce na przedmioty takie, jak pojemnik na żywność. Podczas 
pracy maszyny pokrywa chroni umieszczone w nim przedmioty.

Pedały
Pedały dwustronnego działania służą do sterowania jazdą i funkcjami 
dodatkowych obwodów. Ich konstrukcja pozostawia na podłodze 
dużo wolnej przestrzeni i nie wymaga zmian pozycji podczas pracy. 
Pedał sterujący pracą dodatkowego wysokociśnieniowego układu 
hydraulicznego może zostać zablokowany w położeniu wyłączenia 
i używany jako podparcie stopy, co podnosi komfort pracy.

Standardowa kamera tylna Cat
Obraz z kamery tylnej jest pokazywany na monitorze. W połączeniu 
z najlepszą w klasie widocznością obszaru z przodu, u góry i po obu 
bokach maszyny kamera tylna podnosi bezpieczeństwo pracy i pozwala 
spełnić wymogi określone w normie ISO 5006/EN474.

Zabezpieczenie maszyny
Dostępny jest montowany fabrycznie opcjonalny system zabezpieczenia 
maszyny (MSS). Sprawdza on, kto i kiedy może używać maszyny oraz 
rozpoznaje poszczególne kluczyki i eliminuje ryzyko użytkowania 
maszyny przez osoby nieupoważnione.
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Podwozie
Podwozie i osie charakteryzują się ogromną wytrzymałością i wszechstronnością 
oraz doskonałymi parametrami jezdnymi.

Zwiększona prędkość jazdy
Maksymalna prędkość jazdy modelu M313D wynosi 37 km/h, co przekłada się na skrócenie czasów przejazdu między 
kolejnymi miejscami pracy i podniesienie wydajności.

Wzmocnione osie i stabilizatory
Podwozie modeli serii D charakteryzuje się dużą sztywnością i trwałością. Dzięki przemyślanemu rozprowadzeniu 
przewodów hydraulicznych, zabezpieczeniu skrzyni biegów i osiach o dużej wytrzymałości podwozie znakomicie 
nadaje się do koparek kołowych. Przednia oś wyróżnia się dużym zakresem ruchu i dobrymi kątami skrętu. Skrzynia 
biegów, zamontowana bezpośrednio na tylnej osi, jest dobrze zabezpieczona i umieszczona na optymalnej wysokości 
nad podłożem.

Nowoczesny układ hamulcowy z hamulcami tarczowymi
Układ hamulców tarczowych oddziałuje bezpośrednio na piastę zamiast na układ przeniesienia napędu, aby zapobiec 
luzom koła obiegowego przekładni planetarnej. Takie rozwiązanie minimalizuje wstrząsy związane z pracą bez 
użycia podpór. Konstrukcja osi przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych i łącznych kosztów 
w okresie użytkowania maszyny. Olej należy wymieniać  co 2000 godzin pracy, co dodatkowo obniża koszty 
posiadania i eksploatacji.

Błotniki
Opcjonalne błotniki dokładnie osłaniają przednie i tylne opony, zabezpieczając maszynę przed błotem 
i zanieczyszczeniami. Woda rozpryskująca się spod opon nie brudzi szyby ani chłodnicy. Błotniki chronią 
również maszynę przed kamieniami i przedmiotami wyrzucanymi w górę przez opony, zwiększając 
bezpieczeństwo samej maszyny, innych pojazdów oraz osób znajdujących się w pobliżu koparki.

Alarm jazdy z możliwością konfiguracji
Maszynę można wyposażyć w alarm jazdy, który powiadamia znajdujące się w pobliżu osoby o jej przemieszczaniu się. 
Na monitorze można wybrać jedno z trzech dostępnych ustawień alarmu:

• Tryb automatyczny – alarm wyłącza się natychmiast po zatrzymaniu maszyny lub po 10 sekundach 
nieprzerwanej pracy.

• Tryb standardowy – alarm działa przez cały czas jazdy maszyny, a jego działanie może przerwać 
wyłącznie operator.

• Wyłączony – alarm jazdy nie uruchamia się.
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Wysięgniki i ramiona
Zaprojektowane pod kątem maksymalnej elastyczności, aby każda praca była wykonywana 
z wysoką wydajnością.

Budowa
Wysięgniki i ramiona to spawane konstrukcje o przekroju 
prostokątnym, w obszarach poddawanych największym 
obciążeniom wzmocnione grubymi systemami płytowymi. Dzięki 
temu doskonale znoszą ciężką pracę i wyróżniają się ogromną 
trwałością eksploatacyjną.

Elastyczność
Klient ma do wyboru trzy wysięgniki i cztery ramiona, a każda 
konfiguracja charakteryzuje się precyzyjnie dobranymi proporcjami 
zasięgu i sił kopania, odpowiednimi dla wszelkich zastosowań.

Wysięgnik dwuczęściowy (VA)
Wysięgnik dwuczęściowy (VA) zapewnia lepszą widoczność obszaru 
po prawej stronie maszyny i wyższą stabilność podczas jazdy po 
drogach. Wyróżnia się największą wszechstronnością przy pracy 
w ograniczonej przestrzeni i podnoszeniu ciężkich ładunków.

Wysięgnik jednoczęściowy
Wysięgnik jednoczęściowy najlepiej sprawdza się podczas wszelkich 
prac standardowych, takich jak załadunek pojazdów czy kopanie. 
Niespotykany w innych wysięgnikach prosty odcinek na zakrzywionej 
części płyty bocznej minimalizuje przenoszone obciążenia i przyczynia 
się do wydłużenia okresu eksploatacji wysięgnika.

Wysięgnik z przesuwem bocznym
Duży zakres przesuwu (odpowiednio 2480 mm w lewo/2760 mm 
w prawo) pozwala kopać wzdłuż ścian i nad przeszkodami, profilować 
nawierzchnię podczas jazdy i kopać pod już położonymi rurami lub 
przewodami bez ryzyka ich uszkodzenia. Ta wersja w połączeniu 
z odchylaną łyżką do skarpowania tworzy nadzwyczaj wszechstronny 
i elastyczny układ.

Ramiona
Dostępne są ramiona o czterech długościach, aby każdy klient mógł 
dobrać wersję dopasowaną do swoich potrzeb:

• Krótkie ramię (2000 mm) zapewnia maksymalną siłę odspajania 
i największy udźwig.

• Średnie ramię (2300 mm) ma dużą siłę nacisku i znaczny udźwig.

• Długie ramię (2600 mm) jest przeznaczone do prac 
wymagających większej głębokości kopania i dużego zasięgu.

• Ramię przemysłowe (2900 mm) – służy do prac ze swobodnie 
zawieszonymi chwytakami, używanymi do transportu 
i przeładunku materiałów oraz do zastosowań przemysłowych.
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Osprzęt roboczy
Szeroka gama osprzętu roboczego pozwala optymalnie wykorzystać możliwości maszyny.

Osprzęt roboczy
Osprzęt roboczy Cat został już w fazie projektowej przystosowany 
do działania jako integralna część całej koparki i do zapewniania 
najwyższej wydajności. Wydajność każdego narzędzia roboczego 
Cat jest dopasowana do wydajności maszyny, z którą współpracuje.

Szybkozłącza
Szybkozłącza pozwalają operatorowi po prostu odłączyć jedno 
narzędzie i podłączyć inne, dzięki czemu koparka hydrauliczna staje 
się niezwykle wszechstronną maszyną. Podnoszą również wydajność, 
ponieważ maszyny nie muszą już bezczynnie oczekiwać na zakończenie 
innych prac. W ofercie firmy Caterpillar dostępne są szybkozłącza 
hydrauliczne i łączone czopem.

Łyżki
Firma Caterpillar oferuje szeroką gamę wysoko wyspecjalizowanych 
łyżek. Każdą z nich zaprojektowano i przetestowano jako integralną 
część koparki. Łyżki należą do nowej grupy osprzętu do prac 
ziemnych Cat serii K™.

1  Do kopania (X)

2  Do ciężkich prac ziemnych (EX)

3  Do kopania i poziomowania

4  Do skarpowania

5  Szybkozłącze
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Każde narzędzie zostało zaprojektowane i jest wytwarzane z zachowaniem standardów trwałości 
firmy Caterpillar i jest doskonale przystosowane do przewidzianego dla niego zakresu prac.

Młoty hydrauliczne
Zaletą młotów hydraulicznych Cat jest bardzo wysoka szybkość pracy 
przekładająca się na wzrost całkowitej wydajności maszyn podczas 
prac wyburzeniowych i budowlanych. Szeroki zakres akceptowalnego 
natężenia przepływu oleju pozwala młotom hydraulicznym Cat 
współpracować z różnymi maszynami. Jest to znakomite rozwiązanie 
systemowe pochodzące z jednego, wiarygodnego źródła.

Chwytaki wielopalczaste
Chwytaki wielopalczaste o nieograniczonym zakresie obrotu w obie 
strony to idealne narzędzia do usuwania materiału, sortowania, 
przeładunku i załadunku. Bardzo duża siła zamykająca chwytaka 
i krótki czas otwierania/zamykania pozwalają szybko wykonać każdą 
czynność, a tym samym przenosić więcej materiału w przeliczeniu 
na godzinę pracy.

Wibracyjne płyty zagęszczające
Wydajność wibracyjnych płyt zagęszczających Cat jest dopasowana 
do wydajności maszyny marki Cat, z którą współpracuje dana płyta. 
Oprócz tego parametry płyt zagęszczających są doskonale dopasowane 
do parametrów młotów hydraulicznych Cat – uchwyty i zestawy 
hydrauliczne młotów i wibracyjnych płyt zagęszczających mogą 
być wykorzystywane do obsługi obu grup narzędzi.

Nożyce
Nożyce Cat gwarantują znakomite i wydajne cięcie materiałów 
i odpadów, a ponadto świetnie sprawdzają się podczas prac 
wyburzeniowych. Firma Caterpillar nie tylko zadbała o znakomite 
dopasowanie nożyc do obsługujących je koparek, ale również 
udostępniła użytkownikom uchwyty mocowane śrubami, które 
można montować na ramionach i wysięgnikach.
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Obsługa techniczna i kompleksowa 
opieka serwisowa

Konserwacja z poziomu podłoża
Podczas projektowania koparek kołowych serii D specjaliści firmy 
Caterpillar położyli ogromny nacisk na ułatwienie czynności 
konserwacyjnych i obsługowych wykonywanych przez operatorów 
i mechaników. Otwierane w górę drzwiczki, podtrzymywane przez 
rozpórki gazowe, pozwalają bez wysiłku uzyskać dostęp do punktów 
obsługowych oraz szybko i sprawnie wykonać wszelkie czynności, 
zapewniając przy tym operatorowi całkowite bezpieczeństwo.

Wydłużone okresy międzyobsługowe
Okresy międzyobsługowe koparek kołowych serii D zostały wydłużone 
w celu skrócenia czasu serwisowania maszyn, zwiększenia ich 
dostępności oraz ograniczenia kosztów eksploatacji. W maszynach 
objętych programem planowego pobierania próbek oleju S·O·SSM 
okresy między wymianami oleju hydraulicznego mogą zostać 
wydłużone do 6000 godzin.

Olej silnikowy
Olej silnikowy Cat optymalizuje trwałość eksploatacyjną i osiągi 
silnika. Jego odpowiednio dobrany skład przyczynia się do obniżenia 
kosztów i pozwala wydłużyć okres między wymianami do 500 godzin, 
jednocześnie zapewniając wydajną i oszczędną pracę.

Filtry powietrza
Filtry powietrza Cat nie wymagają używania narzędzi, co skraca czas 
obsługi serwisowej. W filtrze powietrza proces oczyszczania przebiega 
dwuetapowo. Oprócz filtracji z wykorzystaniem głównego wkładu filtra 
powietrze jest oczyszczane przez dwa małe odśrodkowe filtry wstępne, 
które podnoszą skuteczność procesu oczyszczania. Filtry są nieustannie 
monitorowane, aby zawsze działały z optymalną wydajnością. Jeśli 
dojdzie do ograniczenia przepływu powietrza, na monitorze pojawi 
się odpowiednie ostrzeżenie. 

Filtr kapsułowy
Kapsułowy filtr powrotny oleju hydraulicznego zapobiega 
przedostawaniu się zanieczyszczeń do układu hydraulicznego 
podczas wymiany oleju.

Filtry paliwa
Wysokowydajne filtry paliwa Cat są wyposażone w specjalny wkład 
filtrujący, który zatrzymuje ponad 98% zanieczyszczeń stałych, oraz 
zawór Stay-Clean Valve™ utrzymujący czystość układu. Wszystko 
to przekłada się na większą trwałość eksploatacyjną wtryskiwaczy. 
Podstawowy i pomocniczy filtr paliwa znajdują się w przedziale 
silnikowym i mogą zostać z łatwością wymienione z poziomu podłoża.

Separator wody
Modele serii D są wyposażone w filtr wstępny paliwa z separatorem 
wody, zamontowany w przedziale silnikowym. Separator wody jest 
dostępny z poziomu podłoża, co ułatwia czynności serwisowe.

Spust zbiornika paliwa
Trwały zbiornik odporny na korozję jest połączony z zewnętrznym 
spustem, znajdującym się w dolnej części górnej ramy. Używając spustu 
zbiornika z przyłączami do przewodów giętkich, można z łatwością 
spuszczać płyny, nie ryzykując ich rozlania.
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Uproszczona konserwacja zapewnia oszczędność czasu i nakładów finansowych. Usługi dealerów Cat 
gwarantują dłuższą i tańszą eksploatację maszyny.

Przedział przedni
Po otwarciu pokrywy przedziału przedniego można ją ustawić 
pionowo, zapewniając sobie wygodny dostęp z poziomu 
podłoża do akumulatorów, chłodnicy końcowej powietrza 
doładowującego schładzanej powietrzem, skraplacza 
układu klimatyzacji i filtra powietrza.

Odchylany skraplacz układu klimatyzacji
Skraplacz układu klimatyzacji można odchylić w poziomie 
i dokładnie oczyścić po obu stronach. Odchylenie skraplacza 
zapewnia też wygodny dostęp do chłodnicy końcowej powietrza 
doładowującego schładzanej powietrzem.

Program S·O·SSM

Firma Caterpillar opracowała specjalny program planowego pobierania 
próbek oleju S·O·SSM, który przyczynia się do większej wydajności 
pracy, lepszej trwałości użytkowej podzespołów i zwiększonego 
poziomu satysfakcji klientów. Ten kompleksowy i niezawodny 
system wczesnego ostrzegania bazuje na wykrywaniu drobin 
metalu i zanieczyszczeń w oleju silnikowym, przekładniowym 
i hydraulicznym. Umożliwia prognozowanie potencjalnych problemów, 
a tym samym unikanie kosztownych napraw. Krótko po otrzymaniu 
próbek dealer Cat przekaże Ci wyniki i oparte na nich zalecenia.

Kontrola silnika
Silnik jest dostępny zarówno z poziomu podłoża, jak i od góry, 
z poziomu nadwozia. Wzdłużne usytuowanie punktów obsługowych 
oznacza, że wszystkie codzienne czynności kontrolne można 
wykonywać z poziomu podłoża.

Płyty antypoślizgowe
Pokrywają górną część stopni i nadwozia maszyny, chroniąc operatora 
przed poślizgnięciem się podczas konserwacji. Płyty antypoślizgowe 
zmniejszają też ilość zanieczyszczeń gromadzących się na nadwoziu, 
poprawiając tym samym czystość i bezpieczeństwo.

Proste w czyszczeniu chłodnice
We wszystkich chłodnicach zastosowano płaskie żebra, które 
minimalizują ilość gromadzących się zanieczyszczeń i ułatwiają 
czyszczenie chłodnic. Główny wentylator chłodzący i skraplacz 
układu klimatyzacji można odchylić w celu łatwego czyszczenia.

Bloki zdalnego smarowania
Elementy położone w trudno dostępnych miejscach są 
obsługiwane przez bloki zdalnego smarowania, co przyspiesza 
czynności konserwacyjne.

Poręcze i stopnie
Duże poręcze i stopnie ułatwiają operatorowi dostęp do maszyny.



Uniwersalność
Dostępna jest szeroka gama montowanych fabrycznie opcjonalnych elementów wyposażenia, 
które zwiększają wydajność i możliwości maszyny.

Sterowanie osprzętem roboczym
Zintegrowany układ sterowania osprzętem roboczym pozwala 
operatorowi wybierać spośród 10 uprzednio zaprogramowanych 
ustawień. Eliminuje to konieczność zerowania parametrów roboczych 
układu hydraulicznego przy każdej zmianie narzędzia. Układ umożliwia 
wprowadzanie indywidualnych ustawień ciśnienia i natężenia przepływu 
oraz trybu jednodrożnego lub dwudwudrożnego działania funkcji 
hydraulicznych. Ustawienia dla każdego z dziesięciu zaprogramowanych 
narzędzi można nazwać w dowolnie wybrany sposób. Nowatorskie 
proporcjonalne przełączniki przesuwne Cat i opcjonalny dodatkowy 
pedał pozwalają precyzyjnie sterować pracą osprzętu roboczego.

Sterowanie jazdą za pomocą joysticka
Unikalne możliwości sterowania za pomocą joysticka pozwalają 
operatorowi na zmianę pozycji maszyny podczas jazdy na pierwszym 
biegu dzięki wykorzystaniu przełącznika suwakowego na prawym 
joysticku. Operator może trzymać obie ręce na joystickach, jednocześnie 
obsługując osprzęt i kierując maszyną. Usprawnia to precyzyjną pracę 
i zapewnia większe bezpieczeństwo w miejscu pracy maszyny.

Tryby robocze i tryby jazdy
Dostępne są 2 tryby robocze uaktywniane przez operatora i jeden tryb, 
w którym ustawienia są dobierane automatycznie. Operator ma do 
wyboru tryb pracy zakładający maksymalne wykorzystanie dostępnej 
mocy silnika i układu hydraulicznego oraz tryb pracy zakładający 
niskie zużycie paliwa.
• Tryb ekonomiczny – przydatny podczas podnoszenia 

niewielkich ładunków, układania rur, profilowania terenu, prac 
wykończeniowych i precyzyjnych, przy których można uzyskać 
znaczne oszczędności dzięki zmniejszeniu zużycia paliwa.

• Tryb maksymalnej wydajności – przydatny podczas typowego 
kopania i załadunku pojazdów, kopania rowów i prowadzenia 
prac z użyciem młota hydraulicznego.

• Tryb jazdy – załączany automatycznie po wciśnięciu pedału 
sterowania jazdą. Pozwala uzyskać maksymalną prędkość jazdy 
i najwyższą siłę uciągu na belce zaczepowej.

System Product Link
System Product Link umożliwia zdalne monitorowanie maszyny za 
pośrednictwem wydajnego systemu telemetrycznego. Teraz klienci 
i dealerzy mogą zapoznawać się z potrzebnymi im informacjami, 
używając bezpiecznej aplikacji internetowej VisionLink™.
Najważniejsze dane, takie jak informacje o zdarzeniach i kody 
diagnostyczne, są zawsze dostępne, podobnie jak dane statystyczne 
dotyczące pracy maszyny, np. odczyty licznika motogodzin, zużycie 
paliwa i czasy przestojów. Funkcje mapowania, obejmujące lokalizację 
i tworzenie stref bezpieczeństwa, pomagają planować pracę i eliminują 
ryzyko użycia maszyny przez osoby nieupoważnione. System Product 
Link to nieocenione narzędzie do wydajniejszego zarządzania 
maszynami i flotami wykorzystywane przez klientów i dealerów.

Układ kontroli komfortu jazdy
Układ kontroli komfortu jazdy zastosowany w maszynach serii D 
pozwala szybciej i wygodniej przemieszczać się po nierównym terenie. 
Działanie układu kontroli komfortu jazdy opiera się na wykorzystaniu 
akumulatorów ciśnieniowych działających jak amortyzatory, które 
absorbują ruchy przedniej części maszyny. Do aktywacji układu służy 
przycisk na panelu przełączników w kabinie.
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Dane techniczne koparki kołowej M313D

Silnik

Model silnika Cat® C4.4 
z technologią 
ACERT™

Wartości znamionowe 2000 obr./min
Moc maksymalna 102 kW (139 KM)
Moc użyteczna

ISO 9249 95 kW (129 KM)
80/1269/EWG 95 kW (129 KM)

Średnica cylindra 105 mm
Skok tłoka 127 mm
Pojemność skokowa 4,4 l
Liczba cylindrów 4
Maksymalny moment 
obrotowy przy 1400 obr./min

550 Nm

• Moc silników podano wszędzie, w tym na pierwszej 
stronie, w jednostkach metrycznych (KM).

• Spełnia wymogi normy Stage IIIA (UE).
• Moc użyteczna silnika nie spada do wysokości 

3000 m n.p.m.

Układ hydrauliczny

Pojemność zbiornika 95 l
Układ 180 l
Ciśnienie maksymalne

Obwód osprzętu roboczego

Tryb standardowy 350 bar
Tryb zwiększonego 
udźwigu

375 bar

Obwód jezdny 350 bar
Obwód dodatkowy

Wysokie ciśnienie 350 bar
Średnie ciśnienie 185 bar

Mechanizm obrotu 350 bar
Maks. natężenie przepływu

Obwód osprzętu  
roboczego/jezdny

190 l/min

Obwód dodatkowy

Wysokie ciśnienie 190 l/min
Średnie ciśnienie 50 l/min

Mechanizm obrotu 80 l/min

Masy

Wysięgnik dwuczęściowy (VA)*

Wyłącznie tylny lemiesz 13 800 kg
Tylny lemiesz, przednie podpory 14 750 kg
Przednie i tylne podpory 15 050 kg

Wysięgnik jednoczęściowy*

Wyłącznie tylny lemiesz 13 500 kg
Tylny lemiesz, przednie podpory 14 450 kg
Przednie i tylne podpory 14 750 kg

Wysięgnik z przesuwem bocznym*

Wyłącznie tylny lemiesz 14 350 kg
Tylny lemiesz, przednie podpory 15 300 kg
Przednie i tylne podpory 15 600 kg

Ramiona

Krótkie (2000 mm) 370 kg
Średnie (2300 mm) 390 kg
Długie (2600 mm) 440 kg
Przemysłowe (2900 mm) 380 kg

Lemiesz 750 kg
Podpory 960 kg
Przeciwwaga

Standardowe 2900 kg
Opcjonalne 3300 kg

• Masa maszyny z ramieniem średnim, przeciwwagą 
o masie 3300 kg, operatorem i pełnym zbiornikiem 
paliwa, bez osprzętu roboczego. Masa różni się 
w zależności od konfiguracji.

Przekładnia

Jazda do przodu/do tyłu

Pierwszy bieg 9 km/h
Drugi bieg 37 km/h

Tryb wolnej jazdy

Pierwszy bieg 3 km/h
Drugi bieg 13 km/h

Siła uciągu 76 kN
Maksymalna zdolność 
pokonywania wzniesień

58%

Mechanizm obrotu

Prędkość mechanizmu obrotu 10,5 obr./min
Moment obrotowy układu obracania 35 kN·m

Opony

Standardowe

• 10.00-20 (podwójne opony pneumatyczne)

Opcjonalne

• 11.00-20 (podwójne opony pneumatyczne)
• 18 R 19.5 XF (pojedyncze opony pneumatyczne)
• 10.00-20 (podwójne lite opony gumowe)

Podwozie

Prześwit 370 mm
Maksymalny kąt skrętu 35°
Zakres wahań osi ± 9°
Minimalny promień skrętu

Po zewnętrznej stronie opon 6200 mm
Do końca wysięgnika 
dwuczęściowego (VA)

6700 mm

Do końca wysięgnika 
jednoczęściowego

8100 mm

Objętości cieczy eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 235 l
Układ chłodzenia 31 l
Skrzynia korbowa silnika 8 l
Obudowa tylnego mostu 
(mechanizm różnicowy)

11,2 l

Obudowa przedniego mostu 
(mechanizm różnicowy)

9 l

Zwolnica 2,4 l
Skrzynia biegów Power Shift 2,5 l

Poziomy hałasu

Poziom hałasu zewnętrznego

• Poziom hałasu na zewnątrz maszyny, zmierzony 
wg wytycznych dyrektywy 2000/14/WE, wynosi 
102 dB(A).

Kabina z konstrukcją ROPS/FOGS

• Kabina Cat ze zintegrowaną konstrukcją chroniącą 
przed skutkami przewrócenia się maszyny 
(Rollover Protective Structure, ROPS) spełnia 
wymogi normy ISO 12117-2:2008.

• Kabina ze zintegrowaną konstrukcją chroniącą 
przed spadającymi przedmiotami (Falling Object 
Guard Structure, FOGS) spełnia wymogi normy 
ISO 10262.
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Dane techniczne koparki kołowej M313D

Wymiary
Wszystkie wymiary są orientacyjne.

Wysięgnik dwuczęściowy (VA) Wysięgnik jednoczęściowy
Wysięgnik z przesuwem 

bocznym

Długość ramienia mm 2000 2300 2600 *2900 2000 2300 2600 *2900 2000 2300

1 Wysokość transportowa mm 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120
2 Długość transportowa mm 8310 8300 8290 8130 8090 8080 8090 7950 8300 8300
3 Punkt podparcia mm 3820 3470 3320 3580 3480 3120 2950 3170 3820 3460
4 Promień obrotu rufy mm 2060 2060 2060
5 Prześwit przeciwwagi mm 1230 1230 1230
6 Wysokość kabiny mm 3120 3120 3120

* Ramię przemysłowe

**Maksymalny prześwit pod oponami 
przy całkowicie wysuniętych podporach

Ustawienie do jazdy po drogach publicznych  
z ramieniem o długości 2300 mm

Samo podwozie z lemieszem spycharki Podwozie z 2 zestawami podpór
Podwozie z 1 zestawem podpór 
i lemieszem spycharki

3

4
2

1 6

5

2540

2540
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2500
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Zakresy robocze

Wysięgnik dwuczęściowy (VA) Wysięgnik jednoczęściowy
Wysięgnik z przesuwem 

bocznym

Długość ramienia mm 2000 2300 2600 *2900 2000 2300 2600 *2900 2000 2300

1 Wysokość kopania mm 9670 9820 10 060 8500 8600 8620 8790 7140 9670 9820
2 Wysokość zrzutu mm 6900 7060 7290 4020 5910 5970 6140 3160 6900 7060
3 Głębokość kopania mm 5160 5450 5750 4670 4990 5290 5590 4500 5160 5450
4 Głębokość kopania (ściana pionowa) mm 3500 3600 3890 – 3410 3370 3670 – 3500 3600
5 Głębokość wybierania z dna wykopu 

o szerokości 2,5 m mm 4920 5230 5550 – 4750 5070 5390 – 4920 5230
6 Zasięg mm 8670 8920 9210 7910 8420 8660 8950 7610 8670 8920
7 Zasięg na poziomie podłoża mm 8490 8740 9030 7710 8230 8480 8770 7400 8490 8740
Siły przenoszone przez łyżkę (ISO 6015) kN 93 93 93 – 93 93 93 – 93 93
Siły przenoszone przez ramię (ISO 6015) kN 73 67 62 – 73 67 62 – 73 67

* Ramię przemysłowe nie jest wyposażone w zawieszenie łyżki. Wszystkie wymiary odnoszą się do ramienia z wygięciem (nasadą).

Wartości 1–7 dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę i szybkozłącze, z promieniem zrzutu wynoszącym 1400 mm.

Siły odspajania dotyczą maszyny pracującej w trybie zwiększonego udźwigu (bez szybkozłącza), z promieniem zrzutu wynoszącym 1236 mm.
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Dane techniczne koparki kołowej M313D

Dane techniczne łyżek
Szczegółowe informacje o łyżkach specjalnych można uzyskać u dealera Cat.

Łyżki mocowane sworzniem
Wysięgnik dwuczęściowy Wysięgnik jednoczęściowy

5020 mm 4815 mm

Długość ramienia 2000 mm 2300 mm 2600 mm 2000 mm 2300 mm 2600 mm
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mm kg m3

Kopanie

450 312 0,18 3

600 345 0,28 3

750 362 0,38 4

900 403 0,49 4

1000 427 0,56 4

1100 463 0,64 5

1200 486 0,72 5

Ciężkie prace ziemne 1200 496 0,72 5

Kopanie (poziomowanie)

600 382 0,38 3

750 407 0,50 3

800 422 0,54 3

900 443 0,64 4

1000 484 0,73 4

1100 519 0,82 4

1200 546 0,92 5

Ciężkie prace ziemne 
(poziomowanie)

1200 557 0,84 5

Skarpowanie
1800 465 0,73

2000 495 0,83

Skarpowanie  
(łyżka uchylna hydraulicznie)

1800 690 0,61

2000 720 0,68

* Masa łyżki uwzględnia masę osprzętu do prac ziemnych Maksymalna gęstość 
materiału 1800 kg/m3

Maksymalna gęstość 
materiału 1500 kg/m3

Maksymalna gęstość 
materiału 1200 kg/m3

Niezalecane
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Dane techniczne łyżek
Szczegółowe informacje o łyżkach specjalnych można uzyskać u dealera Cat.

Łyżki z szybkozłączem CW
Wysięgnik dwuczęściowy Wysięgnik jednoczęściowy

5020 mm 4815 mm

Długość ramienia 2000 mm 2300 mm 2600 mm 2000 mm 2300 mm 2600 mm
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Kopanie

600 339 0,28 3

750 352 0,38 3

900 390 0,49 4

1000 413 0,56 4

1100 450 0,64 4

1200 473 0,72 5

Ciężkie prace ziemne 1200 483 0,72 5

Kopanie (poziomowanie)

600 390 0,38 3

750 435 0,50 4

800 409 0,54 3

900 443 0,64 4

1000 470 0,73 4

1100 505 0,82 4

1200 533 0,92 5

Ciężkie prace ziemne 
(poziomowanie)

600 396 0,38 3

800 416 0,54 3

1200 544 0,92 5

Skarpowanie
1800 430 0,73

2000 460 0,83

Skarpowanie  
(łyżka uchylna hydraulicznie)

1800 650 0,61

2000 680 0,68

* Masa łyżki uwzględnia masę osprzętu do prac ziemnych Maksymalna gęstość 
materiału 1800 kg/m3

Maksymalna gęstość 
materiału 1500 kg/m3

Maksymalna gęstość 
materiału 1200 kg/m3

Niezalecane
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Dane techniczne koparki kołowej M313D

Przewodnik doboru osprzętu roboczego
Wybierając model osprzętu roboczego, który można zamontować przy danej konfiguracji maszyny, należy uwzględnić rodzaj 
zastosowania, oczekiwaną wydajność oraz trwałość. Zalecenia dotyczące zastosowań osprzętu roboczego oraz informacje 
o wydajności podano w danych technicznych osprzętu.

Wysięgnik dwuczęściowy Wysięgnik jednoczęściowy
Wysięgnik z przesuwem 

bocznym
5020 mm 4815 mm 5020 mm

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)

Bez szybkozłącza
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Długość ramienia (mm)

Młoty hydrauliczne H100, H100 S, H115 S

Nożyce hydrauliczne  
(*montowane na  wysięgniku )

S320B*

S325B*

Chwytaki wielopalczaste

G310B
D

R

G315B
D

R

Wibracyjna płyta zagęszczająca CVP75

(1) Opuszczony lemiesz

(2) Opuszczone 2 zestawy stabilizatorów

Z szybkozłączem (CW-20, CW-20S) (3) Opuszczony lemiesz i stabilizator

Młoty hydrauliczne H100, H100 S, H115 S

Chwytaki wielopalczaste G310B
D

R

Wibracyjna płyta zagęszczająca CVP75

Zakres roboczy 360°

Wyłącznie z przodu
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Udźwig – wysięgnik dwuczęściowy (VA) (5020 mm)
Wszystkie wartości podane w kg dla maszyny bez łyżki i bez szybkozłącza, z przeciwwagą (3300 kg), przy włączonym trybie zwiększonego udźwigu.

Obciążenie przy maksymalnym zasięgu (dla ramienia  
z wygięciem/sworznia łyżki)

Obciążenie z przodu Obciążenie z tyłu Obciążenie z boku Wysokość środka ciężkości łyżki

Krótkie ramię 
2000 mm

Konfiguracja podwozia

3,0 m 4,5 m 6,0 m

m

6,0 m

Tylny lemiesz podniesiony *5000 3900 3550 *3550 2550 2300

5,82
Tylny lemiesz opuszczony *5000 4100 *3550 2650

Lemiesz i stabilizator opuszczone *5000 *5000 *3550 *3550

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *5000 *5000 *5000 *3550 *3550 *3550

4,5 m

Tylny lemiesz podniesiony *5450 3750 3400 3500 2400 2200 2900 2000 1800

6,71
Tylny lemiesz opuszczony *5450 3950 *4500 2550 *3250 2100

Lemiesz i stabilizator opuszczone *5450 *5450 *4500 3850 *3250 3200

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *5450 *5450 *5450 *4500 *4500 4500 *3250 *3250 *3250

3,0 m

Tylny lemiesz podniesiony 5250 3500 3200 3400 2300 2100 2600 1750 1600

7,16
Tylny lemiesz opuszczony *6250 3700 *4750 2450 *3200 1850

Lemiesz i stabilizator opuszczone *6250 5850 *4750 3750 *3200 2850

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *6250 *6250 *6250 *4750 *4750 4400 *3200 *3200 *3200

1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony 5000 3300 2950 3300 2200 2000 2500 1700 1550

7,28
Tylny lemiesz opuszczony *6750 3450 *4900 2350 *3300 1800

Lemiesz i stabilizator opuszczone *6750 5600 *4900 3650 *3300 2750

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *6750 *6750 6650 *4900 *4900 4250 *3300 *3300 3200

0,0 m

Tylny lemiesz podniesiony 4900 3200 2850 3250 2150 1950 2600 1750 1600

7,06
Tylny lemiesz opuszczony *6500 3350 *4750 2250 *3600 1850

Lemiesz i stabilizator opuszczone *6500 5450 *4750 3600 *3600 2850

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *6500 *6500 6500 *4750 *4750 4200 *3600 *3600 3350

-1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony *6700 5950 5200 4900 3150 2850 3250 2150 1950 2950 1950 1800

6,48
Tylny lemiesz opuszczony *6700 6250 *5550 3350 *4000 2250 *3300 2050

Lemiesz i stabilizator opuszczone *6700 *6700 *5550 5450 *4000 3600 *3300 3250

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *6700 *6700 *6700 *5550 *5550 *5550 *4000 *4000 *4000 *3300 *3300 *3300

Średnie ramię 
2300 mm

Konfiguracja podwozia

3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m

m

6,0 m

Tylny lemiesz podniesiony *4600 3950 3600 *3500 2450 2250 *2900 2350 2150

6,13
Tylny lemiesz opuszczony *4600 4150 *3500 2550 *2900 2450

Lemiesz i stabilizator opuszczone *4600 *4600 *3500 *3500 *2900 *2900

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *4600 *4600 *4600 *3500 *3500 *3500 *2900 *2900 *2900

4,5 m

Tylny lemiesz podniesiony *5200 3800 3450 3550 2450 2200 *2750 1900 1700

6,98
Tylny lemiesz opuszczony *5200 4000 *4350 2550 *2750 2000

Lemiesz i stabilizator opuszczone *5200 *5200 *4350 3900 *2750 *2750

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *5200 *5200 *5200 *4350 *4350 *4350 *2750 *2750 *2750

3,0 m

Tylny lemiesz podniesiony 5300 3550 3200 3400 2350 2100 2450 1650 1500

7,42
Tylny lemiesz opuszczony *6050 3750 *4650 2450 *2700 1750

Lemiesz i stabilizator opuszczone *6050 5900 *4650 3800 *2700 *2700

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *6050 *6050 *6050 *4650 *4650 4400 *2700 *2700 *2700

1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony 5000 3300 3000 3300 2200 2000 2400 1600 1450 2400 1600 1450

7,52
Tylny lemiesz opuszczony *6700 3500 *4900 2350 *3050 1700 *2850 1700

Lemiesz i stabilizator opuszczone *6700 5600 *4900 3650 *3050 2650 *2850 2650

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *6700 *6700 6650 *4900 *4900 4300 *3050 *3050 *3050 *2850 *2850 *2850

0,0 m

Tylny lemiesz podniesiony 4900 3150 2850 3200 2150 1950 2450 1650 1500

7,32
Tylny lemiesz opuszczony *6600 3350 *4800 2250 *3150 1750

Lemiesz i stabilizator opuszczone *6600 5450 *4800 3600 *3150 2700

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *6600 *6600 6500 *4800 *4800 4200 *3150 *3150 *3150

-1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony *6800 5850 5150 4850 3150 2850 3200 2100 1950 2750 1850 1650

6,76
Tylny lemiesz opuszczony *6800 6200 *5800 3350 *4200 2250 *3300 1950

Lemiesz i stabilizator opuszczone *6800 *6800 *5800 5450 *4200 3550 *3300 3050

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *6800 *6800 *6800 *5800 *5800 *5800 *4200 *4200 4150 *3300 *3300 *3300

-3,0 m

Tylny lemiesz podniesiony *4150 3200 2900

Tylny lemiesz opuszczony *4150 3400

Lemiesz i stabilizator opuszczone *4150 *4150

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *4150 *4150 *4150

* Ograniczony przez możliwości układu hydraulicznego, nie przez obciążenie destabilizujące.

Podane wartości znamionowe udźwigu są zgodne z normą ISO 10567:2007 i nie przekraczają 87% udźwigu hydraulicznego ani 75% obciążenia destabilizującego. Środek ciężkości łyżki znajduje się w jednej osi ze sworzniem mocującym łyżkę do ramienia. Oś wahliwa musi być zablokowana. 
Wartości udźwigu dotyczą maszyny stojącej na twardym podłożu, zapewniającym jednolite oparcie, z siłownikiem wysięgnika dwuczęściowego ustawionym na maksymalne wysunięcie. Aby obliczyć wartości udźwigu dla maszyny z zamontowaną łyżką i/lub szybkozłączem, należy 
pomniejszyć odpowiednie wartości o masę tych podzespołów. Przy przenoszeniu lub podnoszeniu ładunków z wykorzystywaniem mocowania osprzętu roboczego udźwig maszyny może być inny. 

Źródłem szczegółowych informacji dotyczących danej maszyny jest wyłącznie Instrukcja obsługi i konserwacji.
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Dane techniczne koparki kołowej M313D

Udźwig – wysięgnik dwuczęściowy (VA) (5020 mm)
Wszystkie wartości podane w kg dla maszyny bez łyżki i bez szybkozłącza, z przeciwwagą (3300 kg), przy włączonym trybie zwiększonego udźwigu.

Obciążenie przy maksymalnym zasięgu (dla ramienia  
z wygięciem/sworznia łyżki)

Obciążenie z przodu Obciążenie z tyłu Obciążenie z boku Wysokość środka ciężkości łyżki

Długie ramię 
2600 mm

Konfiguracja podwozia

3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m

m

6,0 m

Tylny lemiesz podniesiony *4000 *4000 3650 3600 2500 2250 *2500 2150 1950

6,49
Tylny lemiesz opuszczony *4000 *4000 *3650 2600 *2500 2250

Lemiesz i stabilizator opuszczone *4000 *4000 *3650 *3650 *2500 *2500

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *4000 *4000 *4000 *3650 *3650 *3650 *2500 *2500 *2500

4,5 m

Tylny lemiesz podniesiony *4500 3850 3500 3550 2450 2250 *2350 1750 1600

7,29
Tylny lemiesz opuszczony *4500 4000 *4200 2550 *2350 1850

Lemiesz i stabilizator opuszczone *4500 *4500 *4200 3900 *2350 *2350

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *4500 *4500 *4500 *4200 *4200 *4200 *2350 *2350 *2350

3,0 m

Tylny lemiesz podniesiony 5300 3550 3250 3400 2350 2100 2450 1650 1500 2300 1550 1400

7,71
Tylny lemiesz opuszczony *5850 3750 *4500 2450 *3350 1750 *2350 1650

Lemiesz i stabilizator opuszczone *5850 *5850 *4500 3800 *3350 2700 *2350 *2350

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *5850 *5850 *5850 *4500 *4500 4400 *3350 *3350 3100 *2350 *2350 *2350

1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony 5050 3300 3000 3300 2200 2000 2400 1600 1450 2250 1500 1350

7,81
Tylny lemiesz opuszczony *6550 3500 *4800 2350 3750 1700 *2450 1600

Lemiesz i stabilizator opuszczone *6550 5600 *4800 3650 3750 2650 *2450 *2450

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *6550 *6550 *6550 *4800 *4800 4250 *3800 *3800 3050 *2450 *2450 *2450

0,0 m

Tylny lemiesz podniesiony 4850 3150 2850 3200 2100 1900 2350 1550 1400 2300 1500 1400

7,61
Tylny lemiesz opuszczony *6650 3350 *4800 2250 *3550 1650 *2700 1600

Lemiesz i stabilizator opuszczone *6650 5450 *4800 3550 *3550 2600 *2700 2550

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *6650 *6650 6500 *4800 *4800 4150 *3550 *3550 3050 *2700 *2700 *2700

-1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony *6400 5800 5050 4800 3100 2800 3150 2100 1900 2550 1700 1550

7,08
Tylny lemiesz opuszczony *6400 6100 *6000 3300 *4350 2200 *3150 1800

Lemiesz i stabilizator opuszczone *6400 *6400 *6000 5400 *4350 3500 *3150 2800

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *6400 *6400 *6400 *6000 *6000 *6000 *4350 *4350 4150 *3150 *3150 *3150

-3,0 m

Tylny lemiesz podniesiony *4550 3150 2850 *2900 2150 1950

Tylny lemiesz opuszczony *4550 3350 *2900 2250

Lemiesz i stabilizator opuszczone *4550 *4550 *2900 *2900

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *4550 *4550 *4550 *2900 *2900 *2900

Ramię 
przemysłowe 
2900 mm

Konfiguracja podwozia

3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m

m

6,0 m

Tylny lemiesz podniesiony *4150 *4150 3850 3800 2700 2500 *3150 2300 2150

6,60
Tylny lemiesz opuszczony *4150 *4150 *4000 2800 *3150 2400

Lemiesz i stabilizator opuszczone *4150 *4150 *4000 *4000 *3150 *3150

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *4150 *4150 *4150 *4000 *4000 *4000 *3150 *3150 *3150

4,5 m

Tylny lemiesz podniesiony *4600 4050 3700 3750 2650 2450 2700 1900 1750

7,39
Tylny lemiesz opuszczony *4600 4250 *4250 2750 *3100 2000

Lemiesz i stabilizator opuszczone *4600 *4600 *4250 4100 *3100 3000

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *4600 *4600 *4600 *4250 *4250 *4250 *3100 *3100 *3100

3,0 m

Tylny lemiesz podniesiony 5550 3800 3500 3650 2550 2350 2600 1850 1700 2450 1700 1600

7,80
Tylny lemiesz opuszczony *5850 4000 *4650 2650 *3800 1950 *3200 1800

Lemiesz i stabilizator opuszczone *5850 *5850 *4650 4000 *3800 2900 *3200 2700

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *5850 *5850 *5850 *4650 *4650 4600 *3800 *3800 3300 *3200 *3200 3100

1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony 5300 3550 3250 3500 2400 2200 2550 1800 1650 2400 1650 1500

7,90
Tylny lemiesz opuszczony *6700 3750 *5000 2550 3900 1850 *3400 1750

Lemiesz i stabilizator opuszczone *6700 5850 *5000 3850 3950 2800 *3400 2600

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *6700 *6700 *6700 *5000 *5000 4500 *4000 *4000 3250 *3400 *3400 3000

0,0 m

Tylny lemiesz podniesiony 5100 3400 3050 3400 2300 2150 2550 1750 1600 2450 1700 1550

7,71
Tylny lemiesz opuszczony *6950 3550 *5100 2450 3850 1850 3700 1750

Lemiesz i stabilizator opuszczone *6950 5700 *5100 3750 *3900 2800 *3700 2700

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *6950 *6950 6750 *5100 *5100 4400 *3900 *3900 3200 *3700 *3700 3100

-1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony *7400 6050 5300 5050 3350 3000 3350 2300 2100 2650 1800 1650

7,18
Tylny lemiesz opuszczony *7400 6350 *6450 3500 *4750 2400 *3600 1900

Lemiesz i stabilizator opuszczone *7400 *7400 *6450 5600 *4750 3700 *3600 2950

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *7400 *7400 *7400 *6450 *6450 *6450 *4750 *4750 4350 *3600 *3600 3400

-3,0 m

Tylny lemiesz podniesiony *6950 6150 5400 5050 3350 3050 3400 2300 2100 3200 2200 2000

6,25
Tylny lemiesz opuszczony *6950 6450 *5150 3550 *3600 2450 *3300 2300

Lemiesz i stabilizator opuszczone *6950 *6950 *5150 *5150 *3600 *3600 *3300 *3300

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *6950 *6950 *6950 *5150 *5150 *5150 *3600 *3600 *3600 *3300 *3300 *3300

* Ograniczony przez możliwości układu hydraulicznego, nie przez obciążenie destabilizujące.

Podane wartości znamionowe udźwigu są zgodne z normą ISO 10567:2007 i nie przekraczają 87% udźwigu hydraulicznego ani 75% obciążenia destabilizującego. Środek ciężkości łyżki znajduje się w jednej osi ze sworzniem mocującym łyżkę do ramienia. Oś wahliwa musi być zablokowana. 
Wartości udźwigu dotyczą maszyny stojącej na twardym podłożu, zapewniającym jednolite oparcie, z siłownikiem wysięgnika dwuczęściowego ustawionym na maksymalne wysunięcie. Aby obliczyć wartości udźwigu dla maszyny z zamontowaną łyżką i/lub szybkozłączem, należy 
pomniejszyć odpowiednie wartości o masę tych podzespołów. Przy przenoszeniu lub podnoszeniu ładunków z wykorzystywaniem mocowania osprzętu roboczego udźwig maszyny może być inny. 

Źródłem szczegółowych informacji dotyczących danej maszyny jest wyłącznie Instrukcja obsługi i konserwacji.



23

Udźwig – wysięgnik jednoczęściowy (4815 mm)
Wszystkie wartości podane w kg dla maszyny bez łyżki i bez szybkozłącza, z przeciwwagą (3300 kg), przy włączonym trybie zwiększonego udźwigu.

Obciążenie przy maksymalnym zasięgu (dla ramienia  
z wygięciem/sworznia łyżki)

Obciążenie z przodu Obciążenie z tyłu Obciążenie z boku Wysokość środka ciężkości łyżki

Krótkie ramię 
2000 mm

Konfiguracja podwozia

3,0 m 4,5 m 6,0 m

m

4,5 m

Tylny lemiesz podniesiony *5100 3800 3450 3500 2400 2250 *3000 2150 2000

6,44
Tylny lemiesz opuszczony *5100 3950 *4450 2550 *3000 2250

Lemiesz i stabilizator opuszczone *5100 *5100 *4450 3850 *3000 *3000

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *5100 *5100 *5100 *4450 *4450 *4450 *3000 *3000 *3000

3,0 m

Tylny lemiesz podniesiony 5300 3600 3250 3450 2350 2150 2750 1900 1750

6,91
Tylny lemiesz opuszczony *6000 3750 *4700 2450 *2950 2000

Lemiesz i stabilizator opuszczone *6000 5900 *4700 3800 *2950 *2950

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *6000 *6000 *6000 *4700 *4700 4400 *2950 *2950 *2950

1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony 5050 3350 3050 3350 2250 2050 2650 1800 1650

7,03
Tylny lemiesz opuszczony *6750 3550 *4950 2400 *3100 1900

Lemiesz i stabilizator opuszczone *6750 5650 *4950 3700 *3100 2900

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *6750 *6750 6700 *4950 *4950 4300 *3100 *3100 *3100

0,0 m

Tylny lemiesz podniesiony 4950 3250 2950 3250 2200 2000 2750 1850 1700

6,80
Tylny lemiesz opuszczony *6800 3450 *4950 2300 *3450 1950

Lemiesz i stabilizator opuszczone *6800 5500 *4950 3600 *3450 3050

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *6800 *6800 6550 *4950 *4950 4200 *3450 *3450 *3450

-1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony *8300 6000 5300 4900 3250 2950 3250 2200 2000 3150 2100 1950

6,20
Tylny lemiesz opuszczony *8300 6350 *6100 3400 *4250 2300 *3900 2250

Lemiesz i stabilizator opuszczone *8300 *8300 *6100 5500 *4250 3600 *3900 3450

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *8300 *8300 *8300 *6100 *6100 *6100 *4250 *4250 4200 *3900 *3900 *3900

-3,0 m

Tylny lemiesz podniesiony *5800 *5800 5400 *4250 3300 3000 *3300 2850 2600

5,07
Tylny lemiesz opuszczony *5800 *5800 *4250 3500 *3300 3000

Lemiesz i stabilizator opuszczone *5800 *5800 *4250 *4250 *3300 *3300

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *5800 *5800 *5800 *4250 *4250 *4250 *3300 *3300 *3300

Średnie ramię 
2300 mm

Konfiguracja podwozia

3,0 m 4,5 m 6,0 m

m

6,0 m

Tylny lemiesz podniesiony *2700 2600 2350

5,81
Tylny lemiesz opuszczony *2700 *2700

Lemiesz i stabilizator opuszczone *2700 *2700

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *2700 *2700 *2700

4,5 m

Tylny lemiesz podniesiony *4850 3850 3500 3550 2450 2250 *2500 2050 1850

6,70
Tylny lemiesz opuszczony *4850 4000 *4250 2550 *2500 2150

Lemiesz i stabilizator opuszczone *4850 *4850 *4250 3900 *2500 *2500

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *4850 *4850 *4850 *4250 *4250 *4250 *2500 *2500 *2500

3,0 m

Tylny lemiesz podniesiony 5350 3600 3300 3450 2350 2150 *2500 1800 1650

7,16
Tylny lemiesz opuszczony *5800 3800 *4550 2500 *2500 1900

Lemiesz i stabilizator opuszczone *5800 *5800 *4550 3800 *2500 *2500

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *5800 *5800 *5800 *4550 *4550 4400 *2500 *2500 *2500

1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony 5100 3400 3050 3350 2250 2050 2500 1700 1550

7,27
Tylny lemiesz opuszczony *6650 3550 *4900 2400 *2650 1800

Lemiesz i stabilizator opuszczone *6650 5650 *4900 3700 *2650 *2650

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *6650 *6650 *6650 *4900 *4900 4300 *2650 *2650 *2650

0,0 m

Tylny lemiesz podniesiony *4500 *4500 *4500 4950 3250 2950 3250 2200 2000 2600 1750 1600

7,05
Tylny lemiesz opuszczony *4500 *4500 *6850 3450 *4950 2300 *3000 1850

Lemiesz i stabilizator opuszczone *4500 *4500 *6850 5500 *4950 3600 *3000 2850

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *4500 *4500 *4500 *6850 *6850 6550 *4950 *4950 4200 *3000 *3000 *3000

-1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony *8650 5950 5250 4900 3200 2900 3250 2150 2000 2950 1950 1800

6,47
Tylny lemiesz opuszczony *8650 6300 *6300 3400 *4450 2300 *3650 2100

Lemiesz i stabilizator opuszczone *8650 *8650 *6300 5450 *4450 3600 *3650 3250

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *8650 *8650 *8650 *6300 *6300 *6300 *4450 *4450 4200 *3650 *3650 *3650

-3,0 m

Tylny lemiesz podniesiony *6550 6100 5350 *4750 3300 2950 *3450 2550 2350

5,40
Tylny lemiesz opuszczony *6550 6400 *4750 3450 *3450 2700

Lemiesz i stabilizator opuszczone *6550 *6550 *4750 *4750 *3450 *3450

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *6550 *6550 *6550 *4750 *4750 *4750 *3450 *3450 *3450

* Ograniczony przez możliwości układu hydraulicznego, nie przez obciążenie destabilizujące.

Podane wartości znamionowe udźwigu są zgodne z normą ISO 10567:2007 i nie przekraczają 87% udźwigu hydraulicznego ani 75% obciążenia destabilizującego. Środek ciężkości łyżki znajduje się w jednej osi ze sworzniem mocującym łyżkę do ramienia. Oś wahliwa musi być zablokowana. 
Wartości udźwigu dotyczą maszyny stojącej na twardym podłożu, zapewniającym jednolite oparcie. Aby obliczyć wartości udźwigu dla maszyn z zamontowaną łyżką i/lub szybkozłączem, należy pomniejszyć odpowiednie wartości o masę tych podzespołów. Przy przenoszeniu lub 
podnoszeniu ładunków z wykorzystaniem mocowania osprzętu roboczego udźwig maszyny może być inny. 

Źródłem szczegółowych informacji dotyczących danej maszyny jest wyłącznie Instrukcja obsługi i konserwacji.
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Dane techniczne koparki kołowej M313D

Udźwig – wysięgnik jednoczęściowy (4815 mm)
Wszystkie wartości podane w kg dla maszyny bez łyżki i bez szybkozłącza, z przeciwwagą (3300 kg), przy włączonym trybie zwiększonego udźwigu.

Obciążenie przy maksymalnym zasięgu (dla ramienia  
z wygięciem/sworznia łyżki)

Obciążenie z przodu Obciążenie z tyłu Obciążenie z boku Wysokość środka ciężkości łyżki

Długie ramię 
2600 mm

Konfiguracja podwozia

3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m

m

7,5 m

Tylny lemiesz podniesiony *2750 *2750 *2750

4,69
Tylny lemiesz opuszczony *2750 *2750

Lemiesz i stabilizator opuszczone *2750 *2750

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *2750 *2750 *2750

6,0 m

Tylny lemiesz podniesiony *2900 2450 2250 *2300 *2300 2150

6,17
Tylny lemiesz opuszczony *2900 2600 *2300 *2300

Lemiesz i stabilizator opuszczone *2900 *2900 *2300 *2300

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *2900 *2900 *2900 *2300 *2300 *2300

4,5 m

Tylny lemiesz podniesiony 3550 2450 2250 *2150 1900 1750

7,01
Tylny lemiesz opuszczony *4050 2550 *2150 2000

Lemiesz i stabilizator opuszczone *4050 3900 *2150 *2150

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *4050 *4050 *4050 *2150 *2150 *2150

3,0 m

Tylny lemiesz podniesiony 5350 3650 3300 3450 2350 2150 *2200 1700 1550

7,45
Tylny lemiesz opuszczony *5500 3800 *4400 2500 *2200 1750

Lemiesz i stabilizator opuszczone *5500 *5500 *4400 3800 *2200 *2200

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *5500 *5500 *5500 *4400 *4400 *4400 *2200 *2200 *2200

1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony 5100 3400 3050 3350 2250 2050 2400 1600 1500 *2300 1600 1450

7,55
Tylny lemiesz opuszczony *6450 3550 *4800 2400 *2650 1700 *2300 1700

Lemiesz i stabilizator opuszczone *6450 5650 *4800 3700 *2650 *2650 *2300 *2300

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *6450 *6450 *6450 *4800 *4800 4300 *2650 *2650 *2650 *2300 *2300 *2300

0,0 m

Tylny lemiesz podniesiony *4800 *4800 *4800 4900 3250 2900 3250 2150 2000 2450 1650 1500

7,35
Tylny lemiesz opuszczony *4800 *4800 *6800 3400 *4950 2300 *2550 1750

Lemiesz i stabilizator opuszczone *4800 *4800 *6800 5500 *4950 3600 *2550 *2550

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *4800 *4800 *4800 *6800 *6800 6550 *4950 *4950 4200 *2550 *2550 *2550

-1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony *8050 5900 5200 4850 3200 2850 3200 2150 1950 2700 1800 1650

6,79
Tylny lemiesz opuszczony *8050 6200 *6400 3350 *4600 2250 *3100 1900

Lemiesz i stabilizator opuszczone *8050 *8050 *6400 5450 *4600 3550 *3100 3000

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *8050 *8050 *8050 *6400 *6400 *6400 *4600 *4600 4150 *3100 *3100 *3100

-3,0 m

Tylny lemiesz podniesiony *7200 6000 5250 4900 3200 2900 3400 2300 2100

5,79
Tylny lemiesz opuszczony *7200 6300 *5100 3400 *3450 2400

Lemiesz i stabilizator opuszczone *7200 *7200 *5100 *5100 *3450 *3450

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *7200 *7200 *7200 *5100 *5100 *5100 *3450 *3450 *3450

Ramię 
przemysłowe 
2900 mm

Konfiguracja podwozia

3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m

m

6,0 m

Tylny lemiesz podniesiony *3500 2700 2500 *3050 2550 2350

6,23
Tylny lemiesz opuszczony *3500 2800 *3050 2650

Lemiesz i stabilizator opuszczone *3500 *3500 *3050 *3050

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *3500 *3500 *3500 *3050 *3050 *3050

4,5 m

Tylny lemiesz podniesiony 3750 2650 2450 2900 2050 1900

7,06
Tylny lemiesz opuszczony *4100 2800 *3000 2150

Lemiesz i stabilizator opuszczone *4100 *4100 *3000 *3000

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *4100 *4100 *4100 *3000 *3000 *3000

3,0 m

Tylny lemiesz podniesiony *5500 3850 3550 3650 2550 2350 2650 1850 1700

7,50
Tylny lemiesz opuszczony *5500 4050 *4500 2700 *3100 1950

Lemiesz i stabilizator opuszczone *5500 *5500 *4500 4000 *3100 2900

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *5500 *5500 *5500 *4500 *4500 *4500 *3100 *3100 *3100

1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony 5350 3650 3300 3550 2450 2250 2600 1800 1650 2550 1800 1650

7,60
Tylny lemiesz opuszczony *6550 3800 *4900 2600 *3800 1900 *3350 1850

Lemiesz i stabilizator opuszczone *6550 5900 *4900 3900 *3800 2850 *3350 2800

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *6550 *6550 *6550 *4900 *4900 4500 *3800 *3800 3250 *3350 *3350 3200

0,0 m

Tylny lemiesz podniesiony *6350 6200 5450 5150 3450 3150 3450 2350 2200 2600 1800 1650

7,40
Tylny lemiesz opuszczony *6350 *6350 *7050 3650 *5150 2500 *3850 1900

Lemiesz i stabilizator opuszczone *6350 *6350 *7050 5750 *5150 3800 *3850 2850

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *6350 *6350 *6350 *7050 *7050 6750 *5150 *5150 4400 *3850 *3850 3300

-1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony *9100 6150 5450 5100 3400 3100 3400 2350 2150 2850 1950 1800

6,85
Tylny lemiesz opuszczony *9100 6450 *6800 3550 *4950 2450 *4150 2100

Lemiesz i stabilizator opuszczone *9100 *9100 *6800 5650 *4950 3750 *4150 3150

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *9100 *9100 *9100 *6800 *6800 6700 *4950 *4950 4350 *4150 *4150 3600

-3,0 m

Tylny lemiesz podniesiony *8100 6200 5500 5100 3400 3100 3550 2400 2200

5,86
Tylny lemiesz opuszczony *8100 6550 *5700 3600 *4050 2550

Lemiesz i stabilizator opuszczone *8100 *8100 *5700 5650 *4050 3900

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *8100 *8100 *8100 *5700 *5700 *5700 *4050 *4050 *4050

* Ograniczony przez możliwości układu hydraulicznego, nie przez obciążenie destabilizujące.

Podane wartości znamionowe udźwigu są zgodne z normą ISO 10567:2007 i nie przekraczają 87% udźwigu hydraulicznego ani 75% obciążenia destabilizującego. Środek ciężkości łyżki znajduje się w jednej osi ze sworzniem mocującym łyżkę do ramienia. Oś wahliwa musi być zablokowana. 
Wartości udźwigu dotyczą maszyny stojącej na twardym podłożu, zapewniającym jednolite oparcie, z siłownikiem wysięgnika dwuczęściowego ustawionym na maksymalne wysunięcie. Aby obliczyć wartości udźwigu dla maszyny z zamontowaną łyżką i/lub szybkozłączem, należy 
pomniejszyć odpowiednie wartości o masę tych podzespołów. Przy przenoszeniu lub podnoszeniu ładunków z wykorzystywaniem mocowania osprzętu roboczego udźwig maszyny może być inny. 
Źródłem szczegółowych informacji dotyczących danej maszyny jest wyłącznie Instrukcja obsługi i konserwacji.
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Udźwig – wysięgnik z przesuwem bocznym (5020 mm)
Wszystkie wartości podane w kg dla maszyny bez łyżki i bez szybkozłącza, z przeciwwagą (3300 kg), przy włączonym trybie zwiększonego udźwigu.

Obciążenie przy maksymalnym zasięgu (dla ramienia  
z wygięciem/sworznia łyżki)

Obciążenie z przodu Obciążenie z tyłu Obciążenie z boku Wysokość środka ciężkości łyżki

Krótkie ramię 
2000 mm

Konfiguracja podwozia

3,0 m 4,5 m 6,0 m

m

6,0 m

Tylny lemiesz podniesiony *4850 3850 3500 *3400 2400 2200

5,81
Tylny lemiesz opuszczony *4850 4050 *3400 2550

Lemiesz i stabilizator opuszczone *4850 *4850 *3400 *3400

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *4850 *4850 *4850 *3400 *3400 *3400

4,5 m

Tylny lemiesz podniesiony *5250 3650 3300 3400 2300 2050 2800 1850 1650

6,70
Tylny lemiesz opuszczony *5250 3850 *4300 2400 *3100 1950

Lemiesz i stabilizator opuszczone *5250 *5250 *4300 3750 *3100 3100

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *5250 *5250 *5250 *4300 *4300 *4300 *3100 *3100 *3100

3,0 m

Tylny lemiesz podniesiony 5100 3300 3000 3250 2150 1950 2450 1600 1450

7,16
Tylny lemiesz opuszczony *6000 3500 *4550 2300 *3050 1700

Lemiesz i stabilizator opuszczone *6000 5700 *4550 3650 *3050 2750

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *6000 *6000 *6000 *4550 *4550 4250 *3050 *3050 *3050

1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony 4750 3000 2700 3100 2000 1800 2350 1500 1350

7,27
Tylny lemiesz opuszczony *6400 3200 *4650 2150 *3200 1600

Lemiesz i stabilizator opuszczone *6400 5350 *4650 3500 *3200 2600

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *6400 *6400 6400 *4650 *4650 4100 *3200 *3200 3100

0,0 m

Tylny lemiesz podniesiony 4600 2850 2550 3050 1950 1750 2450 1550 1400

7,05
Tylny lemiesz opuszczony *6150 3050 *4500 2050 *3450 1650

Lemiesz i stabilizator opuszczone *6150 5150 *4500 3400 *3450 2700

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *6150 *6150 *6150 *4500 *4500 4000 *3450 *3450 3200

-1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony *6400 5450 4700 4600 2850 2550 3050 1950 1750 2750 1750 1600

6,47
Tylny lemiesz opuszczony *6400 5750 *5200 3050 *3700 2050 *3050 1900

Lemiesz i stabilizator opuszczone *6400 *6400 *5200 5150 *3700 3400 *3050 *3050

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *6400 *6400 *6400 *5200 *5200 *5200 *3700 *3700 *3700 *3050 *3050 *3050

Średnie ramię 
2300 mm

Konfiguracja podwozia

3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m

m

6,0 m

Tylny lemiesz podniesiony *4600 3950 3550 *3350 2350 2150 *2800 2250 2050

6,12
Tylny lemiesz opuszczony *4600 4100 *3350 2450 *2800 2350

Lemiesz i stabilizator opuszczone *4600 *4600 *3350 *3350 *2800 *2800

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *4600 *4600 *4600 *3350 *3350 *3350 *2800 *2800 *2800

4,5 m

Tylny lemiesz podniesiony *5050 3750 3400 3450 2300 2100 *2650 1750 1600

6,97
Tylny lemiesz opuszczony *5050 3900 *4200 2450 *2650 1850

Lemiesz i stabilizator opuszczone *5050 *5050 *4200 3800 *2650 *2650

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *5050 *5050 *5050 *4200 *4200 *4200 *2650 *2650 *2650

3,0 m

Tylny lemiesz podniesiony 5150 3400 3050 3300 2200 1950 2350 1500 1350

7,41
Tylny lemiesz opuszczony *5800 3550 *4450 2300 *2600 1600

Lemiesz i stabilizator opuszczone *5800 5750 *4450 3650 *2600 2600

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *5800 *5800 *5800 *4450 *4450 4300 *2600 *2600 *2600

1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony 4800 3050 2700 3150 2050 1850 2250 1450 1300 2250 1450 1300

7,52
Tylny lemiesz opuszczony *6350 3200 *4650 2150 *2900 1550 *2750 1550

Lemiesz i stabilizator opuszczone *6350 5350 *4650 3500 *2900 2500 *2750 2500

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *6350 *6350 *6350 *4650 *4650 4100 *2900 *2900 *2900 *2750 *2750 *2750

0,0 m

Tylny lemiesz podniesiony 4600 2850 2550 3050 1950 1750 2300 1450 1300

7,31
Tylny lemiesz opuszczony *6250 3050 *4550 2050 *3050 1550

Lemiesz i stabilizator opuszczone *6250 5150 *4550 3400 *3050 2550

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *6250 *6250 6200 *4550 *4550 4000 *3050 *3050 3000

-1,5 m

Tylny lemiesz podniesiony *7000 5350 4650 4550 2850 2500 3000 1900 1700 2550 1650 1500

6,75
Tylny lemiesz opuszczony *7000 5650 *5450 3000 *3950 2050 *3100 1750

Lemiesz i stabilizator opuszczone *7000 *7000 *5450 5150 *3950 3350 *3100 2850

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *7000 *7000 *7000 *5450 *5450 *5450 *3950 *3950 *3950 *3100 *3100 *3100

-3,0 m

Tylny lemiesz podniesiony *3800 2950 2600

Tylny lemiesz opuszczony *3800 3100

Lemiesz i stabilizator opuszczone *3800 *3800

2 zestawy stabilizatorów opuszczone *3800 *3800 *3800

* Ograniczony przez możliwości układu hydraulicznego, nie przez obciążenie destabilizujące.

Podane wartości znamionowe udźwigu są zgodne z normą ISO 10567:2007 i nie przekraczają 87% udźwigu hydraulicznego ani 75% obciążenia destabilizującego. Środek ciężkości łyżki znajduje się w jednej osi ze sworzniem mocującym łyżkę do ramienia. Oś wahliwa musi być zablokowana. 
Wartości udźwigu dotyczą maszyny stojącej na twardym podłożu, zapewniającym jednolite oparcie, z siłownikiem wysięgnika dwuczęściowego ustawionym na maksymalne wysunięcie. Aby obliczyć wartości udźwigu dla maszyny z zamontowaną łyżką i/lub szybkozłączem, należy 
pomniejszyć odpowiednie wartości o masę tych podzespołów. Przy przenoszeniu lub podnoszeniu ładunków z wykorzystywaniem mocowania osprzętu roboczego udźwig maszyny może być inny. 

Źródłem szczegółowych informacji dotyczących danej maszyny jest wyłącznie Instrukcja obsługi i konserwacji.
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Wyposażenie standardowe koparki kołowej M313D

Układ elektryczny
Alternator 75 A
Oświetlenie

Światło robocze na wysięgniku
Oświetlenie wnętrza kabiny
Dwa przednie światła do jazdy po drogach
Dwa tylne światła do jazdy po drogach
Obrotowe światło ostrzegawcze na kabinie
Światła robocze na kabinie (przednie i tylne)

Wyłącznik główny
Akumulatory bezobsługowe
Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy

Silnik
Automatyczna regulacja prędkości obrotowej silnika
Automatyczne wspomaganie rozruchu
Silnik Cat C4.4 z technologią ACERT spełniający 

wymogi normy Stage IIIA (UE)
Separator wody w układzie paliwowym ze 

wskaźnikiem poziomu

Hydraulika
Tryb zwiększonego udźwigu
Układ hydrauliczny z funkcją regulacji wydatku 

zależnie od obciążenia Load-sensing Plus
Ręcznie wybierane tryby pracy (ekonomiczny 

i zapewniający maksymalną wydajność)
Oddzielna pompa obrotu
Układ odzysku oleju z obwodu ramienia

Stanowisko operatora
Konstrukcja chroniąca przed skutkami 

przewrócenia się maszyny (Rollover Protective 
Structure, ROPS) spełniająca wymogi dyrektywy 
2006/42/WE i normy ISO 12117-2:2008

Regulowane podłokietniki
Klimatyzacja automatyczna, nagrzewnica 

i układ odszraniania
Popielniczka i zapalniczka (24 V)
Uchwyt na kubek/puszkę z napojem
Możliwość zamontowania konstrukcji FOGS
Uchwyt na butelkę
Zamontowane u dołu wycieraczki w konfiguracji 

równoległej oczyszczające górną i dolną 
szybę przednią

Monitor wyświetlający obraz z kamery 
zamontowanej na przeciwwadze

Wieszak na ubranie
Zmywalna mata podłogowa, 

ze schowkiem wewnętrznym
Fotel amortyzowany z pełną regulacją
Tablica przyrządów i wskaźników

Informacje i komunikaty ostrzegawcze 
w wybranym języku

Wskaźniki poziomu paliwa oraz 
temperatury płynu chłodzącego silnika 
i oleju hydraulicznego

Informacje o częstotliwości wymiany filtrów 
i płynów eksploatacyjnych

Kontrolki świateł głównych, kierunkowskazów, 
niskiego poziomu paliwa i ustawienia pokrętła 
regulacji prędkości obrotowej silnika

Zegar z niezależnym podtrzymywaniem 
zasilania do 10 dni

Szyba przednia z bezpiecznego szkła laminowanego
Odchylana lewa konsola z blokadą wszystkich 

elementów sterujących
Schowek na dokumentacje za fotelem
Schowek po prawej stronie konsoli
Uchwyt na telefon komórkowy
Hamulec postojowy
Układ wentylacyjny z niezależnym filtrem  

utrzymujący nadciśnienie
Zasilanie 12 V, 7 A
Tylna szyba, wyjście awaryjne
Bezwładnościowy pas bezpieczeństwa
Okno dachowe
Okna drzwi z przesuwnymi szybami
Kolumna kierownicy z regulacją kąta nachylenia
Schowek do przechowywania  

pojemnika na żywność
Osłona przeciwsłoneczna szyby przedniej 

i okna dachowego

Podwozie
Osie o zwiększonej wytrzymałości, nowoczesny 

silnik napędowy, regulowana siła hamowania
Przednia oś wahliwa ze zdalnym smarowaniem
Opony 10.00-20 16 PR, podwójne
Skrzynka narzędziowa mocowana w podwoziu
Dwuczęściowy wał napędowy

Pozostałe elementy wyposażenia
Automatyczny hamulec mechanizmu obrotu
Przeciwwaga, 2900 kg
Lusterka, rama i kabina
Przygotowanie do montażu systemu Product Link

Wyposażenie standardowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.
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Wyposażenie dodatkowe koparki kołowej M313D

Dodatkowe elementy sterujące i przewody
Dodatkowe przewody wysięgnika i ramienia
Zawory zapobiegające odchyłowi; do obwodów 

sterowania/wielofunkcyjnych łyżki, ramienia, 
wysięgnika dwuczęściowego (VA) i osprzętu

Podstawowe obwody sterowania:
Obwód średniego ciśnienia

Obwód średniego ciśnienia, z dwustronnym 
przepływem, do pracy z obrotowym lub 
pochylanym osprzętem roboczym

Obwód sterowania/wielofunkcyjny osprzętu
Obwód wysokiego ciśnienia, z jedno- lub 

dwudrożnym przepływem, do pracy z młotem 
hydraulicznym lub otwierania i zamykania 
osprzętu roboczego

Programowalne parametry przepływu i ciśnienia 
dla nawet 10 narzędzi roboczych – wybór 
na monitorze

Drugi obwód wysokiego ciśnienia
Dodatkowy obwód wysokiego ciśnienia, 

dwudrożny, do pracy z osprzętem 
roboczym wyposażonym w drugą funkcję 
obsługiwaną przez obieg wysokiego lub 
średniego ciśnienia

Układ sterowania szybkozłączem hydraulicznym
Biodegradowalny olej hydrauliczny 

Cat BIO HYDO Advanced HEES™
Urządzenia sterujące opuszczaniem 

wysięgnika i ramienia
Funkcja SmartBoom™

Przedni układ zawieszenia osprzętu
Wysięgniki

Wysięgnik jednoczęściowy, 4815 mm
Wysięgnik dwuczęściowy (VA), 5020 mm
Wysięgnik z przesuwem bocznym, 5020 mm

Zawieszenie łyżki z zaworem rozdzielczym
Ramiona

2000, 2300, 2600 mm
Ramię przemysłowe 2900 mm z wygięciem

Układ elektryczny
Alarm cofania z trzema trybami pracy
Akumulatory bezobsługowe o dużej obciążalności
Pompa tankowania paliwa

Stanowisko operatora
Regulacja czułości układu hydraulicznego
Konstrukcja zabezpieczająca przed spadającymi 

przedmiotami (FOGS)
Joystick układu kierowniczego
Radio z odtwarzaczem CD/MP3 (12 V) w tylnej 

części kabiny, z głośnikami i przetwornicą 12 V
Regulowany fotel z wysokim oparciem

– z zawieszeniem mechanicznym
– z zawieszeniem pneumatycznym 

(działającym w pionie)
– deluxe, z zagłówkiem 

i zawieszeniem pneumatycznym 
Blokada prędkości jazdy
Zabezpieczenia przed wandalizmem
Osłona zabezpieczająca przed deszczem
Szyba przednia

Jednoelementowa, odporna na uderzenia
Dzielona w stosunku 70/30, otwierana

Podwozie
Lemiesz, montowany z przodu lub z tyłu
Podpory, montowane z przodu i/lub tyłu
Druga skrzynka narzędziowa przy podwoziu
Pierścienie dystansowe do kół

Pozostałe elementy wyposażenia
Automatyczny układ smarowania 

(obiegów osprzętu i obrotu)
System zabezpieczenia maszyny (MSS) Cat
System Cat Product Link
Przeciwwaga 3300 kg
Podgrzewane lusterka, rama i kabina
Układ kontroli komfortu jazdy
Opony (patrz str. 15)
Zamykana skrzynka narzędziowa na ramie górnej

Wyposażenie opcjonalne może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.
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Koparka kołowa M313D

Szczegółowe informacje o produktach marki Cat, usługach dealerów oraz rozwiązaniach branżowych można znaleźć w Internecie,  
pod adresem www.cat.com

© 2011 Caterpillar Inc.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiały i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Maszyny przedstawione na zdjęciach mogą mieć zamontowane 
wyposażenie dodatkowe. Aby uzyskać informacje o dostępnym wyposażeniu dodatkowym, skontaktuj się z dealerem Cat.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” i element graficzny „Power Edge”, 
a  także wizerunek firmy i  produktów użytych w niniejszej publikacji, są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i  nie mogą 
być wykorzystywane bez pozwolenia.

AXHQ6393 (10-2011) 
(Przetłumaczone: 11-2011)
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