
KENMERKEN:

De hydraulische minigraafmachine Cat® 303.5E CR levert grote prestaties in 

een compact ontwerp om u te helpen bij het werken in de nauwste ruimtes. 

De 303.5E CR heeft de volgende kenmerken:

  De vingertopbediening voor het zwenken van de giek en de extra hydraulische 
functies vergemakkelijkt het werken en betekent meer voetruimte voor 

de machinist.

  Het ontwerp met compacte draaicirkel maakt werken in krappe ruimtes 

mogelijk. De draaicirkel van de bovenwagen blijft binnen 100 mm ten opzichte 

van de onderwagen zodat de machinist zich kan concentreren op het uit te 

voeren werk en niet hoeft te letten op de achterkant van de machine.

  De hoge graafkrachten, snelle cyclustijden en uitstekende stabiliteit verhogen 

uw productiviteit aanzienlijk.

  Doordat de bak meer dan 200 graden kan draaien, houdt hij het materiaal beter 

vast bij het laden van een vrachtwagen en is het gemakkelijker om sleuven plat 

af te werken zonder dat de machine hoeft te worden verplaatst.

  100% servobedieningselementen en lastafhankelijk hydraulisch systeem.

NIEUWE STANDAARDKENMERKEN OP DE 303.5E CR ZIJN MOGELIJK GEMAAKT 

DOOR HET COMPASS-BEDIENINGSPANEEL (Complete Operation, Maintenance, 

Performance, And Security System) (Compleet bedienings-, onderhouds-, 

prestatie- en beveiligingssysteem):

  Beveiligingssysteem: een standaard antidiefstalinrichting werkt met een 

alfanumeriek wachtwoord van 5 cijfers dat moet worden ingevoerd om de 

machine te starten (wanneer het beveiligingssysteem is ingeschakeld).

  Instelbare extra stroomregeling voor uitrustingsstukken: de 

hydrauliekoliestroom via de giek en graafarm naar het uitrustingsstuk is 

eenvoudig instelbaar door gewoon een stroom van 1 tot 15 te kiezen.

  Continue stroom: stel de extra stroom in om het even welke richting en 

bij om het even welke snelheid eenvoudig, veilig en gemakkelijk in op de 

rechter joystick.

  Zuinige modus: bespaar tot 20% brandstof en behoud toch een hoge 

productiviteit met een druk op een knop.

Motor

Motortype Cat® C1.8

Nominaal nettovermogen bij 2400 tpm

 ISO 9249/EEC 80/1269 23,6 kW 31,6 hp

Brutovermogen

 ISO 14396  24,8 kW  33,3 hp

Boring 87 mm 

Slag 102,4 mm 

Cilinderinhoud 1,8 l 

Gewichten*

Bedrijfsgewicht met overkapping 3508 kg 

Bedrijfsgewicht met cabine 3692 kg 

* Het gewicht is inclusief contragewicht, rupsen, bak, machinist, 

volle brandstoftank en extra leidingen.

Rijsysteem

Rijsnelheid – Hoog 4,6 km/h 

Rijsnelheid – Laag 2,6 km/h 

Max. trekkracht – Hoge snelheid 16,9 kN 

Max. trekkracht – Lage snelheid 31,0 kN 

Bodemdruk 32,1 kPa 

Hellingshoek (maximaal)  30°

Inhouden

Koelsysteem 5,5 l 

Motorolie 7,0 l 

Brandstoftank 46 l 

Hydrauliekolietank 42,3 l 

Hydraulisch systeem 65 l 

Hydraulisch systeem

Lastafhankelijke hydrauliek met plunjerpomp met variabel slagvolume

Pompopbrengst bij 2400 tpm 87,6 l/min 

Bedrijfsdruk – Uitrusting 245 bar 

Bedrijfsdruk – Rijden 245 bar 

Bedrijfsdruk – Zwenken 181 bar 

Extra circuit – Primair

 (186 bar) 60 l/min 

Extra circuit – Secundair 

 (174 bar) 27 l/min 

Graafkracht – Graafarm (standaard) 18,9 kN 

Graafkracht – Graafarm (lang) 16,9 kN 

Graafkracht – Bak 33,0 kN 

Zwenksysteem

Zwenksnelheid van machine 9 tpm

Giek zwenken – Links* 80°

Giek zwenken – Rechts 50°

* Automatische zwenkrem, met veren aangezet, hydraulisch gelost.

Dozerblad

Breedte 1780 mm 

Hoogte 325 mm 

Graafdiepte 470 mm 

Hefhoogte 400 mm 

Specificaties

HYDRAULISCHE MINIGRAAFMACHINE 

Cat
®

303.5E CR



Afmetingen

 Standaardgraafarm  Lange graafarm

 1 2880 mm  3180 mm 

 2 2320 mm  2470 mm 

 3 5060 mm  5320 mm 

 4 5200 mm  5440 mm 

 5 4920 mm  5030 mm 

 6 3520 mm  3640 mm 

 7 2060 mm  2180 mm 

 8  890 mm   890 mm 

 9  400 mm   400 mm 

10  470 mm   470 mm 

11 1420 mm  1650 mm 

12 2500 mm  2500 mm 

13  565 mm   565 mm 

14 2220 mm  2220 mm 

15 4730 mm  4790 mm 

16  765 mm   765 mm 

17  670 mm   670 mm 

18  300 mm   300 mm 

19 1780 mm  1780 mm 

Hefvermogens op maaiveldhoogte*

Hefpuntstraal 3000 mm 4000 mm

Voorkant Zijkant Voorkant Zijkant

Dozerblad omlaag kg 1370 740 880 470

Dozerblad omhoog kg 770 680 490 440

* De bovenvermelde lasten voldoen aan de norm ISO 10567:2007 voor nominale 

hefvermogens van hydraulische graafmachines en blijven onder 87% van het 

hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van de bak 

van de graafmachine is niet inbegrepen in deze tabel. De hefvermogens gelden 

voor de standaardgraafarm. 

STANDAARDUITRUSTING

  Afsluitbare opbergruimte

  Antidiefstalsysteem

  Automatisch rijden met twee versnellingen

  Automatisch stationair draaien van motor

  Automatische zwenkrem

  Bedieningsschemawisselaar (niet leverbaar in Europa)

  Bekerhouder

  Beschermkap voor giekcilinder

  Claxon

  COMPASS-displaypaneel

  Continue stroom

  Dozerblad met zweeffunctie

  Dynamo

  Extra hydrauliekleidingen, 1- en 2-richtingsstroom (gecombineerde functie)

  Geveerde stoel, vinyl bekleding

  Graafarmen met “duimvoorbereiding“ (standaarduitrusting in alle regio’s 

behalve Europa)

  Hijsoog op bakscharniermechanisme (standaarduitrusting in alle regio’s 

behalve Europa)

  Hydrauliekoliekoeler

  Instelbare extra stroomregeling voor uitrustingsstukken

  Kledinghaak

  Meters of verklikkers voor brandstofniveau, motorkoelvloeistoftemperatuur, 

urenteller, motoroliedruk, luchtfilter, dynamo en gloeibougies, onderhoudsbeurt

  Onderhoudsarme penverbindingen

  Onderhoudsvrije accu

  Op cabine gemonteerde werklamp

  Oprolbare veiligheidsgordel

  Overkapping met FOPS ISO 10262 (niveau 1) en kantelbeveiligingsconstructie 

(TOPS) ISO 12117

  Rijalarm (optioneel in Europa)

  Rijpedalen

  Rubberen rups

  Snelkoppelingen voor extra leidingen

  Standaardgraafarm

  Verstelbare polssteunen

  Vloermat

  Zuinige modus-instelling bespaart tot 20% brandstof

OPTIONELE UITRUSTING

  Airconditioning

  Cabine, radiovoorbereiding met FOPS ISO 10262 (niveau 1) en 

kantelbeveiligingsconstructie (TOPS) ISO 12117 met verwarming/ontdooier, 

binnenverlichting en ruitenwisser/-sproeier

  Geveerde stoel met hoge rugleuning, stoffen bekleding

  Hijsoog op bakscharniermechanisme (optioneel in Europa, standaard 

voor alle andere regio’s)

  Hydraulische snelkoppelingsleidingen

  Lange graafarm

  Mechanische snelkoppeling

  Milieuvriendelijke aftapkraan voor hydrauliekolietank

  Op giek gemonteerde lamp

  Secundaire extra hydrauliekleidingen

  Spiegels voor cabine en overkapping

  Stalen rups en stalen rups met rubberen platen

  Terugslagklep voor giek (alleen Europa)

  Veiligheidsgordel, 75 mm breed (optioneel in Europa, standaard in 

alle andere regio’s)

  Verstelbaar dozerblad met zweeffunctie

  Zwaailampbus voor machines met overkapping
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