
PREVZEMITE NADZOR 
V CAT® BAGRU 
NAKLADALNIKU 
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STE V VARNIH 
ROKAH
PRED DOBO INTERNETA IN BARVNE 
TELEVIZIJE, ŠE PREDEN JE ČLOVEK PRVIČ 
STOPIL NA LUNO, JE CATERPILLAR PRIČEL 
S PROIZVODNJO STROJEV. ŽE VEČ KOT 90 
LET IZDELUJEMO NAJBOLJŠO GRADBENO 
OPREMO.

NOVI STROJI, ORIGINALNI DNA
Prvi Cat® bager nakladalnik je ugledal luč sveta leta 1985. 
Stroj sta s skupnimi močmi zasnovali skupina oblikovalcev iz 
Illinoisa v ZDA in proizvodna ekipa v Desfordu v Veliki 
Britaniji.

V zadnjih 35 letih so se spremenile zahteve kupcev in načini 
uporabe strojev, še vedno pa bagri nakladalniki ostajajo 
zvesti ključnim prednostim izvirne serije 1985 A.

Stroje še vedno oblikujejo strokovnjaki, ki sledijo potrebam 
današnjih upravljavcev. Vsak model zagotavlja zanesljivost, 
moč in vrhunsko okolje za upravljavca ter mu pomaga pri 
najtežjih projektih. 

Najnovejša linija bagrov nakladalnikov je rezultat 35 let 
strasti, strokovnega znanja in izkušenj.

LJUBEZEN NA 
PRVI IZKOP
Julio César García Pérez je že dolga predan Catovim 
bagrom nakladalnikom. Leta 1989 je začel delati s 
Caterpillarjevimi stroji, leta 1997 pa je odprl lastno podjetje. 
Od takrat dalje je redna Catova stranka.

“Zame je bil to vsestranski stroj, ki si ga lahko uporabil na 
raznih delih,” je dejal. Od tedaj se je v gradbeništvu veliko 
spremenilo.

“Od leta 1997 sem imel modele 438C, 432D, 432E in ravno 
pred kratkim sem kupil 432F2. Pomembno je imeti 
popolnoma opremljen stroj, ker se na ta način doseže veliko 
večja učinkovitost.

“S Cat bagrom nakladalnikom sva odličen par,” pravi Julio.
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JULIO CESAR GARCIA PEREZ, 
LASTNIK-UPRAVLJAVEC IZ ŠPANIJE



IMEJTE VEČ NADZORA
ŽIVIMO V SVETU, POLNEM NEGOTOVOSTI. 
KO GRE ZA VAŠ NOVI BAGER 
NAKLADALNIK, PREVZEMITE
NADZOR V SVOJE ROKE.

Pri Caterpillarju razumemo, kaj pomeni negotovost,
zato želimo z uvajanjem inovacij odstraniti tveganje, 
izboljšati učinkovitost porabe goriva, krepiti moč 
in natančnost stroja – vse s ciljem, da vam
pomagamo pri uspehu vašega podjetja.

Tako ste lahko brez skrbi, da bo delo najbolje
opravljeno. Uživajte v ultimativnem nadzoru,
ki vam ga omogočajo novi Cat bagri
nakladalniki.

PRIHRANITE GORIVO
S Catovim motorjem, ki ustreza najnovejšim standardom 
emisij, prihranite do 10 % goriva.

V SEDEŽ VGRAJENE KOMANDE
Upravljanje stroja je udobno, k čemur pripomorejo 
ergonomsko zasnovane elektrohidravlične komande, ki 
so vgrajene v sedež. Z njimi imate še večji nadzor nad 
vsakim premikom stroja.

IZBERITE SVOJE NASTAVITVE
Preko zaslona določite svoje osebne nastavitve, tako da 
lahko vsakič delate s hitrostjo, ki vam ustreza.

ENOSTAVNO LASTNIŠTVO IN 
UPRAVLJANJE
S prihranki pri gorivu ter najkakovostnejšimi deli in 
inženiringom je kupiti in upravljati s Cat bagri nakladalniki 
lažje in cenovno ugodnejše kot kdaj koli prej.
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KATERI MODEL   
BOSTE IZBRALI?
IZBIRATE LAHKO MED ŠTIRIMI NOVIMI BAGRI 
NAKLADALNIKI. VSAK JE DRUGAČEN, VSI PA NUDIJO 
VEČ UDOBJA, VEČ UČINKOVITOSTI IN NADZORA PRI 
DELU.

428

• DELOVNA TEŽA

• MOČ MOTORJA 

• GLOBINA IZKOPA 

• TRGALNA SILA
NAKLADALNIKA

• UPRAVLJANJE 

432
• MOČ MOTORJA 

• DELOVNA TEŽA

• GLOBINA IZKOPA 
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55kW  / 70kW / 74.5 kW

8206 kG
4778 mm / 5700 mm 
(Teleskopski podaljšek roke)

54.3 kN

Mehanične komande 
bagrske roke

74.5 kW / 82 kW
8322 kG
 4778 mm / 6169 mm 
(Performance teleskopski 
podaljšek roke)

54.3 kN

Elektrohidravlično, vgrajeno 
v sedež

• TRGALNA SILA 
NAKLADALNIKA

• UPRAVLJANJE 



VSI MODELI VKLJUČUJEJO:

• Zaslon, preko katerega določite svoje nastavitve in načine največje moči
• Catov motor, ki ustreza najnovejšim emisijskim standardom
• Ikonična Catova bagrska oblika roke
• Zmogljiva hidravlika
• Dostop do sistema Product Link™ za povečanje učinkovitosti in nižanje stroškov

434

444
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• MOČ MOTORJA 

• DELOVNA TEŽA

• GLOBINA IZKOPA 

• TRGALNA SILA 
NAKLADALNIKA

• UPRAVLJANJE 

74.5 kW
9170 kG
 4827 mm / 5748 mm 
(Teleskopski podaljšek roke)

62.9 kN

Mehanične komande 
bagrske roke

• MOČ MOTORJA 

• DELOVNA TEŽA

• GLOBINA IZKOPA

• TRGALNA SILA 
NAKLADALNIKA

• UPRAVLJANJE 

74.5 / 82 kW
9462 kG
 4826 mm / 6218 mm 
(Performance teleskopski 
podaljšek roke)

62.4 kN

Elektrohidravlično, 
vgrajeno v sedež



ZASLON 
Določite nastavitve stroja in tako povečajte 
učinkovitost.

Odvisno od modela lahko interaktivni zaslon 
uporabite, da:

• skrbite za varnost stroja preko programske
opreme
• nastavite hidravlično hitrost
• spremenite odzivnost stroja
• prejemate posodobitve glede diagnostike
stroja
• prejemate opomnike o servisiranjih.

Standardni LCD zaslon ima upravljalno enoto 
SoftKey, lahko pa ga nadgradite na zaslon na 
dotik.

CAT® C3.6 
MOTOR
Z zmogljivim in učinkovitim Catovim 
motorjem boste lažje zadihali.

Catov motor C3.6 izpolnjuje zakonodajne 
zahteve glede ravni emisij EU stopnje V. Čeprav 
porabi do 10% manj goriva, ohranja enako moč 
in gostoto navora. Sistem čiščenja izpušnih 
plinov ne potrebuje naknadnega vzdrževanja.

LASTNOSTI, KI VAS BODO PREPRIČALE
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MENJALNIK

Uživajte v gladkem in učinkovitem 
menjavanju prestav med vožnjo.

Če želite zamenjati prestavo, preprosto 
obrnite ročico Power Shuttle. Ročica je 
ergonomsko zasnovana za enostavno in 
udobno prestavljanje. V tla vgrajena 
ročica je preteklosti, vi pa imate tako več 
prostora za delo.

FEATURES YOU’LL LOVE
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V SEDEŽ
VGRAJENE  
KOMANDE
Za največje udobje in učinkovitost pri delu 
izberite sedež z vgrajenimi komandami.

Opcijske, v sedež vgrajene komande 
omogočajo upravljavcem, da delajo 
natančneje kot kdaj koli prej in z najmanj 
napora. Lahko se odločite, da je sedež 
obrnjen proti nakladalni roki ali proti bagrski 
roki. Lahko pa izberete položaj med obema. 
Z vklopom dvojnega načina lahko gledate 
proti nakladalni roki in upravljate z bagrsko 
roko ali obratno. Ker so komande vgrajene v 
sedež, se ustvari več prostora za noge, za 
shranjevanje in vidljivost od zadaj.



"KRMILNE ROČICE, KI SO 
VGRAJENE V SEDEŽ, SO
VELIKA PREDNOST. TA
STROJ ŽELIM IMETI V 
SVOJEM STROJNEM PARKU!”
JAKUB WAWRZYNIAK,  
LASTNIK GRADBENEGA PODJETJA S POLJSKE
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DELAJTE  
“HITREJE IN 
ENOSTAVNEJE”
JAKUB WAWRZYNIAK ZNA VODITI 
GRADBENO PODJETJE – TO POČNE ŽE 18 LET

Jakubovo podjetje ima sedež v bližini kraja Konin v osrednji 
Poljski in zaposluje 50 ljudi. 

Skupaj delajo na projektih, ki vključujejo gradnjo, rušenje, 
kmetijska opravila in dela na stanovanjskih objektih. Delajo zunaj 
v vsakem vremenu, Jakubova ekipa je vajena dela na mokrih 
deloviščih, saj pogosto gradijo kanalizacijske sisteme, vodovodne 
napeljave in omrežja za deževnico.

STROJI, NA KATERE SE LAHKO ZANESETE

Vsa delovna mehanizacija je neprestano na preizkušnji, zato 
je ključnega pomena, da so stroji za opravljaje zahtevnih 
nalog trpežni in zanesljivi.

“Tako pri nakupu novih strojev kot pri servisiranju se lahko 
zanesem na Catovega zastopnika. Vedno sklenem Paket 
dodatnega zavarovanja komponent strojev in Servisno 
pogodbo. Želim, da moji stroji delujejo čim dlje brez kakršnih 
koli težav,” je dejal Jakub. 

CATOV MODEL 432 POMAGA PODJETJU

Jakub je oboževalec Cat bagra nakladalnika 432. “Ta stroj 
opravi svoje naloge. Poskrbi za izkopni material in nam je 
resnično v pomoč,” je dejal.

“Dejansko nam olajša delo. Vsi vgrajeni sistemi omogočajo 
hitrejše in varnejše delo. Krmilne ročice, ki so vgrajene v 
sedež, so velika prednost. Ta stroj želim imeti v svojem 
strojnem parku!” je zaključil Jakub.
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“V PRIMERJAVI S 
KONKURENCO JE 
CATOV STROJ BOLJ 
AGILEN, ZANESLJIV,  
IMA PA TUDI MANJŠO 
PORABO GORIVA.” 
EDWARD CYNKA, LASTNIK CATOVEGA STROJA S POLJSKE

“OMOGOČA ZELO DOBRO 
VIDLJIVOST, IMA VEČ POLNILNIH 
MEST ZA VAŠ TELEFON, DOBRE 
ZVOČNIKE IN UDOBEN SEDEŽ, NA 
KATEREM LAHKO BREZ TEŽAV 
SEDIŠ CEL DAN.”
MORGAN HAMMACOTT, UPRAVLJAVEC V TOVARNI V ZDUŽENEM KRALJESTVU
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“ V VESELJE NAM JE DELATI S TEM 
STROJEM. VOŽNJA PO CESTI JE VELIKO 
BOLJ UDOBNA.”
EGIDIJUS EIMUTIS, UPRAVLJAVEC IZ LITVE
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© 2020 Caterpillar. Vse pravice pridržane. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, njihovi pripadajoči 
logotipi, “Caterpillar Yellow,” “Power Edge” in zaščitni znak “Modern Hex”, kot tudi celostna grafična podoba 
podjetja in izdelkov, ki so tu uporabljeni, so blagovne znamke podjetja Caterpillar in se ne smejo uporabljati 
brez dovoljenja. 

Če želite izvedeti več o novi ponudbi Cat bagrov 
nakladalnikov, se obrnite na lokalnega Catovega 
zastopnika ali obiščite www.teknoxgroup.com. 




