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STRANKE SO K NAM PRIHAJALE Z 
ŽELJAMI IN POVRATNIMI INFORMACIJAMI
GLEDE ŽELENIH LASTNOSTI BAGROV 
NOVE GENERACIJE. POVEDALE SO NAM:

• Pri delu potrebujem še večjo učinkovitost − Želim 
IZBRATI stroje, ki zagotavljajo največjo zmogljivost, zlasti z 
delovnimi priključki.

• Kot upravljavec si želim boljšo uporabniško izkušnjo 
– večje udobje in bolj povezano delovno mesto

• Stroški lastništva in obratovanja naj bodo primerni - 
želim si SMOTRNE stroške goriva, servisa in vzdrževanja 

KAR SO 
STRANKE  
ŽELELE

NAŠ ODGOVOR NA ŽELJE STRANK

“KO STROJ POTREBUJE 
SERVIS, SE KABINO 
DVIGNE IN VSE JE 
RESNIČNO ZELO LAHKO
DOSTOPNO.”
DAVID – SPLOŠNA PRIPRAVLJALNA 
DELA IN RUŠENJE
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DA BI LAHKO SVOJE DELO OPRAVLJALI NAJBOLJE,
POTREBUJETE UDOBEN STROJ,
NA KATEREGA SE LAHKO ZANESETE.
NOVA GENERACIJA MINI BAGROV JE BILA
ZASNOVANA PO VAŠI MERI.

Ti visoko zmogljivi stroji so cenovno dostopni, ponašajo pa se tudi 

 z izboljšanim udobjem in nadzorom ter zagotavljajo enostavno

 servisiranje.

GENERACIJA
ODLIČNOSTI

UDOBJE IN NADZOR
Vzemite nadzor v svoje roke. S krmilno ročico in 
tempomatom je manevriranje, pozicioniranje in vožnja  
bagra lažja in hitrejša. Stroj lahko vklopite s pritiskom na 
gumb, saj je na voljo možnost vklopa, ki ga podpira 
Bluetooth.

CENOVNA DOSTOPNOST
Mini bagri nove generacije so dostopni po nižjih cenah in
imajo nižje stroške lastništva in obratovanja. Zdaj lahko 
porabite manj časa in denarja za servisiranje, popravila 
in gorivo. Konstrukcija iz jekla je trpežna, rezervne dele
pa dobite po konkurenčnih cenah, zaradi česar je ta 
nova serija dejansko naložba v kakovost in učinkovitost.

VISOKA ZMOGLJIVOST
Večnamenski in vsestranski novi mini bagri so po 
produktivnosti in učinkovitosti najboljši v svojem razredu.

Nastavitve lahko prilagodite tako, da ustrezajo trenutnim 
nalogam: spreminjate lahko nastavitve hidravlike in hitrosti.
Modeli nove generacije so do 20 % bolj učinkoviti, ne da bi 
porabili več goriva.

ENOSTAVEN DOSTOP PRI SERVISIRANJU
Servisiranje in popravila so enostavna, zahvaljujoč izboljšanemu 
dostopu, obenem se tako zmanjša tudi čas servisiranja. Daljši 
intervali med servisi pomenijo tudi manjši izpad in več 
produktivnih ur na delovišču. Naj bo delo opravljeno! 
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1-2 TONSKI BAGRI
DELO V MAJHNIH PROSTORIH NI BILO NIKOLI TAKO 
ENOSTAVNO ALI TAKO UDOBNO. IZBIRATE LAHKO MED 
PETIMI NOVIMI MODELI, KATERIH ZNAČILNOSTI SO 
NOVOSTI V INDUSTRIJI IN JIH NAJDETE SAMO PRI 
CATOVIH® MINI BAGRIH.

PRIHRANITE ČAS IN DENAR

Skupni stroški lastništva novih modelov bagrov so
do 15 % nižji kot pri prejšnjih modelih. Varnostni lok
in kabina imajo možnost nagiba, kar poenostavi
servisiranje strojev, ki je obenem lažje, hitrejše in 
cenejše.

Serijska oprema 1-2 tonskih bagrov:

• krmilna ročica za udobno upravljanje

• LCD zaslon z možnostjo uporabe radia

preko Bluetootha

• možnost klimatizacije na 301.8 in 302 CR

• tempomat za prostoročno vožnjo.

301.5 / 301.6*

• Bruto moč 16.1 kW / 21.6 hp

• Širina podvozja 990 mm uvlečeno – 1,300 mm raztegnjeno

• Največja teža 301.5 1,760 kg (z varnostnim lokom)
301.6 1,960 kg (kabina)

• Največja globina     2.340 mm (standardni krak roke)
  kopanja

Standardni zadek

* 301.6  je na voljo samo v regiji EAME
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301.8
• Bruto moč        16.1 kW / 21.6 hp

• Širina podvozja 990 mm (uvlečeno)

1.300 mm (raztegnjeno)

• Največja teža 1.895 kg (z var. lokom)
2.025 kg (kabina)

• Najv. glob. kopanja  2.370 mm (standardni krak roke)

301.7 CR
• Bruto moč        16.1 kW / 21.6 hp

• Širina podvozja 990 mm (uvlečeno)

1.300 mm (raztegnjeno)

• Največja teža 1.835 kg (z var. lokom)

• Najv. glob. kopanja  2.350 mm (standardni krak roke)

302 CR
• Bruto moč        16.1 kW / 21.6 hp

• Širina podvozja 1.090 mm (uvlečeno)

1.400 mm (raztegnjeno)

• Največja teža 2.100 kg (z var. lokom)

2.200 kg (kabina)

• Najv. glob. kopanja  2.370 mm (standardni krak roke)

Kompaktni zadek

Kompaktni zadek

Standardni zadek
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NOVA GENERACIJA MINI BAGROV

KRMILNA
ROČICA
Krmilna ročica vam bo olajšala dolg 
delovni dan.

MOČ V VAŠIH ROKAH
S funkcijo Cat Stick Steer se je lažje 
premikati po gradbišču. Od 
tradicionalnega upravljanja stroja preko 
prestavne ročice in pedalov lahko 
enostavno preklopite na krmilno ročico že 
s pritiskom na gumb.

Stroj lahko upravljate tako, kot mini 
nakladač -z levo krmilno ročico. Z desno 
krmilno ročico lahko upravljate plug ali 
roko in krak roke.

KLIMA
Tudi v dolgih, vročih dneh imate 
možnost delati v razkošju 
klimatizirane kabine.

OSTANITE NA HLADNEM
Sistem prezračevanja in gretje lahko 
regulirate preko LCD zaslona, kjer 
nastavite temperaturo v kabini tako, 
kot vam ustreza.
Kabina je zatesnjena pod tlakom, da 
prah ostaja zunaj, čist zrak pa znotraj.

ZNAČILNOSTI NOVE GENERACIJE
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TEMPOMAT
Izberite možnost tempomata in potovali
boste udobneje.

VOŽNJA S STILOM

Nastavitve tempomata lahko spreminjate s 
stikalom pod krmilno ročico – idealno pri vožnji 
po odprtem prostoru. Poslovite se od bolečin v 
križu, ki nastanejo zaradi sklonjene drže ob 
vožnji s prestavno ročico.

LCD 
ZASLON
Na zaslonu lahko prilagodite nastavitve, 
sprejemate klice in izbirate glasbo.

POPOLN NADZOR

Prilagodite nastavitve, na primer hitrost hidravlike, 
da bo ustrezala trenutnemu opravilu.

Med delom lahko preko zaslona sprejemate klice 
ali nastavite temperaturo v kabini.

Možnost uporabe Bluetootha vam omogoča 
poslušanje radia ali glasbe po svojem izboru.

NEXT GEN FEATURES
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MAJHEN STROJ,
VELIKA PRESENEČENJA
KO JE SAMUEL PORTAUD PRESKUSIL 
NOVI MINI BAGER V VINOGRADU,
SO SE PRESENEČENJA KAR VRSTILA…

 “TO JE GOTOVO 
EDINI STROJ S 
ŠIRINO SAMO 
ENEGA METRA, KI 
IMA KLIMATSKO 
NAPRAVO.”
SAMUEL – VINOGRADNIK
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Samuel dela v vinogradih na jugozahodu Francije. 
Potrebuje stroj, s katerim se lahko zapelje med nasade 
trt in ki mu omogoča udobno delo na vročem poletnem 
soncu. Preizkusil je model 302 CR − in bil je presenečen.

1 STROJ, 6.000 KILOMETROV
Samuel je imel izkušnje z upravljanjem Catovih strojev. Ker po 
cele dneve dela na prostem, je bil njegov prejšnji model bagra na 
precejšnji preizkušnji. Vedel je, da se med delom ure manevriranja 
med vinskimi trtami nabirajo, vendar je bil presenečen, ko je videl 
koliko kilometrov je uspel narediti.

“Skupno smo v vinogradih naredili 6.000 kilometrov s tem strojem! 
Toliko smo prevozili.”

OSTANITE HLADNI POD PRITISKOM
Odkar je zamenjal svoj prejšnji stroj z novim modelom 302CR, se 
ne ozira več v preteklost. Izkušnja vožnje z bagrom se je za 
Samuela močno izboljšala, saj imajo novi modeli klimatsko 
napravo in krmilno ročico.

“Velika novost tega stroja glede udobja je klimatska naprava,” je 
pojasnil. “Mislim, da je to edini stroj kompaktne zasnove s širino 
samo enega metra, ki ima klimatsko napravo, in to je velika 
prednost.”

“Resnično sem navdušen nad vožnjo s krmilno ročico. Zakaj? Ker 
nikoli nisem bil dober pri upravljanju z nogami! Za spremembo 
upravljam ta stroj z rokami in to je izjemno!”

POTREBUJETE REZERVNE DELE? 
NOBENIH TEŽAV!
Kar se tiče vzdrževanja, je Samuelov lokalni Catov zastopnik 
presegel njegova pričakovanja. “Najprej me je bilo strah, da bi 
rezervne dele naročil kar po telefonu, toda pri vsakem mojem 
naročilu so bili izjemno odzivni. Naslednji dan sem rezervne dele 
že prejel in nikoli mi ni bilo treba prekiniti dela zaradi okvare ali 
manjkajočega dela.”

MINI MANIJA
Na veliko presenečenje je Samuel postavil nov trend. Sprožil je 
mini manijo v vinogradih v svoji regiji.

“Začel sem s pravim novim trendom − zdaj ima vsakdo svoj 
mini bager!” je povedal.
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 “VELIKO UPORABLJAM 
KRMILNO ROČICO...
VOŽNJA JE TAKO
VELIKO LAŽJA.”
JAMES – IZPOSOJA OPREME
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 “TA STROJ JE 
POŠAST! 
JE MOČAN IN 
HITER.”
SANDRO – IZKOP ZA KANALIZACIJO IN PLINOVODE
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308 CR / 308 CR VAB307.5
• Bruto moč                        41.7 kW / 55.9 hp

• Najv. dvižna zmogljivost      3.675 kg

• Največja teža                         8.233 kg (kabina)
                       (stand. krak roke)

• Največja globina kopanja     4.107 mm 
                       (stand. krak roke)

7-10 TONSKI BAGRI
MAJHNI, A MOGOČNI, TI STROJI POSKRBIJO ZA MOČ, KO 
JO POTREBUJETE.. IZBIRATE LAHKO MED NOVIMI 
MODELI, KI NUDIJO PALETO MOŽNOSTI.

Standardni zadek Kompaktni zadek
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• Bruto moč                        53.3 kW / 71.5 hp

• Najv. dvižna zmogljivost      3.962 kg

                        3.501 kg (VAB)

• Največja teža                         9.380 kg (kabina)
    (standardni krak roke)           9.403 kg (visok pretok)

• Največja globina kopanja     3.931 mm (VAB in)
   (standardni krak roke)           3.468 mm (VAB out)



309 CR / 309 CR VAB 310

VEČ FUNKCIJ ZA MANJ DENARJA
Novi modeli so izjemno vsestranski, saj imajo večjo dvižno 
zmogljivost, večjo potovalno moč in več funkcij.

V primerjavi s prejšnjimi modeli so stroški servisiranja 10 % 
nižji, saj so servisni intervali daljši.

 Modeli VAB imajo vključen variabilni krak roke.

Nižja poraba goriva – 11 % prihranka 
v primerjavi z modelom 308E2

Serijska oprema 7-10 tonskih bagrov:

• Visok pretok* pri hidravliki, ki ga lahko prilagodite

• Krmilna ročica za lažje upravljanje stroja

• LCD zaslon z možnostjo uporabe Bluetootha

• Tempomat za prostoročno vožnjo

• Klimatska naprava in gretje za udobje v kabini v vsakem 
letnem času

Standardni zadekKompaktni zadek

Visok pretok

*Visok pretok je na voljo samo pri modelu 309 CR
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• Bruto moč                        53.3 kW / 71.5 hp

• Najv. dvižna zmogljivost      3.784 kg

                        5.720 kg (VAB)

• Največja teža                         9.403 kg (kabina)

• Največja globina kopanja     4.115 mm
   (standardni krak roke)           3.462 mm (VAB out)

• Bruto moč                        53.3 kW / 71.5 hp

• Najv. dvižna zmogljivost      5.337 kg

                        (dolgi krak roke)

• Največja teža                         10.182 kg

• Največja globina kopanja     5.211 mm
                (dolgi krak roke)



KRMILNA
ROČICA
Enostavno preklopite s tradicionalnega načina 
upravljanja stroja na krmilno ročico.

PREPROST ZA UPORABO IN 
UDOBEN
Funkcija uporabe krmilne ročice vam pušča 
odprte možnosti glede upravljanja stroja. 
Lahko izberete možnost tradicionalnega 
upravljanja stroja preko prestavne ročice in 
pedalov ali pa prevzamete moč upravljanja 
stroja dobesedno v svoje roke že s 
pritiskom na gumb.

ENOSTAVNO 
SERVISIRANJE
ZA MANJ IZPADOV
PRI DELU
Vzdrževanje Catovih mini bagrov nove generacije je hitro in 
enostavno. Točke za rutinsko preverjanje stroja so dostopne s tal,  
servisna mesta so združena in servisna vratca robustna.

NEXT GEN MINI EXCAVATORS

ZNAČILNOSTI 7-10 TONSKIH MINI BAGROV
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LCD 
ZASLON
Na zaslonu lahko prilagodite nastavitve, sprejemate klice in 
izbirate glasbo.

POPOLN NADZOR
Prilagodite nastavitve, na primer hitrost hidravlike, da bo
ustrezala trenutnemu opravilu.

Med delom lahko preko zaslona sprejemate klice ali 
nastavite temperaturo v kabini.

Možnost uporabe Bluetootha vam omogoča poslušanje 
radia ali glasbe po svojem izboru.

TEMPOMAT
Izberite možnost tempomata in 
potovali boste udobneje. 

VOŽNJA V STILU
Nastavitve tempomata lahko spreminjate s 
stikalom pod krmilno ročico – idealno pri vožnji 
po odprtem prostoru. Poslovite se od bolečin v 
križu, ki nastanejo zaradi sklonjene drže ob 
vožnji s prestavno ročico.
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© 2019 Caterpillar. Vse pravice pridržane. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, njihovi pripadajoči logotipi, 
“Caterpillar Yellow,” “Power Edge” in “Modern Hex” ter zaščitni znak, kot tudi celostna grafična podoba podjetja in 
izdelkov, ki so tu uporabljeni, so blagovne znamke podjetja Caterpillar in se ne smejo uporabljati brez dovoljenja. 

Za več informacij o mini bagrih nove generacije kontaktirajte podjetje 
Teknoxgroup Slovenija d.o.o. ali obiščite spletno stran www.teknoxgroup.si.
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