
Motor
Motormodell Cat® C7.1 ACERT™
Utslipp EUs trinn IV
Nettoeffekt (maksimal)

ISO 9249 ved 1750 o/min 126 kW (171 hk) 
ISO 14396 ved 1750 o/min (brutto) (metrisk) 129,4 kW (176 hk) 

Vekt
Driftsvekt 16 690-20 300 kg

Spesifikasjoner for skuffe
Skuffekapasiteter 0,35 m3-1,09 m3
Rekkevidder
Maksimal rekkevidde på bakkenivå 9405 mm
Maksimal gravedybde 6090 mm
Kjøring
Maksimal kjørehastighet 35 km/t

M318F
Hjulgående gravemaskin
2017



Funksjoner på M318F

Konstruert for å holde kostnadene nede.
Maskinen gir deg ikke bare allsidigheten du trenger – 
den gir også høy presisjon og hastighet med  
så lavt drivstofforbruk som mulig, uten innvirkning 
på effektiviteten.

Konstruert for å gjøre driften enkel  
og behagelig.
Ta plass – du vil bli imponert over stillheten  
og komforten i førerhytten. Slapp av – vi hjelper  
deg med å ivareta sikkerheten din.

Dra nytte av integrerte teknologier. 
De fungerer ubemerket.
Når du legger til grupperte vedlikeholdspunkter  
på bakkenivå som gjør vedlikeholdet raskt og 
enkelt, og flere Cat-redskaper som hjelper deg 
med å utføre alle typer jobber, finner du ganske 
enkelt ikke en bedre maskin.
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Den nye generasjonen av modeller i F-serien gjør de ulike utfordringene du står overfor hver dag, 
enklere og mer fornøyelige.

F-serien med hjulgående gravemaskiner – enklere enn noen gang.
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Bærekraft
Langt forut for sin tid på alle måter

Lavt drivstofforbruk og redusert eksosutslipp
Motoren oppfyller utslippskravene i trinn IV, er kraftig og  
effektiv, med en forbedring av optimalisert drivstofforbruk  
på 10 % i forhold til den forrige modellen, og uten innvirkning  
på produktiviteten din. Dette gir mindre bruk av ressurser og 
lavere CO2-utslipp.

Stille drift
Svært lavt støynivå – du vil nesten ikke merke at maskinen er i gang.

Ubemerkede teknologier og lengre serviceintervaller
• Øko-modusen, automatisk turtallsregulering og avstengning 

av motor på tomgang bidrar til å redusere det totale 
drivstofforbruket ytterligere.

• Product Link™ muliggjør ekstern overvåking av maskinen  
og bidrar til å øke den generelle effektiviteten.

• Cat-forhandleren kan bidra til å forlenge serviceintervallene, 
noe som betyr mindre behov for væsker og kassering av deler, 
som igjen betyr lavere kostnader.

Biodiesel og biologisk nedbrytbar hydraulikkolje
• M318F kan kjøre på både ULSD-diesel med opptil 10 ppm  

svovel og på biodiesel opptil B20 som er blandet med ULSD.
• Cat BIO HYDO Advanced HEES™ reduserer miljøpåvirkningen.

Cat Certified Used
Dette programmet er et viktig element i utvalget av løsninger  
som leveres av Caterpillar og Cat-forhandlere for å hjelpe 
kundene med å oppnå vekst til lavest mulig kostnad og samtidig 
eliminere avfall. Brukt utstyr er inspisert, garantert og klart til 
bruk, og kunder har fordelen av en Caterpillar-garanti.



Kraften og ytelsen du trenger

Konstant kraftstrategi
Gir rask respons ved endring av belastning og leverer den samme  
mengden kraft uansett driftsforhold.

En integrert utslippsløsning som fungerer.
Cat C7.1 ACERT-motoren oppfyller dagens utslippsstandarder i trinn IV, og den 
 gjør dette uten å avbryte arbeidsprosessen. Den er konstruert for å være
• usynlig: ingen førerinnblanding nødvendig
• slitesterk: dieselpartikkelfilter gir lang levetid
• effektiv: ikke noe avbrudd i arbeidet, selv ved lengre tid på tomgang
• enkel: minimalt vedlikehold. Langsgående motorinstallasjon,  

som forenkler vedlikeholdet ytterligere

Biodiesel – ikke noe problem!
Motoren kan gå på B20-biodiesel som er i samsvar med ASTM 6751-standardene – 
alt for å gi deg mer potensielt drivstoffbesparende fleksibilitet.

Velutprøvd teknologi
For å sikre at teknologien lever opp til forventningene til pålitelig og problemfri drift, 
utsatte vi disse motorene og teknologiene for omfattende testing og godkjenning.

Innebygde 
funksjoner 
for å spare 
drivstoff
• Automatisk turtallsregulering:  

reduserer motorens turtall etter behov.
• Funksjon for avstengning av motor  

på tomgang: slår av motoren når  
den har gått på tomgang i mer enn 

• en forhåndsinnstilt tidsperiode.
• Behovsbasert kjølesystem:  

tilgangsvifte med justerbart turtall.
• Forbedret øko-modus: reduserer 

motorturtallet samtidig som den  
gir den samme kraften.

• Automatisk bytte til kjøremodus  
når du begynner å kjøre.

• NYHET! Optimalisert kjøremodus: 
kjøremodusens turtallsnivåer angis 
automatisk etter behov for ytterligere  
å redusere drivstofforbruket.

Motor
Kraft, driftssikkerhet og drivstofføkonomi
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Arven fra de anerkjente hjulgående Cat-gravemaskinene
Førerhyttene våre er unike og konstruert med tanke på føreren.

Ergonomisk utforming
• Brytere som brukes ofte, er sentralt plassert og få i antall, og de er optimalt 

plassert i nærheten av joystick-spakene.
• Oppbevaringsrom er nyttige ... når de er smart utformet. Flere områder gir 

tilstrekkelig plass til å oppbevare en hjelm, drikke, en telefon eller nøkler.

Alternativer for behagelig sete
Setene våre gir den komforten du trenger for en lang arbeidsdag, inkludert FULL 
justering. Alle setene har oppvarming og luftdemping. Automatisk vektjustering  
og ventilerte seter er tilgjengelige.

Sikkerhet er ikke valgfritt
Førerhytte med ROPS (veltebøyle), kompatible med rasvern (FOPS), 
sikkerhetsbeltealarm, sikkerhetsbjelke, sidekamera ... blant annet.

Detaljer som utgjør forskjellen
Se på førerhytten. Du vil se at det er gjennom detaljene vi forbedrer kjøregleden.

Smarte kontroller for å redusere tretthet
• Funksjoner som kjørestyring, SmartBoom eller joystick-spakstyring er verdifulle  

for å øke produktiviteten din.
• Nye teknologier som fungerer på en oversiktlig måte, som låsen for sving og 

automatisk kjøring eller den automatiske bremse- og aksellåsen, reduserer  
antallet oppgaver du må utføre.

Koble til, lad og bruk enhetene dine
• Stikkontakten på 12 V, 10 A er gunstig plassert for lading av en bærbar datamaskin 

eller et nettbrett.
• En CD/MP3-radio med høyttalere og USB-port er tilgjengelig.

Førsteklasses komfort
Holder førerne produktive gjennom hele skiftet



En førerhytte bare for deg – 100 % justerbar
• Armlener på setet, i høyde og vinkel.
• Justering av rattstamme, ikke bare vipping forover/bakover,  

men også høydejustering.
• Hydraulikkfølsomhet for å gjøre maskinen mer eller mindre aggressiv.
• NYHET! Tilordning av joystick-spak og venstre pedal: kan settes opp  

etter behov og per verktøy.
• NYHET! Avansert joystick-spak (tilleggsutstyr) gir flere kontroller  

(to glidebrytere og fem knapper hver).
• Automatisk klimaanlegg.
• NYHET! Oppvarmede speil (tilleggsutstyr) er nå også elektrisk justerbare  

fra førerhytten.

Utrolig lave støynivåer, mindre tretthet
Økt trykk i førerhytten, noe som hindrer støv i å trenge inn, kombinert  
med førerhytteutformingen bidrar til å redusere støy.

Enestående sikt: Se forskjellen!
• Vindusflatene er langt større enn tidligere.
• Standard LED-arbeidslys og halogenkjørelys.
• LED-taklys.
• Standard vidvinkelkameraer bak OG på siden.
• Vidvinkelspeil for bedre sikt helt ned til bakken.
• Parallelle intervallviskere (fire hastigheter) som dekker hele frontruten.

Enkelhet og funksjonalitet
For å sikre enkel bruk
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NYHET! Standard LED-lys for BEGGE kameraene for å se hva som skjer rundt deg, hele døgnet
Det bakre kameraet er integrert i motvekten for bedre beskyttelse.

NYHET! Delt skjermvisning med BEGGE kameraer på samme skjerm
Visningen fra begge kameraene vises side om side på den ekstra, brede fargeskjermen for bedre sikt ved første øyekast.

Stor fargemonitor
Den lettleste, høyoppløselige LCD-monitoren gjør deg oppmerksom på all viktig informasjon på det språket du velger.  
Hurtigtaster gjør at du raskt kan velge favorittfunksjonene. Med funksjonen for redskapsvalg kan du forhåndsinnstille  
opptil ti forskjellige hydrauliske redskaper (inkludert den nye Cat-tiltrotatoren) for raskt skifte av redskap.
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Neste generasjon
Enklere enn noen gang

Start overgangen til neste generasjon
Forbedringer. Fra hele konstruksjonen til den minste detalj. 
Praktiske funksjoner og nye avanserte og oversiktlige 
teknologier, som reduserer utslippene og også forbedrer  
det daglige arbeidet med disse produktene.

Cruisekontroll – fokuser på veien, ikke på foten
Det er ikke nødvendig å tråkke på pedalen hele tiden. 
• Velg akkurat den hastigheten du ønsker. 
• Trykk på hurtigtilgangsknappen på monitoren. 
• Nyt turen!

Så enkelt er det.

NYHET! Pakke for klargjøring 
for tilhenger – hekt på 
hengeren, og kjør
Hvordan blir man mer uavhengig enn 
noen gang, men får økt fleksibilitet?

Pakke for klargjøring for tilhenger 
inkluderer alle nødvendige elektriske 
og hydrauliske systemer, selv for 
tilhengere med baklem  
og tømmeenheter.

Det har aldri vært enklere  
å ta med redskaper og 
drivstoff til hver arbeidsplass, 
eller flytte materialer direkte 
på arbeidsplassen!



Lås for sving og automatisk kjøring: Trykk, kjør og slapp av.
Føreren trenger ikke å bøye seg for å koble inn svinglåsebolten.
• Bare trykk på en knapp.
• Rett inn øvre ramme mot den nedre.
• Nyt turen: En grønn indikator bekrefter at svingen og redskapene  

har blitt låst automatisk.
• NYHET! Låsen for sving kan brukes uavhengig av redskapslåsene  

ved lav hastighet (under 5 km/t).

Så enkelt er det.

Integrert PIN-kode – slå av og slapp av
Du trenger ikke å kjøpe et sikkerhetssystem som tilleggsutstyr  
for å beskytte utstyret mot tyveri.
• PIN-koden er integrert i monitoren (standard).
• Når du angir riktig kode, kan motoren starte.

Maskinens sikkerhetssystem (MSS – tilleggsutstyr) sørger for enda mer  
beskyttelse når det er behov for det.

Så enkelt er det.

Automatisk 
aksellås for 
grav og kjør
Trykker på pedalen for 
deg, noe som reduserer 
antallet handlinger du 
må utføre
Maskinen registrerer automatisk når 
driftsbremsen og akselen må være låst 
(for eksempel ved graving) eller ulåst 
(veikjøring). Dermed trenger ikke føreren 
systematisk å tråkke på pedalen.

Bremsen og akselen frigjøres automatisk 
ved å tråkke på kjørepedalen igjen.

Smarte teknologier
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Når du må flytte materialer raskt, trenger du 
effektiv hydraulikk, som F-serien kan levere.

Effektiv design, smart og rask
• Enkel design: Det nye hydrauliske ventilrommet og de nye 

føringene tilbyr en enkel og ren design for bedre holdbarhet.
• Smart hovedhydraulikk: Systemet gjør det mulig å redusere 

belastningen på motoren når det ikke er behov for den, noe 
som fører til lavere drivstofforbruk. 

• Dedikert svingpumpe – en lukket hydraulikkrets er forbeholdt 
sving. To separate pumper, én for sving og én for andre 
funksjoner, gir raskere og smidigere kombinerte bevegelser.

Uovertruffen kontroll
• Elektronisk pumpekontroll – kontroll er en av de viktigste 

egenskapene til Cat-gravemaskiner, og en av de viktigste 
bidragsyterne til dette er den elektroniske pumpekontrollen 
(EPC), som er konstruert for å forbedre responstiden og 
presisjonen. Den gir strøm akkurat der du trenger det,  
når du trenger det, noe som gir mye smidigere drift og  
større effektivitet.

• Justerbar hydraulikkfølsomhet – gjør at du kan  
justere maskinens følsomhet i henhold til bruksområdet.

• Regenereringskrets for stikken – øker effektiviteten  
og hjelper til med å bedre kontrollerbarheten for  
høyere produktivitet.

Proporsjonale hydraulikkuttak,  
overlegen allsidighet
Middels, høyt trykk og hydrauliske HK-festelinjer og -kretser: 
alle leveres som standard.

Hydraulikk
Rask, nøyaktig, fleksibel
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Kraftige aksler
Lang levetid med effektive og kraftige aksler. Girkassen er montert direkte på bakakselen 
for beskyttelse og optimal bakkeklaring. Frontakselen gir brede pendle- og styrevinkler. 
Drivakselen gir lengre vedlikeholdsintervaller (1000 timer).

Avansert skivebremssystem
Minimerer vuggingen ved arbeid med frie hjul. Bremseskivesystemet påføres navet  
direkte, i stedet for drivakselen, for å unngå dødgang på planetgiret.

Skjermer (tilleggsutstyr)
Skjermer gir fremragende tildekking av alle dekk og hindrer at søl og steiner kastes  
mot maskinen og området rundt.

Undervogn
Styrke og allsidighet ved 35 km/t

Styring med joystick-spak
Hold begge hendene på joystick-spakene selv når du samtidig bruker redskapene og 
flytter på maskinen. Dette muliggjøres av skyvebryteren på den høyre joystick-spaken.

Skjærdesign
• optimalisert for å sørge for stivhet, stabilitet og enkelt vedlikehold 
• parallell kinematikk som holder skjæret parallelt med bakken i enhver høydeposisjon
• en profil som lar materialer rulle bedre og minimerer materialpakking
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Kraftig ytelse
Bommer og stikker er sveisede bokskonstruksjoner med tykke 
platelasker på områder med høy belastning, utviklet for det 
tunge arbeidet du utfører.

Fleksibilitet
Valget mellom flere bommer og stikker gir den riktige balansen 
mellom rekkevidde og gravekraft for alle bruksområder.

Stikker
• Kort stikke – 2100 mm for maksimal utbruddskraft  

og løftekapasitet
• Middels stikke – 2400 mm for økt presskraft og løftekapasitet
• Lang stikke – 2600 mm for større dybde og rekkevidde
• Industristikke – 3100 mm til bruk med klør ved 

materialhåndtering og industribruk

Bommer
• Variabelt justerbar (VA) bom – bedre sikt på høyre side  

og balanse ved kjøring. Når du arbeider på trange plasser  
eller løfter tunge laster, er det VA-bommen som gir den  
beste fleksibiliteten.

• Monobom – passer best for alle standard bruksområder,  
for eksempel lasting av lastebil og graving. En unik rett 
seksjon i buen av sideplaten reduserer belastningsoverføring 
og forlenger bommens levetid.

• Forskyvningsbom – med de store forskyvningsmålene  
kan du grave langs vegger og over hindringer, høydejustere 
mens du kjører og grave under lagte rør uten å skade dem. 
Kombinasjonen med grøfterenseskuffer som kan vinkles,  
gir deg et svært allsidig system.

Bommer og stikker
Alternativer for å takle oppgaver langt  
unna eller på nært hold
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Kjørestyring
Høye kjørehastigheter med mer komfort

Fjellrensking
Fjellrensking og finplanering går lett og raskt unna. SmartBoom™ forenkler 
oppgaven, slik at føreren kan konsentrere seg om stikke og skuffe mens 
bommen går fritt opp og ned uten å bruke pumpestrøm.

Hammerarbeid
Delene i fronten følger hammeren automatisk når den trenger ned i fjellet. 
Den bommer ikke, og det blir ikke brukt unødig kraft på hammeren. Det gir 
lengre driftstid for både hammeren og maskinen. Tilsvarende fordeler kan 
oppnås ved bruk av vibroplatekompaktorer.

Lasting av lastebil
Det er mer produktivt og drivstofføkonomisk å laste på biler fra en avsats, 
siden retursyklusen forkortes og senkningen av bommen ikke krever olje  
fra pumpene. 

Med kjørestyringssystemet kan du kjøre raskere i ulendt terreng med forbedret kjørekvalitet for føreren. Akkumulatorer fungerer  
som støtdempere for å redusere bevegelsen til frontdelen. Det kan aktiveres med en knapp på bryterpanelet i førerhytten.

SmartBoom
Reduserer spenninger og vibrasjon
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Spar tid ved hvert redskapsskifte
Bytt hydraulisk redskap på sekunder ... Det nye HK-festet med automatisk 
kobling gjør redskapsbyttet helt automatisk, slik at førere kan skifte redskap 
raskt, trygt og komfortabelt fra førerhytten. Det unike automatiske HK-festet 
hindrer ødelagte slanger, slik at uventet nedetid unngås. Det gjør førerne mer 
effektive og produktive.

Redskaper
Få mest mulig ut av utstyret ditt

NYHET! Cat-tiltrotator og alternativet 
klargjort for tiltrotator –  hvis  
du trenger ekstrem allsidighet, 
trenger du en Cat-tiltrotator.
Tiltrotatorer eliminerer behovet for å flytte 
maskinen hele tiden, ved å gi en 40-graders 
tilt- og 360-graders rotasjonskobling mellom 
den integrerte hurtigkoblingen og et  
Cat-redskap. 

Pakken klargjort for tiltrotator for 
hjulgående gravemaskiner inneholder 
alt du trenger – rør, kretser, programvare 
og avanserte joystick-spaker. Dette er 
et perfekt integrert grensesnitt mellom 
maskinen og dette verktøyet.

NYHET! Parametrene til Cat-tiltrotatoren 
kan angis direkte fra maskinens monitor.
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Få mest mulig ut av maskinen
Hvis du har flere forskjellige oppgaver som skal utføres, kan M318F hjelpe 
deg. Du kan enkelt utvide alle mulighetene den gir, ved hjelp av det store 
utvalget av Cat-redskaper.

Bytte raskt mellom jobber
Et HK-feste gir deg mulighet til å skifte redskap raskt og øke fleksibiliteten. 
HK-festekretsen og ledningene er kompatible med både Cats dedikerte fester 
og boltkoblinger og krever ikke noen endring eller tillegg til maskinen. 

Graving, lasting og landskap
Et bredt utvalg av skuffer tilbyr løsninger for graving, utgraving, grøfting, 
lasting og etterbehandling. Grøfterenseskuffer er egnet for planering  
og etterarbeid innen landskapsbehandling eller for lasting av løse 
materialer som er oppsamlet, der tenner vil ødelegge overflaten.

Sortere og håndtere materiale
Med stadig mer omfattende miljøregelverk trenger du effektive måter  
å håndtere avfall på. Spar penger på transport, arbeidskraft og tømming 
med Cat-klør ved å sortere avfall ved kilden og frakte det separat med 
lastebiler. Når du trenger god gjennomtrengning, kan du stole på  
Cat-graveklør.

Bygge, komprimere og vedlikeholde veier
Uansett om du utfører finplanering med nivelleringsskuffer, grøfterenseskuffer, 
kloakk og vann eller komprimering, vil maskinen i kombinasjon med det riktige 
arbeidsredskapet gjøre jobben raskt.

Bryte opp og skrape
Når en struktur må rives, må det gjøres hurtig. Med Cat MP300-multipro-
sessorene kan du gjøre akkurat dette. Cat-hammere i E-serien gir svært 
høy slaghyppighet, og saksene gir effektiv avfallshåndtering. De kan  
også roteres 360°.

Effekttilpasning
Tilpass de hydrauliske Cat-redskapene til 
Cat-maskinen din og få mest mulig ut av den 
innebygde standardprogramvaren. Det har 
aldri vært enklere å bytte mellom redskaper!
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Innebygd praktisk tilgang
Du kan få tilgang til elementer for rutinemessig vedlikehold, som filtre  
for drivstoff og motorolje og væskeuttak, på bakkenivå, mens drivstoff- og  
DEF-tanken med motorens luftfilter er trygt tilgjengelige fra den sklisikre  
nye serviceplattformen. Rommene har brede komposittserviceluker som  
er konstruert for å ha forbedret bestandighet mot støt, og alle har gassdempere 
som gjør dem enklere å åpne. Komponentene er nå samlet i spesifikke, egne 
rom, slik som de spesielle elektriske rommene og kjølerommene.

En smart utforming for alle temperaturer
Side-ved-side-kjølerne og aksialvifteutformingen gir bedre kjøleytelse. 
Systemet er helt atskilt fra motorrommet for å redusere støy og varme,  
og alle radiatorene er samlet i samme rom med kjerner som er enkle  
å rengjøre, med en vippeenhet som ikke krever noen verktøy for å låse opp.

En frisk idé
Ventilasjon i førerhytten gjør at utvendig luft kommer inn gjennom et friskluftfilter. 
Filteret er plassert på siden av førerhytten, slik at det er enkelt å komme til, og 
det er beskyttet med en låsbar luke som kan åpnes med tenningsnøkkelen.

Standardfunksjoner for smøring og drivstoff
Et elektrisk smøresystem er en tidsbesparende standardfunksjon for smøring 
av hele overvognen. Smørepunktene på undervognen er begrenset til et 
minimum og gruppert. Den nye drivakselen forlenger smøreintervaller fra 
500 til 1000 timer og muliggjør samtidig smøring med det nedre aksellageret. 
En elektrisk påfyllingspumpe er også standard. Slangen er lagret i en egen 
skuff for bedre renslighet. Sammen med den nye elektriske løftepumpen som 
fjerner behovet for å lufte systemet manuelt, og en standard drivstoff- og 
vannutskiller får du en maskin som gjør det grundige vedlikeholdsarbeidet 
for deg.

Gjør det enkelt.

Servicevennlighet
Når driftstiden teller
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UTSTYRSHÅNDTERING PRODUKTIVITET SIKKERHET BÆREKRAFT

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

Cat Connect-teknologiene tilbyr forbedringer innen disse  
viktige områdene:

UTSTYRSHÅND-
TERING

Utstyrshåndtering – øk driftstiden, og reduser 
driftskostnadene.

PRODUKTIVITET

Produktivitet – overvåk produksjonen, og styr 
effektiviteten på arbeidsplassen.

SIKKERHET

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

Cat Connect-teknologiene omfatter følgende:

Link
Med Link-teknologiene får maskiner en trådløs funksjon  
som muliggjør toveis overføring av informasjon som samles  
inn av innebygde sensorer, kontrollmoduler og andre  
Cat Connect-teknologier.

Administrere maskinen eksternt
Cat Product Link er dypt integrert i maskinens overvåkingssystem  
og eliminerer usikkerhet knyttet til utstyrshåndtering. Systemet 
holder oversikt over posisjon, driftstimer, drivstofforbruk, 
produktivitet, tomgangstid og diagnosekoder gjennom VisionLink®, 
slik at du kan optimalisere effektiviteten, forbedre produktiviteten  
og redusere driftskostnadene.

Integrerte teknologier
Det lønner seg å vite
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Tilgang til førerhytten
Vi leverer en løsning som gjør at du trygt kan klatre inn i førerhytten:
• Tre lengre tilgangstrinn, justert i forhold til inngangen til førerhytten.
• Sklisikre plater på alle gangveier og trinn reduserer sklifarer.
• Praktisk dørrekkverk.
• Tiltbar konsoll for å sikre at veien inn og ut er fri for hindringer.

Trygg og stille førerhytte
Førerhytten gir deg et trygt arbeidsmiljø. Den bidrar også  
til bedre komfort med begrenset vibrasjon og lavere støynivå.
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Sikkerhet
Sikkerheten din er IKKE valgfri
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Smart belysning
• LED-lys for alle arbeidslys for bedre sikt i mørket
• Halogenlamper for kjørelysene foran
• LED-taklys for bedre belysning inne i førerhytten
• NYHET! Dedikerte LED-lys for både bak- og sidekameraer

Innebygde funksjoner
Smarte integrerte enheter bidrar til å sørge for sikker atferd:

1) Laminert frontrute og takvindu. 10 mm frontrute og takvindu  
i ett stykke iht. EN356 P5A-standardene.

2) Senkekontrollventiler
3) Sikkerhetsbelteindikator
4) Sikkerhetsspak
5) Nødstoppbryter
6) Automatisk brems- og aksellås
7) Stansede, sklisikre overflater
8) Hovedstrømbryter
9) Elektronisk lås for svingutstyr og redskap

10) Justerbar kjørealarm
11) Alle dørene er utstyrt med gassdempersylindere
12) Nødhammer og -utgang
13) Førerhytten er i overensstemmelse med krav til veltebøyle 

(ROPS) og kompatibel med front-/toppbeskyttelse
14) Støydemping
15) Varselblinklys tilgjengelig
NYHET! Reguleringsbryter for HK-feste, i samsvar med  
ISO 13031

God sikt
• Et vindu som er større enn tidligere, gir deg utmerket  

sikt foran, øverst, bak og på sidene, selv til høyre.
• Med et ryggekamera som standard får du god oversikt  

bak maskinen.
• Et standard sidekamera for å kontrollere at ingenting  

er skjult fra høyre side foran og bakover på maskinen.
• NYHET! Delt skjerm for enkel kontroll over ryggekameraer 

og sidekameraer i samme visning.
• Alle kameraene har vidvinkellinser og oppvarming.
• Alle speilene er vidvinklede og gir sikt ikke bare rundt 

maskinen, men også til bakken.
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Uslåelig sikt
Sørg for at ingenting er skjult for deg

Komplett kundeservice
Cat-forhandleren gir deg uslåelig støtte

Sikt hele veien rundt er viktig, spesielt for maskiner  
som kjører på offentlige veier.

1) Større vindusflater i takvindu og frontrute
2) Bedre belysning med standard LED-lys for alle arbeidslys
3) Elektrisk justerbare og oppvarmede speil (tilleggsutstyr)
4) God sikt på venstre side med glassdøren
5) Halogenkjørelys
6) Bredt bakvindu
7) Røde reflekser på motvekt og skjær bak / støttebein
8) Standard bredt ryggekamera med LED-lys
9) Standard bredt sidekamera med LED-lys

10) Delt skjermvisning med begge kameraer på samme skjerm
11) Stort høyre sidevindu
12) Speil, vidvinkel, med ekstra nedre speil for sikt mot bakken

Brukerstøtte du kan stole på
Cat-forhandlerne yter det beste innen salg og service, fra å hjelpe deg  
med å velge rett maskin til kyndig, vedvarende kundestøtte.
• Den beste langsiktige investeringen med finansieringsalternativer  

og -tjenester
• Produktiv drift med opplæringsprogrammer
• Forebyggende vedlikehold og garanterte vedlikeholdskontrakter
• Driftstid med maskinklassens beste tilgang på deler
• Reparasjon, overhaling eller utskifting? Forhandleren kan hjelpe  

deg med å vurdere det beste alternativet.
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Spesifikasjoner for M318F hjulgående gravemaskin

Motor
Motormodell Cat C7.1 ACERT (1)

Ytelser 1750 o/min
Brutto motorkraft (maksimal)

ISO 14396 (metrisk) 129,4 kW (176 hk) 
Nettoeffekt (nominell) (2)

ISO 9249 / SAE J1349 (metrisk) 126 kW (171 hk) 
80/1269/EØF 126 kW (169 hp)

Nettoeffekt (maksimal)
ISO 9249 / SAE J1349 (metrisk) 126 kW (171 hk) 
80/1269/EØF 126 kW (169 hp)

Boring 105 mm
Slaglengde 135 mm
Slagvolum 7,01 l
Maksimalt moment ved 1380 o/min 783 Nm
Antall sylindere 6
(1) Overholder utslippsstandarden trinn IV.
(2) Nominelt turtall 1750 o/min Konstant kraft fra 1500-1750 o/min.
• Oppgitt nettoeffekt er effekten som er tilgjengelig på svinghjulet  

når motoren er utstyrt med luftfilter, CEM for etterbehandling av 
eksos, dynamo og kjølevifte som går på middels turtall.

• Ingen effektreduksjon er nødvendig opptil 3000 moh.  
Automatisk reduksjon forekommer over 3000 m.

Girkasse
Forover/revers

1. gir 10 km/t
2. gir 35 km/t

Krabbegir
1. gir 3 km/t
2. gir 12 km/t

Trekkraft 103 kN
Maksimal klatreevne (ved 17 500 kg) 75 %

Påfyllingskapasitet
Drivstofftank (total kapasitet) 330 l
Tank for dieseleksosvæske 34,5 l
Kjølesystem 46,9 l
Motorens veivhus 18,5 l
Bakakselhus (differensial) 14 l
Fremre styreaksel (differensial) 10,5 l
Sluttdrev 2,5 l
Powershift-girkasse 2,5 l

Svingmekanisme
Maksimal svinghastighet 9,7 o/min
Maksimalt svingmoment 42 kNm

Undervogn
Bakkeklaring 360 mm
Maksimal styrevinkel 35°
Pendelakselvinkel ± 9°
Minimal svingradius

Standardaksel
Ytterkant av dekk 6400 mm
Ende på VA-bom 7000 mm
Ende på monobom 8300 mm
Ende på forskyvningsbom 7000 mm

Bred aksel
Ytterkant av dekk 6550 mm
Ende på VA-bom 7100 mm
Ende på monobom 8500 mm
Ende på forskyvningsbom 7100 mm

Maksimal trekkbar tilhengervekt 8000 kg

Vekt
Driftsvekt* 16 930-19 160 kg
Vekt

VA-bom
Kun doser bak 17 410 kg
Doser bak, støttebein foran 18 410 kg
Støttebein foran og bak 18 610 kg

Monobom
Doser bak, støttebein foran 17 930 kg
Støttebein foran og bak 18 130 kg

Forskyvningsbom
Doser bak, støttebein foran 18 960 kg
Støttebein foran og bak 19 160 kg

Stikker**
Kort, 2100 mm 690 kg
Middels, 2400 mm 720 kg
Lang, 2600 mm 740 kg
Industriell – bøyd tupp, 3100 mm 420 kg

Motvekter
Standard 3400 kg
Tilleggsutstyr 3900 kg

** Driftsvekt inkluderer middels stikke, 3400 kg motvekt, full 
drivstofftank, fører, HK-feste (210 kg), skuffe (600 kg) og luftfylte 
tvillingdekk. Vekten varierer avhengig av konfigurasjonen.

** Inkluderer sylinder, skuffeaggregat, bolter og standard 
hydraulikkslanger.
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Hydraulikksystem
Tankens volum 122 l
System 210 l
Maksimalt trykk

Redskapskrets
Normal 350 bar
Løftekraftforsterker 370 bar
Kjørekrets 350 bar

Hjelpekrets
Høyt trykk 350 bar
Middels trykk 185 bar
Svingmekanisme 370 bar

Maksimal oljestrøm
Redskaps-/kjørekrets 250 l/min
Hjelpekrets

Høyt trykk 250 l/min
Middels trykk 49 l/min

Svingmekanisme 84 l/min

Dekk
Standard 10.00-20 (luftfylt tvilling)
Tilleggsutstyr 11.00-20 (luftfylt tvilling)

445/70/R19.5 TL XF  
(enkelt luftfylt)
10.00-20 (kompakt tvilling)
315/70R22.5 (luftfylte 
tvillingdekk – ingen 
avstandsring mellom dekkene)

Doserskjær
Skjærtype Parallell
Bredde (standard aksler) 2550 mm
Bredde (brede aksler) 2750 mm
Rullehøyde for skjær 576 mm
Total høyde på skjær 680 mm
Maksimal senkedybde fra bakken 131 mm
Maksimal løftehøyde over bakken 490 mm

Utslipp og sikkerhet
Motorutslipp Trinn IV
Dieseleksosvæske Må oppfylle kravene  

i ISO 22241
Væsker (tilleggsutstyr)

Cat Bio HYDO™ Advanced Biologisk nedbrytbart, 
sertifisert med  
EU-øko-merket

Biodiesel opptil B20 Oppfyller EN 14214 eller 
ASTM D6751 med EN590 
eller ASTM D975  
standard mineraldiesel

Vibrasjonsnivåer
Maksimalt, hånd/arm

ISO 5349:2001 < 2,5 m/s2

Maksimalt, hele kroppen
ISO/TR 25398:2006 < 0,5 m/s2

Overføringsfaktor for sete
ISO 7096:2000 – spektralklasse EM5  < 0,7 m/s2

Standarder
Veltebøyle (ROPS) Veltebøylen (ROPS 

– Rollover Protective 
Structure) som leveres 
av Caterpillar, oppfyller 
kravene til veltebøyle  
i ISO 12117-2:2008

Førerbeskyttende konstruksjon: 
topp-/frontbeskyttelse

Rasvernet (FOPS – Falling 
Object Protective Structure) 
oppfyller kravene til rasvern 
(FOPS) i ISO 10262:1998 
og SAE J1356:2008

Førerhytte/støynivå Oppfyller de gjeldende 
standardene som er oppført

Støy
Støynivået ved førerplassen

2000/14/EF 71 dB(A)
Støynivå for tilskuere

2000/14/EF 99 dB(A)

• Støynivået ved førerstasjonen – støynivået ved førerstasjonen måles  
i henhold til prosedyrene spesifisert i 2000/14/EF, for førerhytten  
fra Caterpillar. Førerhytten var riktig montert og vedlikeholdt.  
Testen ble utført med lukket dør og lukkede vinduer.

• Utvendig støynivå – Oppgitt utvendig støynivå måles i henhold  
til testprosedyrene og betingelsene spesifisert i 2000/14/EF.

• Det kan være nødvendig med hørselsvern ved kjøring med åpen 
førerplass eller førerhytte (når den ikke er skikkelig vedlikeholdt for 
dører/vinduer som er åpne) i lengre perioder eller i støyende miljø(er).
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Spesifikasjoner for M318F hjulgående gravemaskin

Mål
Alle mål er omtrentlige. Verdiene er med 10.00-20 luftfylte dekk.

3

4
2

1 6

5

VA-bom Monobom Forskyvningsbom
Stikkelengde mm 2100 2400 2600 3100 2100 2400 2600 3100 2100 2400
1 Transporthøyde med rasvern og rekkverkene senket 

 (høyeste punkt mellom bom og førerhytte)
mm 3320 3320 3320

2 Transportlengde mm 8610 8610 8600 8580 8450 8460 8460 8480 8600 8560
3 Støttepunkt mm 3910 3650 3550 3640 3560 3270 3150 3220 4010 3770
4 Svingradius bak mm 2300
5 Bakkeklaring, motvekt mm 1280
6 Høyde på førerhytte – uten rasvern, rekkverk senket mm 3190

Uten rasvern, rekkverk ikke senket mm 3260
Med rasvern mm 3320

7 Total maskinbredde Standard / brede aksler
Bredde med støtteben på bakken mm 3680
Bredde med støtteben løftet mm 2550
Bredde med skjær mm 2550/2750

8 Maksimal dybde på støtteben mm 120 mm 

2540

2550/2750

* Maksimal dekklaring med støttebein i nedre stilling Veikjøringsstilling med 2400 mm stikke

3680
**120

360

3960

2920

Undervogn kun med doser Undervogn med to sett støttebein Undervogn med ett sett støttebein og doser

4340
2600

490
1200

4855
875

325

2600 830

2600

4950

11501450 1200
490

875



Spesifikasjoner for M318F hjulgående gravemaskin

24

Rekkevidder

1 2 3

VA-bom Monobom Forskyvningsbom
Stikkelengde mm 2100 2400 2600 3100 2100 2400 2600 3100 2100 2400
1 Gravehøyde mm 10 090 10 275 10 435 8970 9045 9140 9255 7720 10 125 10 320
2 Tømmehøyde mm 6945 7135 7265 — 6000 6110 6225 — 6980 7175
3 Gravedybde mm 5595 5890 6090 5030 5390 5690 5890 4820 5600 5895
4 Gravedybde med vertikal vegg mm 4365 4600 4780 — 4490 4665 4845 — 4410 4650
5 Dybde 2,5 m med flat bunn mm 5485 5785 5985 — 5170 5490 5700 — 5490 5790
6 Rekkevidde mm 9120 9385 9580 8370 8920 9175 9365 8130 9135 9405
7 Rekkevidde på bakkenivå mm 8935 9210 9405 8170 8730 8995 9190 7920 8950 9225
Skuffekraft (ISO 6015) kN 114 — 114 — 114
Stikkekraft (ISO 6015) kN 84 77 73 — 84 77 73 — 84 77

Industristikken har ikke noe skuffeaggregat. Arbeidsområdets dimensjoner refererer til stikktuppbolten, med luftfylte dekk.

Områdeverdiene er beregnet med universalskuffe, 1200 mm, 0,91 m3 med tenner, K080 og CW-20-H.4.N. HK-feste med en tannradius på 1574 mm. 

Brytekraftverdiene beregnes med løftekraftforsterker på (ikke HK-feste) og tannradius på 1237 mm.
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Spesifikasjoner for M318F hjulgående gravemaskin

Spesifikasjoner og kompatibilitet for skuffe
Kontakt Cat-forhandleren ved spesielle skuffekrav.

Uten hurtigkobling VA-bom Monobom Forskyvningsbom

Motvekt 3,4 tonn 3,4 tonn 3,9 tonn

Stikkelengde 2100 mm 2400 mm 2600 mm 2400 mm 2600 mm 2100 mm 2400 mm
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mm m3 kg

Universalskuffe (GD)

750 0,49 464

1100 0,79 583

1200 0,91 651

1300 1,00 663

1400 1,09 712

Kraftig (HD) 1300 1,00 699

Grøfterensing (DC) 2000 0,54 431

Grøfterensingstilt (DCT)
1800 0,48 567

2000 0,53 597

Lastene ovenfor er i samsvar med standard for løftekapasitet for hydraulisk gravemaskin, EN474. Lastene 
overskrider ikke 87 % av hydraulisk løftekapasitet eller 75 % av tipplast over siden med frontaggregatet helt 
utstrakt ved bakkenivå med skuffen trukket inn.
Kapasitet basert på ISO 7451.
Skuffevekt med universaltenner.

Maksimal materialtetthet 2100 kg/m3

Maksimal materialtetthet 1800 kg/m3

Maksimal materialtetthet 1500 kg/m3

Maksimal materialtetthet 1200 kg/m3

Maksimal materialtetthet 900 kg/m3

Ikke anbefalt

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

Med klokobling VA-bom Monobom Forskyvningsbom

Motvekt 3,4 tonn 3,4 tonn 3,9 tonn

Stikkelengde 2100 mm 2400 mm 2600 mm 2400 mm 2600 mm 2100 mm 2400 mm
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mm m3 kg

Universalskuffe (GD)

750 0,49 464

1100 0,79 583

1200 0,91 651

1300 1,00 663

1400 1,09 712

Kraftig (HD) 1300 1,00 699

Grøfterensing (DC) 2000 0,54 431

Grøfterensingstilt 
(DCT)

1800 0,48 567

2000 0,53 597

Lastene ovenfor er i samsvar med standard for løftekapasitet for hydraulisk gravemaskin, EN474. Lastene 
overskrider ikke 87 % av hydraulisk løftekapasitet eller 75 % av tipplast over siden med frontaggregatet  
helt utstrakt ved bakkenivå med skuffen trukket inn.
Kapasitet basert på ISO 7451.
Skuffevekt med universaltenner.

Maksimal materialtetthet 2100 kg/m3

Maksimal materialtetthet 1800 kg/m3

Maksimal materialtetthet 1500 kg/m3

Maksimal materialtetthet 1200 kg/m3

Maksimal materialtetthet 900 kg/m3

Ikke anbefalt

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

Med HK-feste (CW20/CW20s) VA-bom Monobom Forskyvningsbom

Motvekt 3,4 tonn 3,4 tonn 3,9 tonn

Stikkelengde 2100 mm 2400 mm 2600 mm 2400 mm 2600 mm 2100 mm 2400 mm
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Universalskuffe (GD)

600 0,35 431

750 0,49 464

900 0,62 524

1100 0,79 583

1200 0,91 633

1300 1,00 663

1400 1,09 693

Kraftig (HD)

1200 0,91 649

1300 1,00 681

1400 1,09 712

Lastene ovenfor er i samsvar med standard for løftekapasitet for hydraulisk gravemaskin, EN474. Lastene 
overskrider ikke 87 % av hydraulisk løftekapasitet eller 75 % av tipplast over siden med frontaggregatet  
helt utstrakt ved bakkenivå med skuffen trukket inn.
Kapasitet basert på ISO 7451.
Skuffevekt med universaltenner.

Maksimal materialtetthet 2100 kg/m3

Maksimal materialtetthet 1800 kg/m3

Maksimal materialtetthet 1500 kg/m3

Maksimal materialtetthet 1200 kg/m3

Maksimal materialtetthet 900 kg/m3

Ikke anbefalt

Caterpillar anbefaler bruk av egnede redskaper for å gi kunden maksimal nytteverdi av produktene våre. Bruk av redskaper, inkludert skuffer, som ikke anbefales 
av Caterpillar, eller som ligger utenfor de angitte spesifikasjonene for vekt, størrelse, strømning eller trykk osv., kan føre til ytelse som er lavere enn den optimale, 
inkludert, men ikke begrenset til, lavere produksjon, dårligere stabilitet, pålitelighet og kortere levetid for komponentene. Feil bruk av redskaper som fører til at tunge 
laster skyves, brytes, vris og/eller gripes, vil føre til kortere levetid for bom og stikke.
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Tilpasningstabell for redskaper
Når du skal velge mellom forskjellige redskapsmodeller som kan installeres på samme maskinkonfigurasjon, bør du vurdere bruken av redskapene, 
produktivitetskrav og slitestyrke. Se på redskapenes spesifikasjoner for anbefalinger om bruk og produktivitet.

VA-bom
Motvekt 3,4 tonn 3,9 tonn

(1) (2) (3) (1) (2) (3)
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Stikkelengde (mm)

Hydraulisk hammer
H110Es/H115Es

H120Es

Rivnings- og sorteringsklo 
(D – rivningsflak,  
R – resirkuleringsflak)

G310B-D/R

G310B-D/R fast CAN

G313 GC

G313 GC fast CAN

G315 GC

G315B-D/R

G315B-D/R fast CAN

Saks for skrap og rivning S320B/S325B

Kompaktorplate CVP75

Appelsinklo 
(4 eller 5 tinder)

GSH15B 400 l, 500 l

Disse redskapene er tilgjengelige for M318F. Snakk med Cat-forhandleren din for å finne en passende versjon.
GSH15B 600 l, 800 l

Klo
CTV15 1000 l, 1200 l

CTV15 1500 l, 1700 l

Klokoblingsfeste Cat-PG

HK-fester er ikke kompatible med stikken med bøyd tupp.
Tilpasset HK-feste

CW20-CW20s

CWAC-40 (AutoConnect)

Cats tiltrotatorsystem TRS14 Tiltrotatoren er kompatibel med skuffer, kompaktorer, hammere m.m.

(1) Doser senket
(2) To sett støttebein senket
(3) Doser og støttebein senket

Redskapet er tilpasset Monteres på bom
Direktemontert eller tilpasset HK-feste Kun over fronten med tilpasset HK-feste
Bare direktemontert Kun over front med klokobling
Kun over fronten

Redskapene er ikke tilgjengelig i alle områder. Redskapet er avhengig av den hjulgående gravemaskinens konfigurasjon. Ta kontakt med Cat-forhandleren for å finne  
ut hva som er tilgjengelig i området ditt, og for å finne passende utgaver av redskapene.

Merk: rivnings- og sorteringsklo: fast CAN – faste hengselplater for bruk av CW-feste.
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Tilpasningstabell for redskaper
Når du skal velge mellom forskjellige redskapsmodeller som kan installeres på samme maskinkonfigurasjon, bør du vurdere bruken av redskapene, 
produktivitetskrav og slitestyrke. Se på redskapenes spesifikasjoner for anbefalinger om bruk og produktivitet.

Monobom
Motvekt 3,4 tonn 3,9 tonn

(1) (2) (3) (1) (2) (3)
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Stikkelengde (mm)

Hydraulisk hammer
H110Es/H115Es 

H120Es

Multiprosessor
MP318 CC- og D-klo

MP318 S-klo

Knuser P315

Finknuser P215

Rivnings- og sorteringsklo 
(D – rivningsflak,  
R – resirkuleringsflak)

G310B-D/R

G310B-D/R fast CAN

G313 GC

G313 GC fast CAN

G315 GC

G315 GC fast CAN

G315B-D/R

G315B-D/R fast CAN

Saks for skrap og rivning S320B/S325B

Kompaktorplate CVP75

Klokoblingsfeste Cat-PG

HK-fester er ikke kompatible med stikken med bøyd tupp.
Tilpasset HK-feste

CW20-CW20s

CWAC-40 (AutoConnect)

Cats tiltrotatorsystem TRS14 Tiltrotatoren er kompatibel med skuffer, kompaktorer, hammere m.m.

(1) Doser senket
(2) To sett støttebein senket
(3) Doser og støttebein senket

Redskapet er tilpasset Monteres på bom
Direktemontert eller tilpasset HK-feste Kun over fronten med tilpasset HK-feste
Bare direktemontert Kun over front med klokobling
Kun over fronten

Redskapene er ikke tilgjengelig i alle områder. Redskapet er avhengig av den hjulgående gravemaskinens konfigurasjon. Ta kontakt med Cat-forhandleren for  
å finne ut hva som er tilgjengelig i området ditt, og for å finne passende utgaver av redskapene.

Merk: rivnings- og sorteringsklo: fast CAN – faste hengselplater for bruk av CW-feste.
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Løftekapasiteter – VA-bom
Alle verdier er i kg, skuffesylinder og skuffeaggregat montert, redskap: ingen, med motvekt (3900 kg), løftekraftforsterker på.

Last ved største rekkevidde (stikketupp/skuffebolt) Last over front Last over bakende Last over side Høyde ved lastepunkt

Middels 
stikke

Undervognskonfigurasjon

3000 mm 4500 mm 6000 mm 7500 mm

mm
2400 mm

6000 mm

Doser bak løftet    *5400 *5400 4750 4800 3400 3000    *3300 2950 2550

 6510
Doser bak senket     *5400 *5400  *4850 3400     *3300 2950
Doser og støttebein senket     *5400 *5400  *4850 *4850     *3300 *3300
To sett støttebein senket    *5400 *5400 *5400 *4850 *4850 *4850    *3300 *3300 *3300
Bred doser bak løftet     *5400 5200  3400 3250     2950 2800

4500 mm

Doser bak løftet    *6400 5200 4550 4750 3350 2900    *3100 2400 2100

7300
Doser bak senket     *6400 5200  *4950 3350     *3100 2400
Doser og støttebein senket     *6400 *6400  *4950 *4950     *3100 *3100
To sett støttebein senket    *6400 *6400 *6400 *4950 *4950 *4950    *3100 *3100 *3100
Bred doser bak løftet     5250 5000  3350 3200     2400 2300

3000 mm

Doser bak løftet    7100 4850 4150 4600 3200 2750 3250 2250 1950 *3100 2150 1850

 7710
Doser bak senket     *7300 4800  *5250 3200  *4250 2250  *3100 2150
Doser og støttebein senket     *7300 *7300  *5250 4800  *4250 3400  *3100 *3100
To sett støttebein senket    *7300 *7300 *7300 *5250 *5250 *5250 *4250 *4250 3950 *3100 *3100 *3100
Bred doser bak løftet     4850 4600  3200 3050  2250 2150  2150 2050

1500 mm

Doser bak løftet    6700 4500 3850 4400 3000 2600 3200 2200 1900 3000 2050 1800

7810
Doser bak senket     *8650 4500  *5750 3000  *4450 2200  *3200 2050
Doser og støttebein senket     *8650 7100  *5750 4650  *4450 3350  *3200 3150
To sett støttebein senket    *8650 *8650 8400 *5750 *5750 5400 *4450 *4450 3900 *3200 *3200 *3200
Bred doser bak løftet     4500 4300  3050 2900  2200 2100  2050 2000

0 mm

Doser bak løftet    6550 4350 3700 4300 2900 2500 3150 2150 1850 3100 2100 1850

 7600
Doser bak senket     *8600 4300  *6300 2900  *4600 2150  *3500 2100
Doser og støttebein senket     *8600 6900  *6300 4500  *4600 3300  *3500 3250
To sett støttebein senket    *8600 *8600 8200 *6300 *6300 5300 *4600 *4600 3850 *3500 *3500 *3500
Bred doser bak løftet     4350 4100  2950 2800  2150 2050  2100 2050

-1500 mm

Doser bak løftet *7100 *7100 6650 6500 4300 3650 4250 2900 2500    3450 2350 2050

 7050
Doser bak senket  *7100 *7100  *7650 4300  *5650 2900     *4150 2350
Doser og støttebein senket  *7100 *7100  *7650 6850  *5650 4500     *4150 3600
To sett støttebein senket *7100 *7100 *7100 *7650 *7650 *7650 *5650 *5650 5250    *4150 *4150 *4150
Bred doser bak løftet  *7100 *7100  4300 4100  2900 2750     2350 2250

-3000 mm

Doser bak løftet    *5800 4350 3700          

 
Doser bak senket     *5800 4350          
Doser og støttebein senket     *5800 *5800          
To sett støttebein senket    *5800 *5800 *5800          
Bred doser bak løftet     4400 4150          

* Begrenses av hydraulisk lastekapasitet og ikke av tipplast.

Klassifiseringene for løftekapasitet er basert på ISO 10567:2007, de overskrider ikke 87 % av hydraulisk løftekapasitet eller 75 % av tipplast. Lastepunktet er midtlinjen av skuffens dreiekoblingsbolt på stikken. Helflytende 
aksel må være låst. Løftekapasitetene er basert på at maskinen står støtt på et fast, jevnt underlag og har VA-bomsylinderen justert til maksimal lengde. For å finne løftekapasiteten, inkludert skuffe og/eller HK-feste,  
må den respektive vekten trekkes fra de ovennevnte verdiene. Bruk av festepunkter for redskaper til håndtering/løfting av gjenstander kan påvirke maskinens løfteytelse. 

Se alltid i den aktuelle betjenings- og vedlikeholdshåndboken for spesifikk produktinformasjon.
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Løftekapasiteter – VA-bom
Alle verdier er i kg, skuffesylinder og skuffeaggregat montert, redskap: ingen, med motvekt (3900 kg), løftekraftforsterker på.

Last ved største rekkevidde (stikketupp/skuffebolt) Last over front Last over bakende Last over side Høyde ved lastepunkt

Lang 
stikke

Undervognskonfigurasjon

3000 mm 4500 mm 6000 mm 7500 mm

mm
2600  mm

6000 mm

Doser bak løftet    *4900 *4900 4800 *4750 3450 3000    *3000 2800 2450

6740
Doser bak senket     *4900 *4900  *4750 3400     *3000 2800
Doser og støttebein senket     *4900 *4900  *4750 *4750     *3000 *3000
To sett støttebein senket    *4900 *4900 *4900 *4750 *4750 *4750    *3000 *3000 *3000
Bred doser bak løftet     *4900 *4900  3450 3300     2800 2650

4500 mm

Doser bak løftet    *5800 5250 4550 4750 3350 2950 *2900 2300 2000 *2800 2300 2000

 7510
Doser bak senket     *5800 5250  *4900 3350  *2900 2300  *2800 2300
Doser og støttebein senket     *5800 *5800  *4900 *4900  *2900 *2900  *2800 *2800
To sett støttebein senket    *5800 *5800 *5800 *4900 *4900 *4900 *2900 *2900 *2900 *2800 *2800 *2800
Bred doser bak løftet     5300 5000  3350 3200  2300 2200  2300 2200

3000 mm

Doser bak løftet    *7150 4900 4200 4600 3200 2800 3250 2250 1950 *2800 2050 1800

 7910
Doser bak senket     *7150 4850  *5200 3200  *4150 2250  *2800 2050
Doser og støttebein senket     *7150 *7150  *5200 4800  *4150 3400  *2800 *2800
To sett støttebein senket    *7150 *7150 *7150 *5200 *5200 *5200 *4150 *4150 3950 *2800 *2800 *2800
Bred doser bak løftet     4900 4650  3200 3050  2250 2150  2050 2000

1500 mm

Doser bak løftet    6750 4550 3850 4400 3050 2600 3200 2200 1900 2900 2000 1700

8000
Doser bak senket     *8550 4500  *5650 3050  *4350 2200  *2900 2000
Doser og støttebein senket     *8550 7100  *5650 4650  *4350 3350  *2900 *2900
To sett støttebein senket    *8550 *8550 8450 *5650 *5650 5400 *4350 *4350 3900 *2900 *2900 *2900
Bred doser bak løftet     4550 4300  3050 2900  2200 2100  2000 1900

0 mm

Doser bak løftet    6550 4350 3700 4300 2900 2500 3150 2150 1850 3000 2050 1750

7800
Doser bak senket     *8650 4300  *6200 2900  *4650 2150  *3200 2050
Doser og støttebein senket     *8650 6900  *6200 4500  *4650 3300  *3200 3100
To sett støttebein senket    *8650 *8650 8200 *6200 *6200 5300 *4650 *4650 3850 *3200 *3200 *3200
Bred doser bak løftet     4350 4100  2950 2800  2150 2050  2050 1950

-1500 mm

Doser bak løftet *6850 *6850 6600 6500 4300 3650 4250 2850 2450    3300 2250 1950

7270
Doser bak senket  *6850 *6850  *7850 4250  *5750 2850     *3700 2250
Doser og støttebein senket  *6850 *6850  *7850 6850  *5750 4450     *3700 3450
To sett støttebein senket *6850 *6850 *6850 *7850 *7850 *7850 *5750 *5750 5250    *3700 *3700 *3700
Bred doser bak løftet  *6850 *6850  4300 4050  2900 2750     2250 2150

-3000 mm

Doser bak løftet    *6100 4350 3700 *4200 2950 2500    *3550 2750 2350

6330
Doser bak senket     *6100 4300  *4200 2950     *3550 2750
Doser og støttebein senket     *6100 *6100  *4200 *4200     *3550 *3550
To sett støttebein senket    *6100 *6100 *6100 *4200 *4200 *4200    *3550 *3550 *3550
Bred doser bak løftet     4350 4150  2950 2800     2750 2650

* Begrenses av hydraulisk lastekapasitet og ikke av tipplast.

Klassifiseringene for løftekapasitet er basert på ISO 10567:2007, de overskrider ikke 87 % av hydraulisk løftekapasitet eller 75 % av tipplast. Lastepunktet er midtlinjen av skuffens dreiekoblingsbolt på stikken. Helflytende 
aksel må være låst. Løftekapasitetene er basert på at maskinen står støtt på et fast, jevnt underlag og har VA-bomsylinderen justert til maksimal lengde. For å finne løftekapasiteten, inkludert skuffe og/eller HK-feste,  
må den respektive vekten trekkes fra de ovennevnte verdiene. Bruk av festepunkter for redskaper til håndtering/løfting av gjenstander kan påvirke maskinens løfteytelse. 

Se alltid i den aktuelle betjenings- og vedlikeholdshåndboken for spesifikk produktinformasjon.
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Løftekapasiteter – forskyvningsbom
Alle verdier er i kg, skuffesylinder og skuffeaggregat montert, redskap: ingen, med motvekt (3900 kg), løftekraftforsterker på.

Last ved største rekkevidde (stikketupp/skuffebolt) Last over front Last over bakende Last over side Høyde ved lastepunkt

Middels 
stikke

Undervognskonfigurasjon

3000 mm 4500 mm 6000 mm 7500 mm

mm
2400 mm

6000 mm

Doser bak løftet    *5450 *5450 4750 *4750 3350 2900    *2950 2800 2450

 6530
Doser bak senket     *5450 5450  *4750 3300     *2950 2800
Doser og støttebein senket     *5450 *5450  *4750 *4750     *2950 *2950
To sett støttebein senket    *5450 *5450 *5450 *4750 *4750 *4750    *2950 *2950 *2950
Bred doser bak løftet     *5450 5200  3350 3200     2850 2700

4500 mm

Doser bak løftet    *6250 5200 4450 4700 3250 2800    *2750 2250 1950

7320
Doser bak senket     *6250 5150  *4850 3250     *2750 2250
Doser og støttebein senket     *6250 *6250  *4850 *4850     *2750 *2750
To sett støttebein senket    *6250 *6250 *6250 *4850 *4850 *4850    *2750 *2750 *2750
Bred doser bak løftet     5200 4950  3250 3100     2250 2150

3000 mm

Doser bak løftet    7000 4700 4000 4500 3050 2650 3150 2100 1800 *2750 2000 1700

7730
Doser bak senket     *7100 4650  *5150 3050  *4150 2150  *2750 2000
Doser og støttebein senket     *7100 *7100  *5150 4700  *4150 3300  *2750 *2750
To sett støttebein senket    *7100 *7100 *7100 *5150 *5150 *5150 *4150 *4150 3850 *2750 *2750 *2750
Bred doser bak løftet     4700 4450  3050 2900  2150 2050  2000 1900

1500 mm

Doser bak løftet    6500 4250 3600 4250 2850 2450 3050 2050 1750 *2850 1900 1650

7820
Doser bak senket     *8350 4250  *5600 2850  *4300 2050  *2850 1900
Doser og støttebein senket     *8350 6850  *5600 4500  *4300 3200  *2850 *2850
To sett støttebein senket    *8350 *8350 8200 *5600 *5600 5250 *4300 *4300 3750 *2850 *2850 *2850
Bred doser bak løftet     4300 4050  2850 2750  2050 1950  1900 1850

0 mm

Doser bak løftet    6250 4050 3400 4100 2700 2300 3000 2000 1700 2950 1950 1650

 7610
Doser bak senket     *8250 4000  *6000 2700  *4450 2000  *3100 1950
Doser og støttebein senket     *8250 6600  *6000 4350  *4450 3150  *3100 *3100
To sett støttebein senket    *8250 *8250 7950 *6000 *6000 5100 *4450 *4450 3700 *3100 *3100 *3100
Bred doser bak løftet     4050 3800  2750 2600  2000 1900  1950 1850

-1500 mm

Doser bak løftet *7300 *7300 6150 6200 4000 3350 4100 2700 2250    3300 2150 1850

 7070
Doser bak senket  *7300 *7300  *7300 4000  *5350 2700     *3600 2200
Doser og støttebein senket  *7300 *7300  *7300 6550  *5350 4300     *3600 3450
To sett støttebein senket *7300 *7300 *7300 *7300 *7300 *7300 *5350 *5350 5100    *3600 *3600 *3600
Bred doser bak løftet  *7300 7050  4000 3800  2700 2550     2200 2100

-3000 mm

Doser bak løftet    *5450 4100 3450          

 
Doser bak senket     *5450 4100          
Doser og støttebein senket     *5450 *5450          
To sett støttebein senket    *5450 *5450 *5450          
Bred doser bak løftet     4100 3900          

* Begrenses av hydraulisk lastekapasitet og ikke av tipplast.

Klassifiseringene for løftekapasitet er basert på ISO 10567:2007, de overskrider ikke 87 % av hydraulisk løftekapasitet eller 75 % av tipplast. Lastepunktet er midtlinjen av skuffens dreiekoblingsbolt på stikken. Helflytende 
aksel må være låst. Løftekapasitetene er basert på at maskinen står støtt på et fast, jevnt underlag og har VA-bomsylinderen justert til maksimal lengde. For å finne løftekapasiteten, inkludert skuffe og/eller HK-feste, må 
den respektive vekten trekkes fra de ovennevnte verdiene. Bruk av festepunkter for redskaper til håndtering/løfting av gjenstander kan påvirke maskinens løfteytelse. 

Se alltid i den aktuelle betjenings- og vedlikeholdshåndboken for spesifikk produktinformasjon.
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Standardutstyr til M318F

ELEKTRISK
• Dynamo, 115 A
• Lys

 – LED-lyspakke, inkludert alle arbeidslys 
(kompatibel med rasvern). Arbeidslys 
omfatter lys montert i førerhytte  
(to foran, ett bak), ett på motvekten  
for ryggekameraet og ett til høyre  
for sidekameraet.
 – Bommontert LED-arbeidslys
 – LED-lys i førerhytten
 – Kjørelys, to foran, halogen
 – Kjørelys, to LED-moduler bak

• Hovedstoppbryter
• Vedlikeholdsfrie batterier, kraftige
• Signalhorn
• Elektrisk pumpe for drivstoffpåfylling

MOTOR
• Cat C7.1-motor med ACERT-teknologi – 

overholder utslippskravene i trinn IV
• Etterbehandlingsteknologier inkludert  

Cat-modul for rene utslipp (CEM)
• Automatisk turtallsregulering (AESC), 

inkludert lav tomgang med ett trykk
• Avstengning av motor på tomgang (EIS)
• Valg av effektmodus
• Mulighet for bruk ved 3000 m høyde  

over havet uten reduksjon
• Automatisk starthjelp
• Drivstoff-/vannutskiller med bryter for  

vann i drivstoff
• Elektrisk luftepumpe for drivstoff

HYDRAULIKK
• Justerbar hydraulikkfølsomhet
• Alle Cat XT™-6 ES-slanger
• Anti-sigeventiler i kretser for skuffe  

og redskapskontroll/multifunksjon
• Ekstra kretser på bom og stikke
• Hovedkrets:

 – Middels trykk
• Dobbeltvirkende krets for middels trykk 

til rotasjon eller vinkling av redskaper
 – Redskapskontroll/multifunksjon
• Enkelt-/dobbeltvirkende høytrykkskrets 

til hammerfunksjon eller åpning og 
lukking av et redskap

 – Programmerbar oljemengde og trykk for 
opptil 10 redskaper – valg via monitor
 – HK-festekrets og linjer for hydraulisk HK-
feste (både Cat-klokobling og dedikert feste / 
CW-feste, kontrollert av en dedikert bryter).

• Slangebruddsventil for bom (BLCV),  
inkludert varselsystem for overbelastning

• Elektrisk pumpekontroll (EPC)
• Modus for tungt løft
• Lastfølende hydraulikksystem
• Separat svingpumpe
• Slangebruddsventil for 

stikkesenking (SLCV)
• Regenereringskrets for stikke

(fortsetter på neste side)

Standardutstyr
Standardutstyret kan variere. Kontakt Cat-forhandleren din for detaljer.
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FøRERPLASS
• Forsterket veltebøyle (ROPS) for førerhytte 

konstruert i samsvar med 2006/42/EF  
og testet i henhold til ISO 12117-2:2008

• Justerbare armlener
• Automatisk klimaanlegg, varmeapparat  

og defroster
• Sigarettenner (24 volt)
• Koppholder
• Rasvern som festes med bolter (FOGS)
• Flaskeholder
• Bunnmontert intervallsystem (fire 

hastigheter) med parallelle vindusviskere 
som dekker øvre og nedre frontruteglass

• Kameraer
 – Bakmontert vidvinkelkamera  
(integrert i motvekten)
 – Vidvinkelkamera på høyre side,  
montert på kjølepanseret
 – Begge kameraene vises side om side  
på en dedikert, stor fargeskjerm

• Kleskrok
• Cruisekontrollsystem
• Varselsignal for festet sikkerhetsbelte
• Gulvmatte, kan vaskes, med 

oppbevaringsrom
• FM-radio med CD-spiller,  

høyttalere og USB-port
• Fullt justerbart fjæret sete

• Instrumentpanel, full grafikk- og fargemonitor
 – Informasjons- og advarselsmeldinger  
på lokalt språk
 – Målere for drivstoffnivå, 
motorkjølevæske, dieseleksosvæske 
(DEF) og hydraulikkoljetemperatur
 – Intervaller for filter-/væskeskift
 – Indikatorer for frontlys, blinklys, lavt 
drivstoffnivå, turtallsbryterinnstilling
 – Klokke med 10-dagers reservebatteri

• Innvendig LED-belysning med dørbryter
• Joystick-spak styres med  

én proporsjonal glidebryter
• Laminert øvre frontrute
• Venstre konsoll, tiltbar, med låsing  

av alle betjeningsorganer
• Dokumentholder i høyre sidepanel
• Mobiltelefonholder
• Parkeringsbrems
• PIN-kode, hindring av motorstart
• Elektrisk uttak 12 V – 10 A
• Regnbeskyttelse*
• Bakrute (herdet glass) / nødutgang,  

med hammer
• Uttrekkbart sikkerhetsbelte, integrert i setet
• Sikkerhetsspak, integrert i venstre konsoll
• Takvindu, laminert glass
• Isolert førerhytte med ventilasjon  

med positiv filtrering
• Skyvbare vinduer i dør
• Rattstamme, justerbar høyde og vinkel
• Oppbevaringsplass egnet for matboks
• Solskjerm for frontrute og takvindu

UNDERVOGN
• Firehjulstrekk
• Automatisk brems-/aksellås
• Krabbegir
• Elektronisk sving- og kjørelås
• Kraftige aksler, avansert bremseskivesystem 

og kjøremotor, justerbar bremsekraft
• Pendlende frontaksel, låsbar, med 

sentralmontert smørepunkt
• Trinn med boks i undervogn  

(venstre og høyre side)
• Todelt drivaksel med  

1000-timers smøreintervaller
• Hydrostatisk girkasse med to gir
• Avstandsring for dekk

ANNET UTSTYR
• Automatisk sentralsmøring  

(redskap og svingutstyr)
• Automatisk svingbrems
• Motvekt, 3400 kg
• Nødstoppbryter for motoren
• Speil, vidvinkel, ramme og førerhytte
• Product Link
• S•O•SSM-prøvetakingsventiler for motorolje, 

hydraulikkolje og kjølevæske
• Skuffeaggregat for gravestikker

* Ikke kompatibel med rasvern

Standardutstyr (forts.)

Standardutstyret kan variere. Kontakt Cat-forhandleren din for detaljer.
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BETJENINGSORGANER OG KRETSER  
FOR EKSTRAUTTAK

• Hovedkrets:
 – Andre høytrykk

• Ekstra dobbeltvirkende høytrykkskrets 
til redskaper med en andre funksjon som 
krever høyt eller middels trykk

• Åpning og lukking av klo kontrolleres via 
skuffekontrollen på høyre joystick-spak, 
kan velges i monitoren

• SmartBoom

HYDRAULIKK
• Cat BIO HYDO Advanced HEES™ biologisk 

nedbrytbar hydraulikkolje

FRONTAGGREGAT
• Bommer

 – Monobom, 5050 mm
 – VA-bom (todelt), 5200 mm
 – Forskyvningsbom, 5200 mm

• Stikker
 – 2100, 2400, 2600 mm
 – 3100 industristikke  
(uten automatisk smøresystem)

ELEKTRISK
• Justerbar kjørealarm
• Roterende varsellys på førerhytte

FøRERPLASS
• Avanserte joystick-spaker med  

to proporsjonale glidebrytere
• Styring med joystick-spak
• Sete, justerbar høy rygg, med vertikal  

og horisontal luftfjæring og hodestøtte
 – komfort, automatisk vektjustering, 
mekanisk korsryggstøtte, oppvarmet
 – Deluxe-setet gir automatisk høyde- og 
vektjustering, pneumatisk korsryggstøtte, 
førsteklasses stofftrekk, varme og ventilasjon.

• Frontrute
 – Laminert, støtbestandig frontrute  
og takvindu i ett stykke  
(EN356 P5A-standarder, 10 mm)
 – 70/30-deling, kan åpnes

• Elektrisk justerbare og oppvarmede  
speil, ramme og førerhytte

• Redskapspedal med høyt trykk
• Joystick-spakmønster, modifiserbart
• Rasvern (topp og foran)

UNDERVOGN
• Bakre skjær (parallelt)
• Bakre skjær, bredt (parallelt)
• Skjær bak (parallelt), med pakke klar 

til bruk med tilhenger
• Skjær foran (parallelt) / støttebein bak
• Skjær foran (parallelt) / støttebein bak,  

med pakke for klargjøring for tilhenger
• Støttebein foran / skjær bak (parallelt)
• Støttebein foran / skjær bak, bredt (parallelt)
• Støttebein foran og bak
• Kjøresikring, for kjøring på vei med en skuffe

ANNET UTSTYR
• Cat Maskinsikkerhetssystem (MSS)
• Kjølebeskyttelsespakke for støvete bruksområder 

(inkluderer fint nett for økt beskyttelse av 
radiatoren og forfilter for motor)

• Motvekt, 3900 kg
• Skjermer, foran og bak
• Kjørestyring
• Dekk (se s. 22)
• Tilleggsutstyr (se s. 25-30)
• Pakken klargjort for tiltrotator

Tilleggsutstyr
Tilleggsutstyret kan variere. Kontakt Cat-forhandleren din for detaljer.
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