
Cat® C4.4 ACERT™ motor Normál
Bruttó teljesítmény ISO 14396 70 kW
Nettó teljesítmény ISO 9249 66 kW
Tömegadatok
Üzemi tömeg 8425 kg

Árokásási mélység
Ásási mélység, SAE szerinti maximum

Normál kanálszár 4278 mm
Kitolható kanálszár visszahúzva – 4,26 m 4281 mm
Kitolható kanálszár kinyújtva – 4,26 m 5274 mm

428F2
Árokásó-rakodó
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A 428F2 jellemzői

ECO üzemmód
Az F2 sorozatú munkagépek egy új funkciója, amely révén a 
rendszer képes a kulcsfunkciókat oly módon beállítani, hogy 
üzemanyagot takarítson meg, de továbbra is képes legyen 
nagy teljesítmény leadására.

Product Link™
Egy funkció, melynek segítségével valóban a maximumot hozhatja 
ki Cat árokásó-rakodójából; állítson be egy virtuális határértéket, 
hasonlítsa össze az üresjárati időket és a munkaidőket, 
illetve tekintse meg a pontos üzemanyag-fogyasztást. Ezek, 
valamint a Product Link opció által biztosított egyéb funkciók 
igazi segítséget nyújtanak abban, hogy a lehető legnagyobb 
teljesítményt tudja kihozni munkagépéből, és mindig az Ön 
kezében legyen az irányítás.

A vezérlőfülke és a vezérlőelemek
A Cat árokásó-rakodó új vezetőfülkéjének bevezetésével 
kényelmes és egyszerűen használható kezelői környezet valósult 
meg. A vezetési élmény testre szabhatóságával az új vezetőfülkében 
a gépkezelő kényelmesebben dolgozhat, továbbá az árokásó-
rakodók legújabb generációját jellemző legmodernebb technológiai 
megoldások előnyeit élvezheti.

Nagy teljesítményű hidraulika
Az F2 sorozatba tartozó munkagépek valóban hatékonyan 
dolgoznak. A minőségi hidraulikarendszerben található nagy 
teljesítményű szivattyú hatalmas hidraulikus teljesítményt 
biztosít a gépkezelő számára, egyetlen gombnyomással.

Galvanizált felületkezelés
A Caterpillar hisz a minőségben. A 428F2 védelméről galvanizált 
alapozóréteg (E-Coat) gondoskodik, amely teljes mértékben 
szigeteli a munkagép szerkezetén lévő fémalkatrészeket.
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A Caterpillar 90 éves gyártói tapasztalattal a háta mögött komoly hagyományokkal rendelkezik az 
építőipari munkagép-ipar területén, így segíti elő az egész világon a fejlődést, illetve a pozitív és 
fenntartható változásokat. 30 évig a Caterpillar gyártotta a brit árokásó-rakodókat. Az A sorozattól 
kezdve a legújabb F2 sorozatig olyan munkagépeket hozunk létre, melyek középpontjában a gépkezelő 
áll, így megbízható, nagy teljesítményű és minőségi gépkezelői környezetet tudunk biztosítani. 30 év 
szenvedélyét, szakmai gyakorlatát és tapasztalatát kombinálva hoztuk létre a Caterpillar legújabb 
árokásó-rakodóját, az F2 modellt.
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Kezelőállás
Látható, de nem hallható
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Továbbfejlesztett kategóriaelső gépkezelői környezet
•	 74 dB(A) belső zajszint, függetlenül attól, hogy milyen motorral ellátott 

munkagépet választ.

•	 A fűtött ülések a környezettől függetlenül, mindig melegen tartják a gépkezelőt.

•	 A kapcsolók és a kezelőszervek fantasztikus elrendezése ergonomikus és kényelmes 
munkakörnyezetet biztosít az egész munkanapra.

•	 A teljesen megújult információs műszercsoport segítségével a gépkezelő olyan 
információkhoz férhet hozzá, mint pl. a munkagép állapota, az új fedélzeti 
számítógép segítségével pedig a teljesítménnyel kapcsolatos információk 
tekinthetők meg.

•	 Az átdolgozott tetőnek köszönhetően a gépkezelő még a legmagasabb ürítési 
magasságban is tökéletesen rálát a rakodóra – mindezt a kényelmes ülésből.

•	 Az A oszlopra szerelt kipufogócső nagyszerű kilátást biztosít előrefelé. 
A kipufogócső követi az A oszlop ívét, hogy minél kevésbé zavarja a kilátást.

•	 Óvja befektetését a Cat árokásó-rakodó biztonsági rendszere segítségével. 
A kifejezetten ehhez a munkagéphez kifejlesztett eszköz védi befektetését, 
közben pedig egyszerű hozzáférést biztosít akár 25 előre megadott személynek.

•	 A rakodó vezérlőegységável még több funkciót irányíthat közvetlenül: 
differenciálzár, erőátvitel lekapcsoló és kiegészítő vezérlés.

A 428F2 modell mechanikus kezelőszervei minimális erőkifejtéssel 
működtethetők, és ISO (kotrógép) vagy SAE (árokásó) kezelési sémát 
is választhat hozzájuk. Tapasztalatuktól vagy képességeiktől függetlenül 
egyszerű és biztonságos használatot biztosít a gépkezelőknek.



A már bizonyított C4.4 ACERT motor megbízható teljesítményt biztosít, 
amikor arra szükség van
•	 A hatékony, 70 kW-os erőforrás kiváló teljesítményt biztosít minden alkalmazáshoz.

•	 A kiemelkedő üzemanyag-hatékonyság emellett hozzájárul az alacsony tulajdonlási 
és üzemeltetési költségekhez.

•	 A gép hatékony utókezelő rendszere a munkagép teljesítménycsökkenése nélkül mérsékli 
a károsanyag-kibocsátást.

•	 Azért, hogy megfeleljen az EU-ra vonatkozó Stage IV károsanyag-kibocsátási szabványnak, 
a Cat árokásó-rakodó a legmodernebb kibocsátási technológiával, köztük dízel kipufogófolyadékkal 
is rendelkezik.

ECO üzemmód
Az F2 sorozatú Cat árokásó-rakodók a legújabb, továbbfejlesztett energiaelosztó rendszerrel (APMS) 
vannak felszerelve.

•	 Az APMS révén a gépkezelő ECO üzemmódban is használhatja a munkagépet, ami kiváló 
üzemanyag-megtakarítást tesz lehetővé.

•	 A teljesítmény és a gazdaságosság tökéletes egyensúlya révén az APMS oly módon csökkenti 
az üzemanyag-fogyasztást, hogy az nincs hatással a teljesítményre.

Tengelyek és differenciálzár
A Cat árokásó-rakodók F2 sorozata nagy teherbírású Cat tengelyekkel büszkélkedik.

•	 Kiemelkedő tartósságot, alacsony zajszintet és hihetetlen tapadást biztosít az egyenetlen felületeken.

•	 A háromkamrás rendszer minden lejtőn és emelkedőn állandó kenést biztosít a nagy teherbírású 
lánctalpkeréknek és a csapágyaknak.

•	 A 100%-osan záró differenciálművek az alapfelszereltség részét képezik a Cat árokásó-rakodón, 
ezzel minden környezetben biztosítva a maximális tapadást.

Terhelés alatt kapcsolható sebességváltó
Ez az opcionális hatsebességes sebességváltó tökéletesen illeszkedik a feladathoz, mivel a telephelyek 
közötti utazás során vagy a rakodási funkció használata közben egyaránt pontos váltást tesz lehetővé. 
A sebességváltót módosítottuk, így mostantól simább fokozatváltást és szélesebb legfelső 
sebességfokozatot biztosít, ami hatékonyabb és kényelmesebb felhasználói élményhez vezet.

Reteszelő nyomatékváltó
A reteszelő nyomatékváltó haladási fokozatokban egyenes arányt biztosít a nyomásfokozó 
és a hajtáslánc között. Ez 16%-kal alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást és 11%-kal nagyobb 
átlagsebességet eredményez. A reteszelő nyomatékváltó jelentősen megkönnyíti a telephelyek 
közötti haladást.
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Hajtáslánc
Nagy teljesítményű, bizonyított, hatékony
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Hidraulikarendszer
Páratlan teljesítmény

Hatékony, terhelésérzékelővel felszerelt hidraulikarendszer
Az intelligens hidraulikarendszer a megfelelő teljesítményt biztosítja a megfelelő időben. A terhelésérzékelő funkcióval 
ellátott, zárt központú hidraulikarendszer hatékonyan hangolja össze a hidraulikus teljesítményt és az olaj mennyiségét, 
így bármilyen motorfordulatszámon teljes hidraulikus erőkifejtés érhető el.

•	 A folyadékáram-elosztó szelepek aktívan vezérlik az olaj áramlását a munkagép egyes funkciói között. Amikor a kezelő 
több művelet végrehajtására ad utasítást, a munkagép azonnal válaszol, így sima, erőlködés nélküli üzemelést biztosít.

•	 A munkagépbe szerelt elektronikus nyomatékátalakító tökéletes együttműködést biztosít a motor, a sebességváltó 
és a hidraulikarendszer között.

•	 A Cat árokásó-rakodók mindig is kiemelkedő megoldást biztosítottak, és ez ennél a modellnél sincs másként. A nagy 
kapacitású változtatható löketű dugattyús szivattyú pontosan akkora teljesítményt ad le, amekkorát a gépkezelő kér, 
így a munkagép nem üzemel a szükségesnél nagyobb teljesítményen, így biztosítva a remek üzemanyag-hatékonyságot.

•	 A gépkezelő a kiegészítő vezetékek áramlási sebességét is beállíthatja. Ez egyben azt is jelenti, hogy a munkagép 
a gépkezelő preferenciáinak megfelelően testre szabható, illetve úgy is beállítható, hogy tökéletesen passzoljon 
a munkaeszközökhöz.
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A rakodó teljesítménye
Az F2 rakodó bizonyított kialakítása kiemelkedő teljesítményt biztosít. A munkagép számára az emelés és a felrakodás 
csupán egyszerű feladatnak számít.

•	 A párhuzamos emelésű rakodókarok remek kilátást és önbeálló szintezést tesznek lehetővé, biztosítva 
a jó anyagmegtartást emelési és leengedési ciklusokban egyaránt.

•	 A gémlengés-csillapítás opció olyan felfüggesztést biztosít a rakodó számára, mely kényelmesebb vezetési pozíciót nyújt 
a telephelyen való közlekedés, illetve a munkagép közúton történő szállítása esetén. Az extra előnynek számító jobb 
anyagmegtartás ráadásul felbecsülhetetlen értékű pluszt jelent a termelékenység terén.

•	 Az ásáshoz visszatérő rendszer szintbe állítja a rakodókanalat, ami ismétlődő munkaciklusok esetén különösen hasznos.

Párhuzamos emelésű rakodó
Érjen új magasságokba
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Kotrógép jellegű árokásó
Akár egy szorosan megközelített teherautót kell megrakodni, akár fal felett átnyúlva kell ásni: 
az ikonikus, kotrógép jellegű rakodókanál a legnehezebb feladatokat is könnyen végrehajtja. 
Ez a rugalmasság és a jelentős felszakító erő, a vezérelhetőség és a folyadékáram-elosztó 
hidraulikarendszer azt jelenti, hogy a 428F2 minimális erőbefektetés esetén is magas szintű 
termelékenység elérése képes. A gém keskeny kialakítású, így tökéletes rálátást biztosít 
a szerszámra és a talajra.

Változtatható hosszúságú kanálszár
A 428F2 változtatható hosszúságú kanálszárral kapható, mely növeli az ásási mélységet és 
az elérési képességet, nagyobb rugalmasságot és szélesebb körű felhasználást biztosítva a 
munkagépnek. Használatának köszönhetően ritkábban kell új helyre állni a munkagéppel, 
így a telephely is kevésbé károsodik. A csúszkás belső résznek köszönhetően a kopóbetétekre 
csupán elhanyagolható mennyiségű kosz kerül, ezáltal csökken a beállítások és cserék gyakorisága. 
A hidraulikus szerszámok működtetéséhez szükséges kiegészítő csövek vezetési nyomvonala olyan, 
hogy még a legszűkebb árokban végzett munkánál is védve vannak a sérülésektől.

Oldalirányban eltolható váz
Az F2 sorozat oldalirányban eltolható vázát külső rögzítőbilincsekkel látták el, így szervizeléskor 
nincs szükség szétszerelésre. A váz tömör kialakítású, valamint E-Coat védelemmel is rendelkezik, 
ami megakadályozza az anyaglerakódást, ezzel csökkentve a rozsdásodás veszélyét és növelve 
a váz élettartamát.

Cat csillapított elfordulási rendszer
A 428F2 típus Cat csillapított elfordulási rendszerrel van felszerelve, amely rendkívül gyors 
árokásást tesz lehetővé, mivel az árokásási ciklusok során csillapítja a gém lengését.

Motoros oldalirányú eltolás (opcionális)
Hidraulikus működést biztosít, hogy a gépkezelő könnyen pozicionálhassa az árokásót 
az oldalirányban eltolható váz teljes szélességében. Ideálisan használható szűk helyeken, 
illetve közművekkel (pl. gáz, áram, telekommunikáció) kapcsolatos munkavégzés esetén.

Árokásó
A feladathoz építve
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Rakodó
Rakodókanalak
A hidraulikus működésű többfunkciós kanál mellett az általános célú rakodókanál 
is igényelhető. Ezek 0,96 m3 és 1,3 m3 közti méretekben kaphatók.

Egyéb kapható rakodóeszközök:
•	 Seprűk

•	 Anyagmozgató karok

•	 Rácsos gémek

•	 Villák

•	 Tolólapok

Árokásó
Árokásó kanalak
A Cat munkaeszközök választékában számos különböző méretű kanál megtalálható. 
Ön is könnyen megtalálhatja az alkalmazási területnek leginkább megfelelő kanalat 
az alábbi eszközöket tartalmazó kínálatunkban:

•	 Normál igénybevételre

•	 Erős igénybevételre

•	 Nagy kapacitás

•	 Kőzet

•	 Árokásás

Egyéb kapható árokásó eszközök:
•	 Útburkolatmarók

•	 Bontókalapácsok

•	 Szállítócsigák

•	 Vibrációs síktömörítők

Árokásó-gyorscsatlakozók
A manuális vagy hidraulikus árokásó-gyorscsatlakozóknak köszönhetően a hátsó 
munkaeszköz cseréje gyors, egyszerű és biztonságos. A Cat új kettős zárral rendelkező 
csatolói önbeálló illeszkedéssel működnek, mely szoros rögzítést biztosít. Ezenfelül 
automatikusan záródó biztonsági zár is megtalálható bennük.

Munkaeszközök
Megoldás minden munkához
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Szervizelhetőség
Kevesebb szervizelés, több munkavégzés

Napi szervizpontok
A Caterpillar tudja, hogy minél egyszerűbb egy feladat, annál szívesebben végzi 
el az ember. Biztosítottuk, hogy a Cat árokásó-rakodó szervizelése olyan egyszerű, 
amennyire csak lehet. A napi ellenőrzési pontok egy könnyen elérhető csoportban 
szerepelnek. A tökéletesen zárt tengelyeknek és hajtótengelyeknek köszönhetően 
a gépkezelőnek nem kell zsíroznia a munkagép alatti nehezen elérhető területeket.

Csuklós hűtőrendszer
A motorháztető felnyitásával elérhetővé válik a motor és a csak a Catnél használt 
egyedi csuklós hűtőrendszer. A légkondicionáló csomag szerszám nélkül felemelhető, 
a hűtő pedig előredönthető, így egyszerűen hozzáfér ezekhez az alkatrészekhez, 
ha például törmeléket kell eltávolítania, tartózkodjon akár a műhelyben, akár 
a telephelyen, a hűtési teljesítmény így mindig optimális értéken tartható.

Kopóbetétek beállítása
A változtatható hosszúságú kanálszár (E-Stick) önkenő kialakítást kapott, ezzel 
minimalizálva a kezelői beavatkozások mennyiségét. A stabilizátorok és az E-Stick 
egyaránt egyszerűen, szétszerelés nélkül beállítható kopóbetétekkel rendelkeznek. 
Ha kopóbetét-beállításra van szükség, az sem gond, hiszen az állítócsavarokhoz 
egyszerűen hozzá lehet férni, a beállítás mindössze néhány percbe telik.

Cat szűrők
A fröccsenésmentes szervizelhetőség és a csökkentett olajszennyeződés érdekében 
a Cat szűrők függőlegesen vannak beszerelve. Ezek a kis mikrométeres szűrők még 
a mikroszkopikus részecskéket is kiszűrik az olajból, így évekig biztosítják a motor, 
a sebességváltó és a hidraulika-rendszer egyenletes működését.
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Ügyféltámogatási megállapodások
Cat márkakereskedője az Ön pénzügyi és egyéb igényeinek megfelelő, testreszabott, átfogó támogatási megállapodásokkal áll rendelkezésére. A márkakereskedők az 
ütemezett olajmintavétellel (S·O·SSM) kiegészített teljes megelőző karbantartástól a csak alkatrészekre vonatkozó ügyféltámogatási megállapodásokig a lehetőségek 
teljes körét kínálják. Vállalkozását támogatja azzal, ha óvja értékes beruházását, és pontosan tisztában van a havi költségekkel.

Finanszírozás
Felmérte már márkakereskedőjénél, hogy milyen pénzügyi lehetőségek állnak rendelkezésére a munkagép megvásárlásához? Számos vonzó, igényei szerint tervezett 
csomag közül választhat.

A munkagép kiválasztása
A márkakereskedés követelményeit és az üzemeltetési költségek minimális szinten tartását figyelembe véve tud segíteni a gépvásárlási döntés meghozatalában. 
Vajon az Ön által kiszemelt munkagép a legjobb az adott munkához, vagy esetleg van ennél alkalmasabb megoldás is?

Képzés és ügyfélszolgálat
A további támogatás érdekében beszéljen márkakereskedőjével. A márkakereskedő tanácsot ad Önnek azzal kapcsolatban is, hogy miként használja úgy munkagépét, 
minimalizálja a kopást és az elhasználódást, maximalizálja a termelékenységet, csökkentse a tulajdonlási és üzemeltetési költséget és összességében a legtöbbet hozhassa 
ki a Cat árokásó-rakodók által kínált fantasztikus lehetőségek tárházából.

Ügyféltámogatás
Egyedülálló ügyféltámogatási hálózat
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A 428F2 árokásó-rakodó műszaki adatai

Motor

EU Stage IV
Normál ajánlat

Modell C4.4 70 kW Electronic 
Turbo Intercooled

Névleges teljesítmény (normál) 2200 ford./perc fordulatszámnál
Bruttó teljesítmény ISO 14396 70 kW/95 le
Hasznos teljesítmény 2200 ford./perc fordulatszámnál

ISO 9249 66 kW/89 le
EEC 80/1269 66 kW/89 le

Nyomatéknövekedés (hasznos) 
1400 ford./percnél

56%

Csúcsnyomaték 1400 ford./percnél 438 Nm
Furat 105 mm
Löket 127 mm
Lökettérfogat 4,4 l

•	A feltüntetett hasznos teljesítmény a lendkeréknél mért teljesítmény 
értéke	abban	az	esetben,	amikor	a	motorhoz	ventilátor,	levegőszűrő,	
kipufogódob és generátor csatlakozik.

•	2286 méteres magasságig nincs szükség a teljesítmény 
csökkentésére. Az automatikus teljesítménycsökkentés  
megóvja a hidraulikus és sebességváltó rendszereket.

•	Megfelel az EU-ra vonatkozó Stage IV károsanyag-
kibocsátási szabványnak.

Sebességváltó

A kétkerékhajtásos árokásó-rakodó haladási sebessége teljes 
fordulatszámon, hátul 16,9 x 28-as gumiabroncsokkal.

Power Shuttle
Automatikus 
váltás

Automatikus 
sebességváltó 
(reteszelővel)

Előremenet
1. 5,6 km/h 6 km/h 6 km/h
2. 9,3 km/h 9,6 km/h 9,6 km/h
3. 21 km/h 12 km/h 12 km/h
4. 40 km/h 20 km/h 20 km/h
5. 27 km/h 25 km/h
6. 40 km/h 40 km/h

Hátramenet
1. 5,6 km/h 6 km/h 6 km/h
2. 9,3 km/h 13 km/h 13 km/h
3. 21 km/h 27 km/h 27 km/h
4. 40 km/h

Szerviz esetén alkalmazott feltöltési mennyiségek

Hűtőrendszer	légkondicionálóval 22,5 l
Üzemanyagtartály 160 l
Motorolaj	szűrővel 8,8 l
Dízel kipufogó folyadék 19 l
Sebességváltó (Power Shuttle)

Összkerékhajtás 15 l
Sebességváltó (automatikus)

Összkerékhajtás 19 l
Hátsó tengely 16,5 l

Bolygókerekek 1,7 l
Első tengely (összkerékhajtás) 11 l

Bolygókerekek 0,7 l
Hidraulika-rendszer 95 l
Hidraulikatartály 40 l

Hidraulika-rendszer

Típus Zárt központú
Szivattyú típusa Változtatható térfogatáramú, 

axiális dugattyú
Maximális szivattyúkapacitás 160 l/perc
A rendszer nyomása

Árokásó 250 bar
Rakodó 250 bar

Zajszint

A	vezetőfülke	belseje 74 dB (A)
A	vezetőfülkén	kívül 100 dB (A)
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Tömegadatok*

Üzemi tömeg 8425 kg
Üzemi tömeg (maximális) (ROPS-kapacitás) 11 000 kg
Vezetőfülke,	ROPS/FOPS 129 kg
Automata sebességváltó 55 kg
Gémlengés-csillapító 11 kg
Légkondicionáló 42 kg
Univerzális kanál (1,00 m3)

összehajtható villákkal 871 kg
összehajtható villák nélkül 611,2 kg

4,3 méteres változtatható hosszúságú 
kanálszár	(első	ellensúly	nélkül)

203 kg

Ellensúlyok
Alap 115 kg
Közepes 240 kg
Maximum 460 kg

Minimális ellensúlyra vonatkozó ajánlások – normál kanálszár esetén
Rakodókanál
GP (General Purpose, általános célú) 115 kg
MP (Multi Purpose, többcélú) 0 kg

Minimális ellensúlyra vonatkozó ajánlások – változtatható hosszúságú 
kanálszár esetén

Rakodókanál
GP (General Purpose, általános célú) 460 kg
MP (Multi Purpose, többcélú) 0 kg

*	A	munkagép	konfigurációja	–	standard	vezetőfülke	légkondicionálóval,	
összkerékhajtás, standard sebességváltó, 1,03 m3 térfogatú, univerzális 
rakodókanál, 24"-os, normál igénybevételre méretezett árokásó kanál, 
12,5/80-18-as és 16,9-28-as abroncsok, ellensúly nélkül, 80 kg-os 
gépkezelővel	és	teli	üzemanyagtartállyal.

Tengelyek

Összkerékhajtás (AWD)
Jellemzők
•	Megerősített	hátsó	tengely	önbeálló	belső	fékekkel,	differenciálzárral	

és véghajtásokkal.
•	Az összkerékhajtás (AWD) valamennyi kerék fékezése közben 
a	műszerfalon	lévő	kapcsolóval	vagy	a	fékpedállal	kapcsolható	
be. Az összkerékhajtás menet közben, terhelés alatt és bármely 
előremeneti	vagy	hátrameneti	fokozatban	működésbe	hozható.	
A karbantartás megkönnyítése érdekében az összkerékhajtáshoz 
külső	véglehajtások	tartoznak.

•	A	összkerékhajtású	első	tengely	ingás	rögzítésű,	zárt	és	állandó	
kenésű,	ezért	nem	igényel	napi	karbantartást.	Kettős	működésű	
kormány	munkahengerrel,	a	jobb	manőverezés	érdekében	52°	
kormányzási szögelfordulással.

Tengelybesorolás

Első	tengely,	összkerékhajtás
Statikus 22 964 kg
Dinamikus 9186 kg

Hátsó tengely
Statikus 22 964 kg
Dinamikus 9186 kg

Kormányzás

Típus Első	kerék
Szervokormányzás Hidrosztatikus
Összkerékhajtás,	munkahenger,	egy	(1)	kettős	működésű

Furat 65 mm
Löket 120 mm
Rúd	átmérője 36 mm

Fordulókör
Összkerékhajtás	(belső	nem	fékezett	kerék)
Külső	első	kerekek 8,18 m
Legszélesebb	rakodókanál	külső	mérete 10,97 m

Fékek

Teljesen zárt rásegítéses, hidraulikus, többtárcsás.
Jellemzők
•	Belső	olajhűtésű,	hidraulikusan	működtetett,	többlemezes	

kevlártárcsák a végáttétel behajtótengelyén.
•	Teljesen zárt és szigetelt.
•	Önbeállításra képes.
•	A	lábműködtetésű,	rásegítéssel	működő	kettős	fékpedálokat	közúti	

közlekedésnél egymáshoz lehet rögzíteni.
•	A	rögzítő-/kiegészítő	fékek	az	üzemi	fékrendszertől	függetlenül	
működnek.	A	mechanikus	rögzítőfék	kézzel	működtethető	a	jobb	
oldali	konzolon	lévő	kar	segítségével.

•	Megfelel	az	ISO	3450:1996	szabvány	előírásainak.

A 428F2 árokásó-rakodó műszaki adatai
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A 428F2 árokásó-rakodó műszaki adatai

A munkagép méretei
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Általános célú – 1,0 m3 Többcélú – 1,03 m3 Többcélú villákkal – 1,03 m3

1 Teljes hossz menethelyzetben 5734 mm 5734 mm 5734 mm
Teljes szállítási hossz 5704 mm 5704 mm 5704 mm

2 Teljes szállítási magasság – 4,3 m 3779 mm 3779 mm 3779 mm
Teljes szélesség 2352 mm 2352 mm 2352 mm

3 A	vezetőfülke/védőtető	tetejéig	mért	magasság 2897 mm 2897 mm 2897 mm
4 A	kipufogócső	tetejéig	mért	magasság 2744 mm 2744 mm 2744 mm
5 A	hátsó	tengely	középvonala	és	az	első	hűtőrács	közötti	távolság 2705 mm 2705 mm 2705 mm
6 Tengelytáv – összkerékhajtás 2200 mm 2200 mm 2200 mm

Az itt látható, méretekre és teljesítményre vonatkozó adatok egyéb meghatározás hiányában a 12,5/80-18 SGL első gumiabronccsal, 16.9-28c hátsó gumiabronccsal, standard fülkével, standard kanálszárral, 24"-os, 
átlagos igénybevételre tervezett kanállal és 1,0 m3-es univerzális rakodókanállal, valamint alapfelszereléssel felszerelt munkagépekre vonatkoznak.
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A 428F2 árokásó-rakodó műszaki adatai

Rakodókanál méretei és teljesítménye

Általános célú – 1,0 m3 Többcélú – 1,03 m3 Többcélú villákkal – 1,03 m3

Kapacitás 1,03 m3 1,03 m3 1,03 m3

Szélesség 2406 mm 2406 mm 2406 mm
Emelési kapacitás maximális magasságnál 3817 kg 3580 kg 3240 kg
Emelő	felszakító	ereje 54,82 kN 53,34 kN 50,24 kN
Billentő	felszakító	ereje 54,84 kN 60,32 kN 58,79 kN
Billentési terhelés a felszakítási pontnál 6557 kg 6537 kg 6260 kg

7 Max. forgócsap-magasság 3497 mm 3497 mm 3497 mm
8 Ürítési szög teljes magasságnál 45° 45° 45°

Ürítési magasság a legnagyobb szögnél 2796 mm 2823 mm 2823 mm
9 Ürítési kinyúlás a legnagyobb szögnél 805 mm 731 mm 731 mm

10 Kanál maximális felfelé billentése a talaj szintjén 38° 39° 39°
11 Ásási mélység 61 mm 94 mm 94 mm

Maximális	rézsűszög 114° 116° 116°
12 A rács és a kanál vágóéle közötti távolság szállítási helyzetben 1467 mm 1419 mm 1419 mm
13 Maximális üzemi magasság 4394 mm 4427 mm 4883 mm

Kanál súlya (fogak vagy villák nélkül) 428 kg 611 kg 705 kg

Árokásó méretei és teljesítménye

Normál kanálszár – 4,3 m
Kitolható kanálszár 
visszahúzva – 4,3 m

Kitolható kanálszár 
kinyújtva – 4,3 m

14 Ásási mélység, SAE szerinti maximum 4278 mm 4281 mm 5274 mm
Ásási mélység, gyártó szerinti maximum 4775 mm 4778 mm 5696 mm

15 Ásási mélység, 2400 mm-es sima aljú 3893 mm 3897 mm 4966 mm
Ásási mélység, 600 mm-es sima aljú 4235 mm 4239 mm 5235 mm
Ásási mélység, 600 mm-es sima aljú, gyártó szerinti 4748 mm 4753 mm 5696 mm
Kinyúlás a hátsó tengely középvonalától a talaj szintjén 6739 mm 6744 mm 7670 mm

16 Kinyúlás a forgócsaptól a talaj szintjén 5649 mm 5654 mm 6580 mm
Maximális üzemi magasság 5691 mm 5692 mm 6297 mm
Rakodási magasság 4016 mm 4025 mm 4630 mm

17 Rakodási kinyúlás 1669 mm 1617 mm 2475 mm
Elfordulási szög 180° 180° 180°
Kanál elfordítási szöge 205° 205° 205°

18 Kitámasztó teljes szélessége 2352 mm 2352 mm 2352 mm
Kanál ásási ereje 63,44 kN 63,42 kN 63,42 kN
Kanálszár ásási ereje 36,17 kN 36,90 kN 26,98 kN



428F2 Standard és opcionális felszerelések

Standard és opcionális felszerelések
A standard és opcionális tartozékok eltérhetnek. További információkért forduljon a Cat forgalmazóhoz.

Normál Opcionális

Vezetőfülke, ROPS (borulásvédelmi rendszer) és FOPS (lehulló tárgyak ellen  
védő rendszer)
Luxuskivitelű	vezetőfülke — 

Normál	vezetőfülke  —
*	Lásd	a	vezetőfülkére	vonatkozó	adatokat	
tartalmazó oldalt

Gumiabroncsok/kormányzás/fékek
Összkerékhajtás  —
100%-os differenciálzár  —
Fékek hidraulikus rásegítéssel  
(kettős	pedálok)

 —

26”-os gumiabroncsok  —
28”-os gumiabroncsok — 

Motor / erőátvitel
Akkumulátor 750 A hidegindító árammal, 
karbantartásmentes (tartozék)

 —

Akkumulátor 750 A hidegindító árammal, 
karbantartásmentes (nagy igénybevételre)

— 

Nyitható	hűtőegység	a	törmelékek	
egyszerű	eltávolításához

 —

ECO üzemmód (csak automata 
sebességváltó esetén)

 —

70 kW-os motor (95 le) Cat C4.4 ACERT  —
Motorblokk	fűtőegység — 

Csatlakozó bikaindításhoz — 

Sebességváltó, 4 fokozatú, manuális  —
Sebességváltó, 6 fokozatú, automatikus — 

Sebességváltó, 6 fokozatú, automata 
(reteszelő	nyomatékváltó)

— 

Bemenet
Vezérlőszervek,	mechanikus	kar  —
Szervokormányzás, hidrosztatikus  —

Egyéb felszerelések
Ellensúly, 115 kg — 

Ellensúly, 240 kg — 

Ellensúly, 460 kg — 

Első	sárvédők — 

Talpak aszfaltfelületre, kitámasztók — 

Tárolódoboz szerszámokhoz  —
Szállítási lekötési pontok  —

Védőelemek
Védőburkolat,	fogak	 
(általános célú/többcélú)

— 

Védőburkolat,	kardántengely — 

Védőburkolat,	hátsó	lámpák — 

Rakodó	védőkengyel  —
Készlet tárgyak mozgatásához — 

Normál Opcionális
Helyben felszerelt tartozékok

Motoros oldalirányú eltolás (PSS) — 

Kitolható kanálszárak és csatlakozók – árokásó
Gyorscsatlakozó, hidraulikus — 

Gyorscsatlakozó, mechanikus — 

Kanálszár, kitolható (4,26 m) — 

Kanálszár, normál (4,26 m)  —
Rögzítőelem	a	szállításhoz,	forgatómű  —
Rögzítőelem	a	szállításhoz,	gém  —

Kitolható kanálszárak és csatlakozók – rakodó
Rakodó vágóél (2 darab) — 

Hidraulikarendszer
Hidraulikaszivattyú (160 l/perc)  —
Hidraulikus gyors lecsatolók 
(a csatlakoztatáshoz forgassa el)

— 

Oldalirányban eltolható retesz 
(elektrohidraulikus)

 —

Hidraulikaolaj-hűtő  —
Hidraulika – árokásó

Hidraulikavezetékek, egyirányú — 

Hidraulikavezetékek, kétirányú — 

Hidraulika – rakodó
Rakodóejektor,	flotálás  —
Rakodóejektor,	ásáshoz	visszatérő  —
Automatikus lengéscsillapítás — 

Párhuzamos emelés  —
Elektromos rendszer

Product Link, mobilkommunikációs — 

Product	Link,	műholdas — 

Hangjelzés tolatáshoz  —
Hangjelzés kitámasztáshoz  —
Jelzőfény,	villogó — 

Forgó	jelzőfény — 
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428F2 Standard és opcionális felszerelések

Vezetőfülke-változatok

Normál Deluxe
Levegő	visszakeringetésének	vezérlője — 

Légkondicionáló Opcionális Opcionális
Automatikus	emelésű	kitámasztók — 

Jelzőfényaljzat	(2	db)  

Külön	működtethető,	egymáshoz	
rögzített fékpedálok

 

Fülkefűtés  

Vezetőfülke	belső	világítása  

Vezetőfülke	belső	világítása	
(kényelmi szempontokat szolgál)

— 

Pohártartó (2 db)  

Differenciálmű	zárógombja	a	rakodó	vezérlőn  

Belépő	szintű	rádió Opcionális Opcionális
Arcventilátor Opcionális Opcionális
Első	és	hátsó,	oldalsó	nyitható	ablakok  

Első	fényszórók*  

Teljes	szélességében	perforált	napellenző  

Minden irányban állítható munkalámpák (8 db)  

LCD-kijelzővel	felszerelt	mérőműszercsoport  

Első	kürt  

Hátsó kürt  

Műszerfal,	rongálásvédelem  

Normál Deluxe
Belső	hálózati	csatlakozó	(1	db)  

Lefelé	váltás	üzemmód	a	rakodóvezérlőn  

Bal oldali tárolórekesz  

Prémium	szintű	rádió Opcionális Opcionális
Hátsó lámpák (LED)  

Kivehető	padlószőnyeg  

Biztonsági zár, hidraulika  

Biztonsági zár, sebességváltó  

Ülés,	luxusminőségű	anyagból — 

Fűthető	ülés,	luxusminőségű	anyagból Opcionális Opcionális
Ülés, anyag  —
Biztonsági	funkciókat	vezérlő	billentyűzet Opcionális Opcionális
Önleállító	irányjelzők  

Kormányoszlop,	dönthető	és	
teleszkópos beállítás

— 

Kormányoszlop,	dönthető  —
Rakodóvezérlés	erőátvitelének	lekapcsolója  

Fojtószelep, láb  

Fojtószelep, kéz  

Ablaktörlő	első	és	hátsó  

*Régiónként eltérhet
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