
®329D L
329D LN
Excavatoare hidraulice

Motor Diesel Cat® C7 cu tehnologie ACERT™

Putere netå (ISO 9249) la 1800 rotaøii pe minut

Standard 140 kW/190 CP

Opøional (putere måritå) 152 kW/207 CP

Masa operaøionalå 28 400 pânå la 30 100 kg

Viteza maximå de deplasare 5,3 km/h

Raza maximå de acøiune la nivelul solului 10 820 mm

Adâncimea maximå de såpare 7110 mm
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Conceptul de responsabilitate faøå de
mediu

Exploatarea mai silenøioaså, emisiile mai

reduse, cantitåøile mai mici de fluide

uzate μi operaøiile de service mai curate,

vå pot ajuta så respectaøi reglementårile

internaøionale μi så protejaøi mediul

înconjuråtor. pag. 4

Sistemul hidraulic

Sistemul hidraulic a fost proiectat pentru

a asigura fiabilitate μi manevrabilitate

remarcabilå, dublate de forøå de såpare,

capacitate de ridicare μi tracøiune mai

mari. Sistemul Cat de comandå a uneltei

de lucru asigurå mai multå flexibilitate.

Modul de ridicare a obiectelor grele

realizeazå performanøe maxime de

ridicare μi menøine o excelentå stabilitate.

pag. 5

Postul de conducere

Asigurå spaøiu maxim, vizibilitate amplå

μi acces uμor la comutatoare. Monitorul

este un ecran color grafic, care permite

operatorului så înøeleagå uμor

informaøiile privind maμina. Într-un

cuvânt, noua cabinå asigurå un mediu

confortabil pentru operator. pag. 6

Excelentå manevrabilitate μi fiabilitate, capacitate de
ridicare impresionantå, o mai bunå eficienøå a carburantului,
operaøii simplificate de service μi un post de conducere mai
confortabil, pentru a creμte productivitatea μi a reduce
costurile de exploatare.

SmartBoomTM

Mai productiv. Cicluri mai rapide de

încårcare a camionului μi nivelare 

a suprafeøei. Menøine o frecvenøå optimå

a ciocanului pentru productivitate

eficientå μi continuå. pag. 5

Motor

Motorul Cat C7 cu tehnologie 

ACERT™ oferå o eficienøå mai bunå a

carburantului μi o uzurå reduså. Lucreazå

la punctul de combustie pentru 

a optimiza funcøionarea motorului μi 

a asigura un nivel redus de emisii.

Combinând Tehnologia ACERT™ cu

noul mod economic μi cu gestiunea

puterii, clientul poate echilibra cerinøele

de performanøå cu economia de

carburant, pentru a le pune în acord cu

necesitåøile μi cu aplicaøia. pag. 4

Excavatoarele hidraulice 329D L μi 329D LN
Seria D incorporeazå soluøii inovatoare pentru performanøe ridicate, manevrabilitate 
μi versatilitate îmbunåtåøite.
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Sistemul electronic de comandå

Monitorul compact cu ecran color,

grafic, afifleazå informaøii privind

utilajul, întreøinerea, informaøii de

diagnozå fli prognozå în peste douåzeci

de limbi diferite, precum μi imaginea de

la camera de luat vederi orientatå spre

spatele maμinii. pag. 7

Braøe de excavare, balansiere μi articulaøie

Braøele μi balansierele excavatorului

Caterpillar sunt concepute pentru

performanøe μi duratå îndelungatå de

viaøå. Sunt disponibile douå tipuri de

braøe μi trei tipuri de balansiere, care

oferå o gamå de configuraøii adecvate

unei mari varietåøi de aplicaøii. Axele

articulaøiei cupei au fost mårite, pentru 

a îmbunåtåøi fiabilitatea μi durabilitatea.

Toate braøele μi balansierele sunt

detensionate. pag. 10

Structuri

Tehnicile de proiectare μi fabricaøie ale

Caterpillar asigurå durabilitate μi duratå

de funcøionare remarcabile ale tuturor

componentelor importante. 329D vine

dotat standard cu μenile lubrifiate. Trenul

de rulare al excavatorului proiectat de

Cat este stabil, durabil, necesitå

întreøinere puøinå μi asigurå o bunå

stabilitate μi uμurinøå a transportårii

maμinii. pag. 8

Service μi întreøinere

A fost conceput un service rapid μi uμor,

cu intervale extinse de întreøinere, acces

uμor la filtre, posibilitatea de diagnosticare

electronicå a defectelor, prezentate 

într-o manierå prietenoaså, prin care 

s-a urmårit μi reducerea costurilor de

întreøinere. pag. 9

Asistenøå tehnicå completå

Dealerul dumneavoastrå Cat vå oferå o

gamå largå de servicii care pot fi stabilite

printr-un contract de asistenøå tehnicå la

momentul cumpårårii echipamentului

dumneavoastrå. Dealerul vå poate ajuta

så alegeøi un plan care poate acoperi

totul, de la alegerea maμinii μi 

a ataμamentului, pânå la executarea

operaøiilor de service μi furnizarea

pieselor de schimb. pag. 9

Unelte de lucru μi piese active (GET)

Sunt disponibile unelte de lucru variate,

incluzând cupe, cuploare rapide, ciocane

hidraulice, pulverizatoare, multiprocesoare,

foarfeci hidraulice μi graifåre. pag. 11
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Motorul
Construit pentru putere, fiabilitate, economie μi emisii reduse. 
Respectând normele... Depåμind aμteptårile.

Conceptul de responsabilitate faøå de mediu
Utilajele Caterpillar nu numai cå ajutå la construirea unei lumi mai bune, dar μi participå la
conservarea mediului, atât de fragil în prezent.

Emisii. Motorul Cat C7 ACERT™

integreazå o serie de îmbunåtåøiri

progresiste oferite de o tehnologie

revoluøionarå în domeniul motoarelor,

axatå pe sisteme μi componente testate 

μi dezvoltate de Caterpillar. Tehnologia

valorificå competenøa Cat în patru

sisteme principale ale motoarelor:

carburant, aer, electronicå μi post-tratare.

Combinând Tehnologia ACERT™ cu

noul mod economic, clientul poate

echilibra cerinøele de performanøå cu

economia de carburant pentru a le pune 

în acord cu necesitåøile μi cu aplicaøia.

Motoarele ACERT™ întrunesc

specificaøiile EC Stadiul IIIA privind

emisiile.

Mai puøine scurgeri de fluide. Filtrele de ulei de

motor μi filtrele de ulei hidraulic de tip capsulå

sunt plasate vertical μi sunt uμor accesibile,

pentru a reduce la minimum scurgerea fluidului.

Intervalele de service sunt extinse pentru a reduce

numårul de schimburi μi manipulåri de fluide.
� Intervalul de service pentru uleiul hidraulic

poate fi extins la 4000 de ore cu programul

S•O•S.
� În plus faøå de programul S•O•S, sistemul de

filtrare finå extinde intervalul de service pânå

la 5000 ore.
� Antigelul Cat cu duratå mare de utilizare

extinde intervalele de service pânå la 6000 de

ore, implicând cantitåøi mai reduse de fluide

care se aruncå.
� Sistemul hidraulic este compatibil cu ulei

hidraulic Cat HEES bio pentru aplicaøii

sensibile din punct de vedere ecologic.

Performanøe. Motorul Cat C7 cu tehnologie

ACERT™ oferå mai multå putere μi

funcøioneazå la turaøii mai reduse, pentru 

o mai bunå eficienøå a carburantului μi 

o uzurå mai reduså. 329D este disponibil 

în douå versiuni de motorizare:

– Putere standard (140 kW)

– Opøional putere måritå (152 kW)

Managementul puterii. Performanøe optime

ale maμinii pentru fiecare tip de aplicaøie.

Operatorul poate schimba de pe monitor

puterea motorului de la standard la putere

måritå. Modul de putere måritå este

recomandat pentru zonele extrem de

productive μi pentru aplicaøiile de såpare 

în teren dur.

Controlul automat al turaøiei motorului.
Comanda pe douå nivele, prin simplå

atingere, maximizeazå eficienøa

carburantului μi reduce nivelul de

zgomot.

Sistemul de control al motorului. Modulul

de control ADEM™ A4 (Managementul

avansat al motorului diesel) gestioneazå

alimentarea cu carburant pentru a obøine

cele mai bune performanøe raportate la

litrul de carburant. Controlerul

utilizeazå senzori în carburant, în priza

de aer, în sistemele de eμapament μi de

råcire μi furnizeazå o dozare flexibilå a

carburantului, permiøând motorului så

råspundå rapid la cerinøele aplicaøiei. 

El detecteazå starea maμinii μi motorului

în timp ce menøine motorul în exploatare

la eficienøa maximå.

Alimentarea cu carburant. Motorul Cat

C7 este dotat cu comenzi electronice

care piloteazå sistemul de injecøie

comandat mecanic. Injecøia în puncte

multiple a carburantului permite

atingerea unui nivel ridicat de precizie.

Modelarea preciså a ciclului de

combustie reduce temperaturile din

camera de combustie, generând emisii

mai reduse μi optimizând consumul de

carburant. Aceasta conduce la obøinerea

unui volum mai mare de lucråri în raport

cu costurile de carburant.

Sistemul de råcire. Pentru a reduce

zgomotul ventilatorului, ventilatorul de

råcire este antrenat cu un cuplaj cu lichid

vâscos, care este comandat electric prin

modulul de control al maμinii. El

calculeazå turaøia optimå a ventilatorului

pe baza turaøiei-obiectiv a motorului,

temperaturii lichidului de råcire, a

temperaturii uleiului hidraulic μi turaøiei

reale a ventilatorului la un moment dat.

Motorul Cat C7 materializeazå un

concept nou de prezentare care separå

sistemul de råcire de compartimentul

motorului.

Filtrul de aer. Filtrul de aer cu garniturå

radialå prezintå un corp de filtrare dublu

stratificat pentru a realiza o filtrare 

mai eficientå, fiind amplasat într-un

compartiment în spatele cabinei. Când

praful se acumuleazå peste o anumitå

limitå, pe monitor este afiμatå 

o avertizare.
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Pentru decopertare. Lucrårile de

decopertare μi de finisare sunt uμoare μi

rapide. SmartBoom simplificå sarcinile

μi permite operatorului så se concentreze

pe balansier μi pe cupå, în timp ce braøul

se deplaseazå liber în sus μi în jos fårå a

utiliza debitul pompei.

Lucrul cu ciocanul. Piesele frontale

urmeazå în mod automat ciocanul în

timp ce penetreazå stânca. Loviturile 

în gol sau forøa excesivå pe ciocan sunt

evitate, ceea ce are ca urmare creμterea

duratei de funcøionare a ciocanului μi

maμinii. Avantaje similare cu plåcile

vibratoare.

Încårcarea camionului. Încårcarea

camionului de pe treaptå este mai

productivå μi eficientå din punctul de

vedere al consumului de carburant

deoarece ciclul de revenire este redus, 

în timp ce funcøia de coborâre a braøului

nu necesitå debit hidraulic.

SmartBoom. Reduce stresul μi vibraøiile transmise maμinii μi asigurå o ambianøå mai confortabilå.

Sistemul hidraulic
Sistemul hidraulic Cat asigurå putere μi un control precis.

Dispunerea componentelor. Sistemul

hidraulic μi amplasarea componentelor

pe 329D au fost proiectate pentru 

a asigura un nivel ridicat al eficienøei

sistemului. Pompele principale, valvele

de comandå μi rezervorul de ulei

hidraulic se aflå aproape unele de altele

pentru a permite furtune μi conducte mai

scurte între componente, ceea ce reduce

pierderile prin fricøiune μi cåderile de

presiune în conducte. Dispunerea

componentelor asigurå μi confortul

operatorului prin plasarea radiatorului pe

partea cu cabina a structurii superioare.

Aceasta permite aerului proaspåt så intre

în compartimentul motorului dinspre

partea operatorului, iar aerului fierbinte

så iaså pe partea opuså, departe de

acesta. Aceasta reduce transmiterea cåtre

operator a cåldurii μi zgomotului din

compartimentul motorului.

Modul de ridicare a obiectelor grele. Optimizarea

μi mårirea performanøei de ridicare. Sarcinile grele

pot fi uμor deplasate în domeniul complet de lucru

al maμinii, cu menøinerea unei excelente stabilitåøi.

Circuit hidraulic prin cumul de presiuni. Circuitul

hidraulic prin cumul de presiuni utilizeazå pânå 

la 100% fiecare din cele douå pompe hidraulice, 

în toate condiøiile de exploatare. Aceasta

îmbunåtåøeμte productivitatea, prin viteze mai mari

ale ataμamentului μi viraje cu pivotare mai ferme.

Sistemul pilot. Pompa pilot este independentå de

pompele principale μi comandå articulaøia din faøå,

precum μi operaøiile de rotire μi deplasare.

Circuitul de regenerare al braøului μi balansierului.
Circuitul de regenerare al braøului μi balansierului

economiseμte energie în timpul ciclului

"Coborârea braøului" μi "Balansier-în interior",

ceeace creμte eficienøa, reduce duratele ciclurilor 

μi pierderea de presiune, pentru a obøine 

o productivitate mai mare, costuri operaøionale 

mai reduse μi eficacitate sporitå a carburantului.

Sistemul electronic de control. Se 

pot prestabili zece presiuni μi debite

ale pompei hidraulice, eliminând

necesitatea de a regla parametrii

hidraulici de fiecare datå când se

schimbå unealta de lucru.

Valva auxiliarå. Valva auxiliarå este

standard. Circuitele de comandå sunt

opøionale, permiøând exploatarea 

a opt unelte de presiune mare μi

medie, precum foarfeci hidraulice,

graifåre, ciocane, pulverizatoare, etc.

Amortizoarele cilindrului hidraulic.
Amplasate la capåtul în formå de 

tijå al cilindrilor braøului μi la ambele

capete ale cilindrilor balansierului,

pentru a amortiza μocurile, reduc

nivelul de zgomot μi måresc durata 

de funcøionare a pieselor.
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Postul de conducere. Este spaøios, liniμtit 

μi confortabil, asigurând productivitate

ridicatå în timpul unei zile lungi de muncå.

Comutatoarele sistemului de aer condiøionat

μi ale ataμamentelor sunt convenabil

amplasate pe peretele din dreapta, iar cheia

de contact μi cadranul acceleraøiei sunt pe

consola din dreapta. Monitorul este foarte

vizibil μi este astfel amplasat încât asigurå

vizibilitate maximå.

Scaunul. Un scaun cu suspensie pneumaticå,

opøional, este disponibil la 329D. Scaunele

standard μi opøionale asigurå o varietate 

de reglaje pentru a se potrivi cu talia

operatorului μi cu greutatea sa, inclusiv

miμcarea înainte/înapoi, înåløimea μi

greutatea. Sunt incluse de asemenea

suporturile de braø late μi reglabile μi

centura de siguranøå retractabilå.

Comanda climatizårii. Ventilaøia este

standard la o cabinå presurizatå. Se poate

selecta fie aer proaspåt, fie aer recirculat 

cu comutatorul de pe consola din dreapta.

Maneta de comandå a activårii sistemului
hidraulic. Pentru protecøie suplimentarå,

acest levier trebuie så fie în poziøia de

lucru pentru a activa funcøiile de comandå

ale maμinii.

Comenzile. 329D utilizeazå manete de

comandå acøionate de operator, plasate

astfel încât operatorul poate lucra cu

braøele aflate pe suporturile de braø. 

Cursa verticalå este mai lungå decât cea

orizontalå, reducând oboseala operatorului.

Zonele de prindere a levierului de comandå

sunt fåcute så se potriveascå la mâinile

operatorului. Comutatorul claxonului μi

comutatorul pentru revenire la ralanti sunt

poziøionate pe joystick-uri

Comenzile ataμamentului. Joystick-uri uμor

manevrabile cu buton cu apåsare integrat 

μi comutatoare glisante comandå toate

funcøiile ataμamentului μi pe cele de rotire.

Comutatoarele glisante asigurå comanda

modulatå pentru uneltele hidromecanice 

μi sunt proiectate pentru a creμte confortul

operatorului μi a-i reduce oboseala.

Plafonul transparent. Un plafon unic, 

de mare suprafaøå, asigurå o bunå

vizibilitate în partea de sus, util în mod

special în aplicaøiile supraterane.

Geamurile. Pentru a måri la maximum

vizibilitatea, toatå sticla este fixatå direct

la cabinå, fårå a se folosi rame de

geamuri. Alegerea parbrizului splitat,

fixat sau uμor de deschis, întruneμte

preferinøele operatorului μi condiøiile

aplicaøiei.
� Parbrizul 50/50 splitat permite ca

ambele porøiuni, cea inferioarå μi cea

superioarå, så fie depozitate într-o

poziøie deasupra capului.
� Parbrizul 70/30 splitat permite ca

porøiunea superioarå så poatå fi

depozitatå deasupra operatorului.

Parbrizul inferior are o formå rotunjitå

pentru a måri la maximum vizibilitatea

spre partea inferioarå μi a îmbunåtåøi

gradul de acoperire realizat de

μtergåtor.
� Ambele versiuni care se pot deschide

beneficiazå de un sistem de eliberare

la simplul contact.
� Parbrizul fix este disponibil în sticlå

laminatå pentru lucrul în condiøii

standard sau sticlå laminatå rezistentå

la impact.

Ωtergåtorul. Proiectat pentru a måri la

maximum vizibilitatea în condiøii precare

de vreme. Sistemul cu μtergåtoare paralele

acoperå aproape complet parbrizul fårå 

a låsa zone neμterse în zona imediatå 

a orizontului vizual al operatorului.

Exteriorul cabinei. Modelul exterior face

uz de tubulaturå groaså de oøel de-a lungul

perimetrului de la partea inferioarå 

a cabinei, îmbunåtåøind rezistenøa la

obosealå μi vibraøii. Acest concept

permite ca structura de protecøie FOGS

så fie fixatå cu μuruburi direct la cabinå,

încå din fabricå, sau ca ataμament mai

târziu, permiøând maμinii så întruneascå

specificaøiile μi cerinøele μantierului.

Postul de conducere 
Proiectat pentru exploatare uμoarå μi confort, 329D permite operatorului så se concentreze 
pe producøie.



7

Sistemul electronic de control
Gestioneazå motorul μi sistemele hidraulice pentru performanøe
maxime.

Monitorul. Monitorul este un afiμaj grafic

cu cristale lichide (LCD), complet

color, cu 400x234 pixeli.

Indicatorul luminos principal clipeμte

ALTERNATIV când survine vreuna

dintre condiøiile critice de mai jos:
� Presiune reduså a uleiului din motor
� Temperaturå ridicatå a lichidului de

råcire
� Temperatura uleiului hidraulic este

ridicatå

Implicit, monitorul afiμeazå imaginea 

de la camera din spate pentru a asigura

o supraveghere totalå a vecinåtåøii în

timpul operårii. Prin apåsarea butonului

„OK”, operatorul poate comuta între

acest ecran μi ecranul de informaøii al

utilajului, împårøit în patru zone diferite.
� Zona ceasului μi cadranul acceleraøiei.

Poziøia ceasului μi a cadranului

acceleraøiei este în aceastå zonå μi

este de asemenea afiμat un icon cu

simbolul pompei de benzinå, de

culoare verde.
� Zona indicatoarelor. În aceastå zonå

sunt afiμate trei indicatoare, pentru

nivelul de carburant, temperatura

uleiului hidraulic μi temperatura

lichidului de råcire.
� Zona de afiμare a evenimentelor.

Informaøiile privind maμina sunt

afiμate în aceastå zonå cu icon-uri 

μi limba.
� Zona de afiμare a informaøiilor multiple.

Aceastå zonå este rezervatå pentru

informaøii convenabile pentru

operator. Logo-ul “CAT” este afiμat

când nu existå informaøii pentru

afiμare.

Tastatura. Tastatura permite operatorului

så selecteze condiøiile de exploatare 

ale maμinii μi så seteze preferinøele de

afiμare.

Consolele. Consolele reproiectate sunt

simple μi funcøionale, pentru a reduce

oboseala operatorului. Ambele console 

au suporturi ataμate de braø cu reglarea

înåløimii.

Suporøii cabinei. Cabina este ataμatå la

cadru cu suporøi din cauciuc care

amortizeazå vibraøiile μi sunetele în timp 

ce sporesc confortul operatorului.

Echipamente standard ale cabinei. Pentru 

a måri confortul operatorului, cabina

include o brichetå, suport pentru pahar,

cuier pentru hainå, contor de service, mapå

pentru påstrarea documentaøiei, suport

pentru reviste μi compartimentul pentru

depozitare.
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Ωenilele. 329D vine dotat standard cu

μenile lubrifiate. Elementele de legåturå

ale μenilei sunt asamblate μi etanμate cu

vaselinå pentru a reduce uzura bucμei

interne, zgomotul în timpul deplasårii μi

pentru a extinde durata de funcøionare

prin reducerea costurilor de exploatare.

Structuri. Tehnicile de fabricaøie Caterpillar

pentru elementele de structurå asigurå

durabilitate μi duratå de funcøionare

remarcabile la aceste componente

importante.

Structura
La 329D, elementele de structurå μi trenul de rulare sunt cheia durabilitåøii maμinii.

Sudurå robotizatå. Pânå la 95% din

sudurile elementelor de structurå ale

excavatoarelor Caterpillar sunt

executate robotizat. Sudurile efectuate

de roboøi asigurå o penetrare de trei

ori mai mare decât a celor executate

manual.

Modelul μasiului de rulare μi ansamblul
rolelor μenilei. Chesonat, cu secøiune

în X, μasiul de rulare asigurå 

o excelentå rezistenøå la îndoire 

μi torsiune. Ansamblurile rolelor

μenilelor sudate robotizat, de formå

pentagonalå prin presare, pentru 

a asigura o excepøionalå rezistenøå 

μi duratå de funcøionare.

Trenul de rulare. Trenul de rulare Cat

durabil absoarbe tensiunile μi asigurå

excelentå stabilitate.

Rolele de susøinere a μenilei μi roøile
conduse. Rolele μenilei, rolele de

susøinere a μenilei μi roøile conduse,

asamblate μi etanμate cu vaselinå,

asigurå o excelentå duratå de

funcøionare, pentru a menøine maμina

în teren pe o duratå cât mai mare.

Opøiuni pentru trenul de rulare. Douå

opøiuni pentru trenul de rulare, lung

(L) μi lung μi îngust (LN) vå permit

alegerea maμinii optime pentru

nevoile aplicaøiei μi afacerii pe care 

o conduceøi.

Tren de rulare lung. Trenul de rulare

lung (L) asigurå stabilitate μi

capacitate de ridicare maxime. 

Un tren de rulare lung, lat μi masiv

asigurå o platformå de lucru foarte

stabilå.

Tren de rulare lung μi îngust. Trenul

de rulare lung μi îngust (LN) asigurå

cea mai bunå alegere când este

importantå facilitatea transportului,

menøinând în acelaμi timp μi 

o capacitate de ridicare excelentå.
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Intervale de service extinse. Intervalele de

service μi întreøinere pentru 329D au fost

extinse pentru a reduce duratele

operaøiilor de service la timp μi a creμte

disponibilitatea maμinii.

Asistenøå tehnicå completå
Serviciile oferite de dealerul Cat vå ajutå så lucraøi cu costuri mai mici.

Selecøia maμinii. Faceøi comparaøii

detaliate între maμinile pe care le aveøi

în vedere înainte de a cumpåra. Care

sunt cerinøele de execuøie, ataμamentele

maμinii μi orele de exploatare? Ce

producøie este necesarå? Dealerul

dumneavoastrå Cat vå poate face

anumite recomandåri.

Cumpårare. Luaøi în consideraøie opøiunile

disponibile de finanøare precum μi costurile

de exploatare de zi cu zi. De asemenea,

este important så acordaøi atenøie μi

serviciilor din partea dealerului, care pot fi

incluse în preøul maμinii pentru a conduce

la costuri mai mici de deøinere 

μi exploatare pe termen lung.

Contracte de asistenøå tehnicå. Dealerul Cat

oferå o varietate de contracte de asistenøå

tehnicå pentru produs μi lucreazå cu clienøii

pentru a dezvolta un plan care så vinå cel

mai bine în întâmpinarea necesitåøilor

dumneavoastrå specifice. Aceste planuri

pot acoperi întreaga maμinå, inclusiv

ataμamentele, pentru a vå ajuta så protejaøi

investiøia.

Exploatarea. Tehnicile mai bune de

exploatare pot så vå måreascå profiturile.

Dealerul dumneavoastrå Cat vå poate oferi

asistenøå de specialitate pentru creμterea

productivitåøii

Asistenøå pentru produs. Veøi gåsi

aproape toate piesele de schimb la

dealerul dumneavoastrå. Dealerii Cat

utilizeazå o reøea internaøionalå

computerizatå pentru a gåsi piesele de

schimb μi a reduce la minimum timpul

de nefuncøionare al maμinii. Puteøi eco-

nomisi bani μi cu piese recondiøionate

Cat.

Operaøii de întreøinere. Programele

opøionale de reparaøii vå garanteazå în

avans costurile reparaøiilor. Programele

de diagnosticare, precum cel de

prelevare programatå de probe de ulei,

lichid de råcire μi analizå tehnicå, vå

ajutå så evitaøi reparaøiile neprogramate.

Înlocuirea. Reparaøie, recondiøionare sau

înlocuire? Dealerul dumneavoastrå Cat

vå poate ajuta så evaluaøi costurile,

astfel încât så puteøi face alegerea

corectå.

Service μi întreøinere
Service-ul μi întreøinerea simplificatå vå economisesc timpul μi banii.

Compartimentul filtrului de aer. Filtrul de

aer este dotat cu dublu element pentru

eficienøa curåøårii. Când filtrul epurator 

de aer se colmateazå, pe monitorul din

interiorul cabinei este afiμatå o

avertizare.

Service la nivelul solului. Concepøia μi

realizarea excavatorului 329D s-a axat

pe tehnicianul de service. Multe locaøii

de service sunt uμor accesibile la nivelul

solului, permiøând efectuarea rapidå μi

eficientå a lucrårilor critice de

întreøinere.

Compartimentul pompei. O uμa pentru

service situatå pe partea dreaptå a structurii

superioare permite accesul de la nivelul

solului la pompå μi filtrul pilot.

Filtrul capsulat. Filtrul de retur al uleiului

hidraulic, capsulat, este situat în afara

rezervorului de ulei hidraulic. Acest

filtru împiedicå penetrarea sistemului de

cåtre particule de contaminare, când este

schimbat uleiul hidraulic μi menøine

manevrarea curatå.

Diagnosticare μi monitorizare. 329D este

dotat cu porturi de prelevare de probe

S•O•S μi de porturi de testare pentru

sistemul hidraulic, uleiul de motor μi pentru

lichidul de råcire. În spatele cabinei se aflå

o conexiune de testare pentru interfaøa de

diagnostic (Electronic Technician, ET).

Placå antiderapantå. Placa antiderapantå

acoperå partea de sus a cutiei de depozitare

μi structura superioarå pentru a preveni

alunecarea în timpul lucrårilor de întreøinere.

Protecøia ventilatorului. Ventilatorul

radiatorului motorului este complet închis

printr-o plaså finå de sârmå, reducând riscul

de accident.

Punctele de gresare. Un bloc de gresare la

distanøå situat pe braø, livreazå unsoare la

locaøiile greu accesibile de la partea din faøå.

Compartimentul radiatorului. Uμa de service

din partea stângå-spate permite accesul facil

la radiatorul motorului, råcitorul de ulei μi

aftercoolerul aer-aer. Pentru simplificarea

întreøinerii, la radiator sunt ataμate un vas 

de expansiune μi un robinet de dren.
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Braøe de excavare, balansiere μi articulaøie
Proiectate pentru flexibilitate, productivitate mare μi eficienøå într-o varietate de aplicaøii.

Ataμamentele de la articulaøia frontalå.
Împreunå cu distribuitorul Cat selectaøi

combinaøia corectå pentru articulaøia frontalå

pentru a vå asigura o productivitate ridicatå

chiar de la început. Sunt disponibile douå

tipuri de braøe μi trei tipuri de balansiere,

oferind o gamå de configuraøii potrivite

pentru o gamå largå de aplicaøii μi o mare

varietate de combinaøii de raze de acøiune μi

forøe de såpare, pentru a asigura versatilitatea

optimå. Toate braøele μi balansierele sunt

supuse unui proces de diminuare a tensiunilor

pentru o durabilitate mai mare.

Construcøia braøului. Braøele au o secøiune

transversalå de mari dimensiuni μi plåci-

μicane concepute pentru a asigura durabilitate

îndelungatå.

Braø normal. Braøul normal (6150 mm) este

conceput pentru a echilibra raza de acøiune,

forøa de såpare, capacitatea cupei, oferind un

domeniu larg de aplicaøii precum såparea,

încårcarea, såparea μanøurilor μi lucrul cu

unelte hidraulice.

Braø pentru excavare de producøie. Braøul de

producøie (5550 mm) este conceput pentru 

a asigura un maximum de forøå de såpare,

capacitate a cupei μi productivitate la

încårcarea camionului.

Construcøia balansierului. Balansierele

sunt confecøionate din oøel rezistent, 

cu grad înalt de elasticitate μi sunt

proiectate cu o secøiune de dimensiuni

generoase, cu plåci-μicane interioare,

alåturi de un scut de fund suplimentar

pentru protecøie la deteriorare.

Balansiere normale. Sunt disponibile

douå lungimi pentru balansierele

normale, pentru a se potrivi unei 

largi game de aplicaøii. Balansierele

normale utilizeazå articulaøia CB2.
� R3.2CB2. Balansierul de 3200 mm

asigurå cel mai larg front de lucru 

cu cupe de dimensiuni medii.
� R2.6CB2. Balansierul de 2650 mm

utilizeazå familia de cupe CB2 de

mare capacitate, fiind cel mai potrivit

pentru såparea μanøurilor, excavare 

μi aplicaøii generale din construcøii.

Balansier de producøie. Balansierul de

producøie la excavare este disponibil

pentru forøe mai mari de såpare μi

capacitate måritå a cupei.
� M2.5DB. Balansierul de 2500 mm

asigurå un front excelent de såpare 

cu cupe de mare capacitate μi valori

ridicate ale forøelor.

Articulaøia cupei. Sunt disponibile

douå articulaøii ale cupei (CB2 μi

DB), cu ochi de ridicare pe bieleta

asistatå.

Bieleta asistatå. Noua bieletå

asistatå îmbunåtåøeμte durabilitatea,

creμte capacitatea de ridicare 

a maμinii în poziøii cheie μi este mai

uμor de folosit în comparaøie cu

modelul anterior al barei de

ridicare.

Axele articulaøiei. Toate axele

utilizate în articulaøiile frontale au 

o placare substanøialå cu crom, 

ceea ce le conferå rezistenøå

ridicatå la uzurå μi coroziune.

Axele de diametru mare distribuie

uniform eforturile de forfecare μi

îndoire pentru a prelungi durata de 

serviciu a axului lung, a braøului 

μi balansierului.
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4

5

1

2

3 6

Unelte de lucru. Uneltele de lucru

Caterpillar sunt proiectate så funcøioneze

ca parte integrantå a excavatorului μi så

vå asigure cea mai bunå performanøå

posibilå în aplicaøia dumneavoastrå.

Toate uneltele de lucru corespund ca

performanøe cu maμinile Cat.

Cuploare rapide. Cuploare rapide permit

operatorului så elibereze o unealtå de

lucru μi så ataμeze o alta, fåcând

excavatorul hidraulic extraordinar de

versatil. Productivitatea creμte de

asemenea, deoarece nu mai existå timpi

morøi între activitåøi. Caterpillar oferå

atât versiuni hidraulice cât μi mecanice

pentru cuplorul rapid.

Cupe. Caterpillar oferå o gamå diversi-

ficatå de cupe specializate, fiecare

proiectatå μi testatå så funcøioneze ca

parte integrantå a excavatorului. Cupele

au opøiunea noilor piese active din 

Seria K™.

Riper (scarificator). Riperul Caterpillar

din Seria TR oferå forøa unui punct de

penetrare unic, pentru a sparge piatrå 

μi alte materiale greu de excavat.

Ciocane. Seria de ciocane hidraulice 

Cat oferå viteze foarte mari de lovire,

crescând productivitatea transportoarelor

de unelte în aplicaøiile de construcøii μi

de demolare. 

Graifåre polip. Graifårul de tip "coajå de

portocalå" este construit din oøel de

înaltå rezistenøå, rezistent la uzurå, cu

un design compact, care îl face adecvat

activitåøilor de curåøare a zonelor de

descårcare. Existå câteva opøiuni pentru

tipul de gheare μi carcaså.

Graifåre multifuncøionale. Graifårul

universal cu rotire nelimitatå la stânga 

μi la dreapta este ideal pentru decopertare,

sortare, manipulare μi încårcare. Forøa

extraordinarå de închidere a ghearelor,

combinatå cu deschiderea/închiderea

rapidå, asigurå timpi rapizi pentru

cicluri, ceea ce se traduce prin mai

multe tone pe orå.

Multi-procesoare. Muløumitå conceptului

såu de carcaså unicå, de bazå, seria de

multi-procesoare ca echipamente de

demolare face posibilå folosirea unei

game de fålci care pot executa orice

sarcini de demolare. Multi-procesorul

este cea mai versatilå unealtå de

demolare de pe piaøå.

Plåci vibrante. Plåcile vibrante Cat sunt

adecvate ca performanøe maμinilor Cat

μi se integreazå perfect cu linia de

ciocane Cat – suporøii μi kiturile

hidraulice sunt complet interschimbabile

între ciocane μi compactoare.

Foarfeci hidraulice. Foarfecile CAT sunt

eficiente μi productive in activitåøile 

de demolare. Sunt compatibile cu

excavatorele CAT iar sistemul de

prindere este adaptat aøât pentru

montarea pe balansier cât μi pe braø.

1 Excavare (X)

2 Excavare în condiøii extreme (EX)

3 Piatrå (R)

4 Cuplor rapid

5 Pentru curåøare de rigole

6 Riper (scarificator)

Uneltele de lucru
O mare varietate de unelte de lucru servesc la optimizarea performanøelor maμinii. 
Proiectate μi construite la standardele ridicate de durabilitate ale Caterpillar.
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329D L 329D LN 329D L 329D LN

2500 mm

CW
45

, C
W

45
S

CW
45

, C
W

45
S

CW
45

, C
W

45
S

CW
45

, C
W

45
S

CB2 600 646 0,49 100
CB2 750 688 0,67 100
CB2 1250 919 1,29 100
CB2 1300 958 1,35 100
CB2 1350 979 1,42 100
CB2 1400 1000 1,48 100
CB2 1500 1043 1,61 100
CB2 1600 1084 1,74 100
DB 1000 1124 1,11 100
DB 1350 1333 1,62 100
DB 1500 1443 1,84 100
DB 1600 1501 1,99 100
DB 1650 1530 2,07 100
DB 1700 1558 2,14 100
DB 1800 1616 2,29 100
CB2 750 724 0,66 100
CB2 1150 926 1,16 100
CB2 1350 1014 1,42 100
CB2 1450 1083 1,55 100
CB2 1500 1104 1,61 100
CB2 1600 1148 1,74 100
DB 1350 1454 1,62 100
DB 1500 1549 1,84 100
DB 1600 1647 1,99 100
DB 1650 1678 2,07 100
DB 1700 1710 2,14 100
DB 1000 1257 1,11 90
DB 1650 1820 2,07 90

CB2 600 615 0,49 100
CB2 750 611 0,67 100
CB2 1250 845 1,29 100
CB2 1300 884 1,35 100
CB2 1350 904 1,42 100
CB2 1400 925 1,48 100
CB2 1500 966 1,61 100
CB2 1600 985 1,74 100
DB 1000 1108 1,11 100
DB 1350 1314 1,62 100
DB 1500 1423 1,84 100
DB 1600 1482 1,99 100
DB 1650 1511 2,07 100
DB 1700 1539 2,14 100
DB 1800 1563 2,29 100
CB2 750 675 0,67 100
CB2 1150 878 1,16 100
CB2 1350 966 1,42 100
CB2 1450 1034 1,55 100
CB2 1500 1056 1,61 100
CB2 1600 1100 1,74 100
DB 1350 1436 1,62 100
DB 1500 1531 1,84 100
DB 1600 1629 1,99 100
DB 1650 1661 2,07 100
DB 1700 1691 2,14 100
DB 1000 1277 1,11 90
DB 1650 1760 2,07 90

Densitatea materialului 
max. 1200 kg/m3

Densitatea materialului 
max. 1800 kg/m3

Densitatea materialului 
max. 1500 kg/m3

Sarcina maximå în kg (sarcina utilå plus cupa)

Fårå cuplor rapid

Excavare

Excavare în condiøii
extreme

Piatrå

Cu cuplor rapid

Articulaøie
Låøime Greutate*

Capacitate
(ISO)

Factor de
încårcare

Braø normal de 6150 mm ME 5550 mm

Sarcina maximå în kg (sarcina utilå plus cupa)

Excavare

Excavare în condiøii
extreme

Piatrå

IncompatibilNerecomandat

* Greutatea cupei inclusiv
vârfurile de penetrare plus

Specificaøiile cupei
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H120C s, H130 s, H140D s
MP20  CC, CR, PP, PS, S, TS
MP30  CC, CR, S, TS
MP30  PP, PS
VHC-40
VHC-50
VHP-40
VHP-50
S320
S325
S340*
G115
G125
G320
G330
G320B-D, -R
CVP110
GOS-35  620, 700, 780
GOS-35  1050, 1260
GOS-35  1460, 1670
GOS-45  970
GOS-45  1120
GOS-45  1270
GOS-45  1580
GOS-45  1710
GOS-45  2020
GOS-45  2340
GSH20B  600, 800
GSH20B  1000
GSH22B  600
GSH22B  800
GSH22B  1000
GSH22B  1250
GSH20B  600, 800, 1000
GSH22B  600
GSH22B  800
GSH22B  1000
GSH22B  1250

N

NN NN

NN NN

N N N N
N N N N

N

N

N
N
N

N
NNN

N
N

N
NN

NNN

NNN

N

N

N

N
N

N

NN N
N

N

NN N

N N N N
N
N

NN

N

NN
N

NN

2650 3200

329D L 329D LN
2650 3200 2500

CW-45
CW-45S
H120C s, H130 s, H140D s
MP20  CC, CR, PS, S
MP20  PP, TS
VHC-40
VHC-50
VHP-40
VHP-50
S320
S325
G115
G125
G315
G320
G330
G320B-D, -R
CVP110

mm

N
13

N

329D L 329D LN

* montate pe braø

Ghid de adaptabilitate a uneltelor de lucru

Braø normal de 6150 mm ME 5550 mm

Ciocane

Multiprocesoare

Cleμti concasor μi pulverizatoare

Fårå cuplor rapid

Foarfeci hidraulice

Graifåre mecanice

Graifåre multifuncøionale

Compactor cu placå vibratoare

Cupe graifår (Remanipulare)

Graifåre polip

cu 5 gheare

cu 4 gheare

Compactor cu placå vibratoare

Cuploare rapide

Multiprocesoare

Ciocane

Cu cuplor rapid

Cleμti concasor μi pulverizatoare

Foarfeci hidraulice

Graifåre mecanice

Graifåre multifuncøionale

Cea mai bunå alegere

Adaptabilitatea cuplei rapide

Nerecomandat Densitatea materialului max. 3000 kg/m3

Densitatea materialului max. 1200 kg/m3

Densitatea materialului max. 1800 kg/m3

Domeniu de lucru la 360°

Numai peste partea din faøå
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Tipul balansierului

Lungimea balansierului

Greutatea cupei

Capacitatea cupei

Låøimea/tipul cupei

Maså operaøionalå*

329D L (Patine de 800 mm)

329D LN (Patine de 600 mm)

Presiune la sol

329D L (Patine de 800 mm)

329D LN (Patine de 600 mm)

Greutatea balansierului (fårå cilindrul cupei)

Greutatea braøului (fårå cilindrul balansierului)

Structura superioarå (fårå contragreutate)

Trenul de rulare 

329D L (Patine de 800 mm)

329D LN (Patine de 600 mm)

Contragreutate

R2.6CB2 R3.2CB2 M2.5DB

2650 3200 2500
925 884 1436
1,5 1,35 1,6

1400/X 1300/X 1350/EX

29 430 29 560 30 110
28 410 28 540 29 100

0,43 0,43 0,44
0,56 0,56 0,57
840 945 980

1770 1830
6770 6770

11 400 11 400
10 380 10 380
5810 5810

mm
kg
m3

mm

kg
kg

bar
bar
kg
kg
kg

kg
kg
kg

Excavator hidraulic 329D specificaøii

* Cu contragreutate, cuplå rapidå, cupå, operator μi complet alimentat cu carburant.

Braø normal de 6150 mm ME 5550 mm

Greutåøile maμinii μi a principalelor componente
Greutåøile reale μi presiunile la sol vor depinde de configuraøia finalå a maμinii

Motor

Cat C7 cu tehnologie ACERT™

Putere netå standard la 

1800 rotaøii pe minut

ISO 9249 140 kW/190 CP

80/1269/EEC 140 kW/190 CP

Putere netå opøionalå la 

1800 rotaøii pe minut

ISO 9249 152 kW/207 CP

80/1269/EEC 152 kW/207 CP

Alezaj 110 mm

Cursa pistonului 127 mm

Cilindree 7,2 Litri

� Toate puterile motoarelor (CP) sunt

exprimate în sistemul metric, inclusiv

pe copertå.
� Motorul C7 întruneμte specificaøiile

normei antipoluare Stage IIIA (Nivel IIIA).
� Puterea netå din prezentare este puterea

disponibilå la volant când motorul este

echipat cu ventilator, filtru de aer, tobå

de eμapament μi alternator.
� Puterea netå maximå a motorului pânå

la 2300 m altitudine (reducerea de

regim a motorului este necesarå mai

sus de 2300 m)

Zgomot

Expunerea la sunet a operatorului
� Nivelul presiunii sonore asupra

operatorului, måsurat în conformitate

cu procedurile specificate în ISO

6394:1998 este de 76 dB(A) pentru

cabina oferitå de Caterpillar, când este

instalatå, întreøinutå, μi testatå

corespunzåtor, cu uμile μi ferestrele

închise.
� Poate fi necesarå protecøia urechilor

când se lucreazå cu o staøie de operare

deschiså μi o cabinå deschiså (neîntreøinutå

corespunzåtor sau cu uμile/ferestrele

deschise) pentru perioade extinse sau

în mediu zgomotos.

Sunetul exterior
� Nivelul de putere accusticå, måsurat în

conformitate cu procedurile de testare

μi condiøiile specificate în directiva

2005/88/EC este 104 dB(A).

Cabina/FOGS

Cabina/FOGS întruneμte specificaøiile

ISO 10262.

Sistemul hidraulic

Sistemul principal

Debit maxim 2 X 235 l/min

Presiune maximå

Normal 350 bar

Ridicare a obiectelor grele 360 bar

Circulaøie 350 bar

Rotire 275 bar

Sistemul pilot

Debit maxim 32,4 l/min

Presiune maximå 39 bar

Cilindrul braøului

Alezaj 140 mm

Cursa pistonului 1407 mm

Cilindrul balansierului

Alezaj 150 mm

Cursa pistonului 1646 mm

Cilindrul familiei de cupe CB2

Alezaj 135 mm

Cursa pistonului 1156 mm

Cilindrul familiei de cupe DB

Alezaj 150 mm

Cursa pistonului 1151 mm
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15Specificaøii pentru Excavatorul hidraulic 329D

Capacitåøi de umplere 
în service

Litri

Rezervorul de carburant 520

Sistemul de råcire 30

Uleiul de motor 30

Mecanismul de rotire (fiecare) 10

Transmisia finalå (fiecare parte) 6

Sistemul hidraulic 

(inclusiv rezervorul) 310

Rezervorul hidraulic 257

Antrenare

Vitezå maximå de deplasare 5,3 km/h

Efort de tracøiune maxim 249 kN

Dimensiuni
Toate dimensiunile sunt aproximative.

mm

A Înåløimea de transport (cu cupå)

Braø normal

Balansier de 2650 mm 3190

Balansier de 3200 mm 3180

Braø pentru excavare de producøie

Balansier de 2500 mm 3250

mm

B Lungimea de transport

Braø normal

Balansier de 2650 mm 10 420

Balansier de 3200 mm 10 410

Braø pentru excavare de producøie

Balansier de 2500 mm 9860

mm

C Låøimea trenului de rulare

329D L (Patine de 800 mm) 3390

329D LN (Patine de 600 mm) 2990

D Lungimea μenilei 4860

E Distanøa pânå la centrele 

rolelor de susøinere a μenilei 3990

F Raza de rotire a turelei 3080

G Garda la sol 480

H Înåløimea μasiului utilajului 2610

J Înåløimea cabinei 3170

K Låøimea μasiului maμinii 2900

L Ecartamentul μenilelor

329D L 2590

329D LN 2390

M Garda la sol a contragreutåøii 1080

Låøimea μenilei

Trenul de rulare cu patine cu renuri

antiderapante triple

Lung (L) 600 mm, 800 mm, 900 mm

600 mm HD, 700 mm HD

Lung μi îngust (LN) 600 mm, 800 mm

600 mm pentru condiøii dificile, 

700 mm pentru condiøii dificile Mecanismul de rotire

Turaøia de rotire 10,2 turaøii/min

Cuplul de rotire 82.2 kNm
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Specificaøii pentru Excavatorul hidraulic 329D

M2.5DB
mm 2500

mm -6010

mm 9340

mm 10 409

mm 6090

mm 2560

mm -6439

mm -4710

mm 1764

kN 185

kN 167

R2.6CB2 R3.2CB2
mm 2650 3200

mm -6620 -7170

mm 10 130 10 600

mm 9880 9990

mm 6870 7020

mm 2920 2370

mm -5980 -7010

mm -6440 -6510

mm 1610 1610

kN 168 159

kN 155 138

Domeniul de lucru – Braø normal (6150 mm)

Lungimea balansierului 

A Adâncimea maximå de såpare

B Raza maximå de acøiune la 

nivelul solului

C Înåløimea maximå de tåiere

D Înåløimea maximå de încårcare

E Înåløimea minimå de încårcare

F Adâncimea maximå de såpare 

pentru fund plat de 2500 mm

G Adâncimea maximå de såpare 

contra peretelui vertical

Raza la dinøii cupei

Forøa cupei (ISO 6015)

Forøa balansierului

Domeniul de lucru – Braø pentru excavare de producøie (5550 mm)

Lungimea balansierului 

A Adâncimea maximå de såpare

B Raza maximå de acøiune la nivelul solului

C Înåløimea maximå de tåiere

D Înåløimea maximå de încårcare

E Înåløimea minimå de încårcare

F Adâncimea maximå de såpare pentru 

fund plat de 2500 mm

G Adâncimea maximå de såpare 

contra peretelui vertical

Raza la dinøii cupei

Forøa cupei (ISO 6015)

Forøa balansierului
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m
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7,5 m
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m

0 m
–1,5 m
–3,0 m
–4,5 m

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m

7,5 m
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m

0 m
–1,5 m
–3,0 m
–4,5 m

7,5 m
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m

0 m
–1,5 m
–3,0 m
–4,5 m

*5070 5010 *4380 *4380 7,69
*6690 5000 *4180 3890 8,6

*7860 6970 *7190 4860 *5050 3540 *4160 3410 9,18
*12 140 10 130 *9330 6560 *7950 4650 5950 3450 *4280 3150 9,48
*14 930 9330 *10 790 6170 7750 4440 5840 3350 *4540 3040 9,54

*5850 *5850 *16 490 8870 10 680 5880 7560 4280 5740 3270 *4990 3080 9,35
*6100 *6100 *9790 *9790 *16 810 8700 10 510 5730 7460 4180 *5750 3290 8,91

*10 450 *10 450 *14 740 *14 740 *16 080 8730 10 490 5720 7460 4190 6610 3750 8,16
*16 550 *16 550 *14 130 8920 *10 510 5840 *8330 4730 7,02

*5690 5430 7,09
*7380 4950 *5380 4330 8,08

*8640 6890 *7780 4840 *5320 3760 8,69
*13 400 9920 *10 050 6510 7970 4660 *5530 3470 *5460 3460 9,01
*15 870 9230 10 990 6160 7770 4470 5870 3390 *5790 3350 9,07
*16 870 8900 10 720 5930 7610 4340 5940 3410 8,87

*9710 *9710 *16 770 8830 10 600 5830 7550 4280 6420 3670 8,4
*14 360 *14 360 *15 610 8920 10 630 5860 7620 4340 7470 4260 7,61
*16 590 *16 590 *13 060 9160 *9530 6060 *8580 5610 6,37

*5690 *5690 7,09
*7380 5540 *5380 4860 8,08

*8640 7710 *7780 5420 *5320 4230 8,69
*13 400 11 240 *10 050 7330 8250 5240 *5530 3920 *5460 3920 9,01
*15 870 10 530 11 370 6970 8050 5060 6090 3850 *5790 3800 9,07
*16 870 10 190 11 100 6730 7890 4920 6160 3870 8,87

*9710 *9710 *16 770 10 120 10 980 6630 7830 4860 6650 4170 8,4
*14 360 *14 360 *15 610 10 200 11 010 6660 7890 4920 7740 4830 7,61
*16 590 *16 590 *13 060 10 460 *9530 6860 *8580 6350 6,37

*5070 *5070 *4380 *4380 7,69
*6690 5590 *4180 *4180 8,6

*7860 7790 *7190 5450 *5050 3990 *4160 3850 9,18
*12 140 11 460 *9330 7380 *7950 5240 6170 3910 *4280 3570 9,48
*14 930 10 630 *10 790 6980 8030 5030 6050 3800 *4540 3470 9,54

*5850 *5850 *16 490 10 160 11 060 6690 7840 4860 5960 3720 *4990 3510 9,35
*6100 *6100 *9790 *9790 *16 810 9990 10 890 6540 7730 4760 *5750 3750 8,91

*10 450 *10 450 *14 740 *14 740 *16 080 10 010 10 870 6520 7740 4770 6860 4260 8,16
*16 550 *16 550 *14 130 10 210 *10 510 6650 *8330 5370 7,02

Capacitåøi de ridicare – Braø normal (6150 mm)
Toate greutåøile sunt exprimate în kg, fårå cupå, cu cuplor rapid, μi dispozitiv de ridicare a obiectelor grele.

Patine
800 mm

Balansier lung

329D L

3200 mm

Patine
800 mm

Balansier mediu

329D L

2650 mm

Patine
600 mm

Balansier mediu

329D LN

2650 mm

Patine
600 mm

Balansier lung

329D LN

3200 mm

Specificaøii pentru Excavatorul hidraulic 329D

Înåløimea punctului de încårcare Raza de încårcare peste faøå Raza de încårcare peste lateral Sarcina utilå la raza maximå de acøiune

* Limitatå mai degrabå de capacitatea hidraulicå decât de sarcina de basculare (råsturnare).
Sarcinile de mai sus sunt în conformitate cu valorile nominale ale capacitåøii de ridicare a excavatorului hidraulic din Standardul ISO 10567, ele nu depåμesc 87% din capacitatea hidraulicå de ridicare
sau 75% din capacitatea de råsturnare. Greutatea tuturor accesoriilor de ridicare trebuie så fie scåzutå din capacitatåøile de ridicare prezentate mai sus.
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*6480 *6480 5,96
*8030 7760 *6070 5750 7,1
*8800 7530 *7750 5150 *6040 4810 7,79

*12 980 11 260 *10 040 7170 8040 5010 *6290 4350 8,15
*15 460 10 490 11 250 6810 7860 4840 6790 4190 8,22

*8880 *8880 *16 650 10 080 10 970 6560 7720 4720 6990 4290 8
*9310 *9310 *15 400 *15 400 *16 450 9960 10 850 6460 7730 4720 7,47

*20 810 20 500 *14 850 10 070 *10 840 6540 *9450 5770 6,57
*10 880 10 450 *9220 8740 5,07

*6480 *6480 5,96
*8030 6930 *6070 5110 7,1
*8800 6700 *7750 4560 *6040 4250 7,79

*12 980 9920 *10 040 6350 7760 4420 *6290 3820 8,15
*15 460 9180 10 870 6000 7580 4260 6540 3670 8,22

*8880 *8880 *16 650 8780 10 580 5750 7440 4130 6740 3750 8
*9310 *9310 *15 400 *15 400 *16 450 8670 10 470 5650 7450 4130 7,47

*20 810 17 450 *14 850 8780 10 550 5730 9180 5060 6,57
*10 880 9150 *9220 7680 5,07

Patine
600 mm

Balansier mediu

329D LN

2500 mm

Capacitåøi de ridicare – Braø pentru excavare de producøie (5550 mm)
Toate greutåøile sunt exprimate în kg, fårå cupå, cu cuplor rapid, μi dispozitiv de ridicare a obiectelor grele.

Patine
800 mm

Balansier mediu

329D L

2500 mm

Specificaøii pentru Excavatorul hidraulic 329D

Echipament standard
Echipamentul standard poate varia. Consultaøi dealerul Caterpillar pentru elementele specifice.

Electrice
Alternator – 65 amperi

Baterii fårå întreøinere pentru exploatare

în condiøii dificile (2)

Lumini

Braø, ambele laturi

Interiorul cabinei

Montate pe cabinå, douå

Montate pe μasiu

Camera pentru vedere din spate cu

afiμare pe monitor

Claxon de semnalizare/avertizare

Motor
Controlul automat al turaøiei motorului

Motor Caterpillar C7 (140 kW)

Capabilitate de a lucra la altitudine

pânå la 2300 m

Comanda rotirii fine

Filtrul de carburant

Råcire în caz de ambient cu temperaturi

ridicate

Comutatorul secundar de oprire 

a motorului

Sistem de råcire în poziøie alåturatå cu

condensator de AC montat separat

Separator de apå, cu indicator de nivel

pentru conducta de carburant

Protecøii
Protecøie pivotantå de 6 mm sub trenul 

de rulare

Scut extra-robust la partea inferioarå 

a μasiului superior pentru exploatare 

în condiøii dificile

Scuturi pentru motorul de deplasare pe

trenul de rulare, pentru exploatare în

condiøii dificile

Staøia de operare
Suportul reglabil pentru braø

Instalaøie de aer condiøionat, încålzitor 

μi degivrator cu comandå automatå

Scrumierå μi brichetå la 24 volt

Suport pentru pahar

Posibilitate de înμurubare direct pe cabinå

a Sistemului de protecøie contra

obiectelor cåzåtoare (FOGS)

Posibilitatea de a instala douå pedale

suplimentare

Cuier pentru hainå

Pre-echipament electric pentru încålzirea

scaunului

Ansamblu de insonorizare conform

normelor UE

Mochetå lavabilå

Panoul de bord μi aparatele indicatoare 

cu afiμaj grafic color, verificåri de nivel

la pornire

Parbriz laminat

Compartiment pentru literaturå

Oglinzi – stânga μi dreapta

Levier de neutralizare (blocare) a tuturor

comenzilor

Ventilaøie prin pulsuri de aer cu filtrare,

cabinå presurizatå

Luneta, ieμirea de urgenøå

Centura de siguranøå retractabilå

Fereastra glisantå superioarå a portierei

Plafon staøionar transparent

(policarbonat)

Compartiment de depozitare adecvat

pentru cutia de alimente

Parasolar pentru parbriz μi plafonul

transparent
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Pedale de comandå a deplasårii cu leviere

amovibile

Ωtergåtor μi spålåtor de parbriz (superior

μi inferior)

Trenul de rulare 
Frâna de parcare automatå a coroanei de

rotire

Frâna de parcare automatå

Ωenile lubrifiate

Întinzåtoare hidraulice ale μenilei

Protecøii ale rolelor conduse μi protecøii

centrale ale μenilei

Lung (L)

Lung μi îngust (LN)

Trepte – patru

Regim de deplasare în douå viteze

Alte echipamente standard
Valva hidraulicå auxiliarå pentru unelte

hidromecanice

Furtune Cat XT μi cuplaje reutilizabile

Cat Datalink μi capabilitatea de a utiliza

interfaøa ET

Sistem de securitate Caterpillar cu cheie

unicå μi încuietori pentru uμi, cabinå μi

buμonul rezervorului de carburant

Lagår de rotire cu role încruciμate

Contragreutate cu cârlige de ridicare

Sistem de antrenare pentru pompa

auxiliarå

Mod de ridicare a obiectelor grele

Circuit de regenerare pentru braø μi

balansier

Valve rapide de prelevare de probe

S•O•SSM de ulei de motor, ulei hidraulic

μi lichid de råcire

Protecøie anti-foc din oøel între motor μi

compartimentul pompei hidraulice

Cablaje pre-echipate pentru Product Link

Echipament standard
Echipamentul standard poate varia. Consultaøi dealerul Caterpillar pentru elementele specifice.

Motor
Motor Caterpillar C7 de putere (152 kW)

Articulaøia frontalå
Articulaøiile cupei

Familia CB2 pentru balansiere CB2 

(cu cârlig de ridicare)

Familia DB pentru balansiere DB 

(cu cârlig de ridicare)

Cupe μi cuploare rapide (pag. 11)

Braøe (cu douå lumini de lucru)

Raza de acøiune

– 6150 mm

Excavare de producøie

– 5550 mm

Balansiere

Pentru braø normal

– R2.6CB2

– R3.2CB2

Pentru braø de producøie

– M2.5DB

Recomandåri

Patine
Papucul triplu al μenilei

329D L – 600 mm, 800 mm, 900 mm

Pentru exploatare în condiøii dificile –

600 mm, 700 mm

329D LN – 600 mm, 800 mm

Pentru exploatare în condiøii dificile –

600 mm, 700 mm

Protecøii
Structurå de protecøie contra obiectelor

cåzåtoare (FOGS) cu posibilitate de

înμurubare

Lungimea totalå a trenului de rulare L 

μi LN (douå piese)

Ghidaj de capåt de protecøie a μenilei

pentru trenul de rulare L μi LN

Protecøia pivotului de rotire pentru

condiøii dificile de lucru (16 mm)

Postul de conducere
Joystick-uri

Joystick cu patru butoane sau circuit

auxiliar unisens

Joystick cu modulare prin rolå de

scroll

Spaøiu de depozitare a cutiei de alimente

cu capac

Sistemul de securitate al maμinii cu chei

programabile

Radio

Radio AM/FM montat în consola de

comandå din dreapta cu antenå μi

microfoane

Montaj pentru radio în spate,

incluzând transformator de la 24 V 

la 12 V

Scaun

Scaun reglabil cu spåtar înalt cu

suspensie mecanicå

Scaun reglabil cu spåtar înalt cu

suspensie pneumaticå

Scaun încålzit reglabil cu spåtar înalt

cu suspensie pneumaticå

Pedala din dreapta pentru deplasare

Protecøie anti-ploaie a parbrizului

Parbriz

Dintr-o bucatå, exploatare standard

Dintr-o bucatå, rezistent la impact

Din douå piese (50-50), glisant

Din douå piese (70-30), glisant

Comenzi μi conducte auxiliare
Conductele auxiliare ale braøului (înaltå

presiune pentru braø normal μi braø de

producøie)

Conductele auxiliare ale balansierului

(înaltå presiune pentru braø normal μi

braø de producøie)

Configuraøii pentru comenzile de bazå:

– Simplå acøiune (unelte cu circuit

hidraulic în sens unic, precum

ciocanul, cu retur direct în rezervor)

– Sistem, combinat (unelte cu circuit

hidraulic în sens unic μi dublu, retur

direct în rezervor)

– Sistem, presiune medie AHC

(ataμament cu circuit dublu

direcøional)

– Circuit, Råcire (circuit cu

circulaøie pentru råcirea uleiului

hidraulic)

Grup de comenzi universale pentru

cuplor rapid

Opøiuni diverse
Pachet de ulei bio-hidraulic

Dispozitiv de comandå pentru coborârea

braøului cu SmartBoom

Protecøie frontalå anti-ploaie a cabinei

Transformatoare, 7 amperi-12 V

– Unul

– Douå

Pompa electricå de realimentare cu 

auto-închidere

Filtru pentru filtrare finå

Borne pentru pornirea cu cabluri de start

Dispozitiv de pornire asistatå cu eter,

pentru anotimpul rece

Dispozitivul de comandå a coborârii

balansierului

Alarma de deplasare cu comutator de

întrerupere

Echipamente opøionale
Echipamentele opøionale pot varia. Consultaøi dealerul Caterpillar pentru elementele specifice.
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Excavatoare hidraulice 329D L μi 329D LN

Pentru informaøii mai complete asupra produselor Cat, serviciilor prestate de dealer μi soluøiilor industriale, vizitaøi pagina de web la 
www.cat.com

Materialele μi specificaøiile se pot schimba fårå notificare. Maμinile din fotografii pot avea echipamente suplimentare. Contactaøi dealerul
dumneavoastrå Caterpillar pentru opøiunile disponibile.
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