
Potência do Motor 128 kW (172 hp)
Pesos em Operação 22 800 kg (50,265 lb)

O Motor Cat® C4.4 está em conformidade com as normas de emissão U.S. EPA Tier 4 Final and EU Stage IV  com Sistema de pós-tratamento que não requer pausas ou input do operador.

320
ESCAVADORA HIDRÁULICA
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CAT® 320
ELEVÁMOS A FASQUIA

ESCAVADORAS NEXT GENERATION 
As Escavadoras Cat® Next Generation oferecem-lhe mais opções de escolha para o seu negócio do que nunca.

 +

+

+

MAIOR ESCOLHA DE MODELOS

MAIS TECNOLOGIAS STANDARD

MAIS OPÇÃO DE PREÇOS

 

 

Prontas para ajudar a fortalecer o seu negócio, as Escavadoras Cat® Next Generation oferecem-lhe novas
formas de trabalhar com mais produtividade e com custos reduzidos – para que poupe ainda mais.

A CAT® 320 eleva a fasquia em termos 
de eficiência e consumos de 
combustível na sua classe. 
Com o mais alto nível da indústria em 
termos de tecnologia standard, uma 
cabina orientada para o conforto do 
operador, eficiência de combustível 
e custos de manutenção reduzidos, 
a 320 vai ajudá-lo a manter a sua 
operação mais produtiva e rentável.
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Escavadoras a funcionar 
em aplicações de trabalhos 
médios.

 

320F:  
3.5 GAL/HR × 1,000 HR/YR = 3,500 GAL/YR 
13.25 L/HR × 1000 HR/YR = 13 250 L/YR

320:  
(3.5 GAL/HR × 75%) × 1,000 HR/YR = 2,625 GAL/YR 
(13.25 L/HR × 75%) × 1000 HR/YR = 9938 L/YR

EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL 
ACRESCIDA

 

CENÁRIO:

CÁLCULO:

320F
3,500 GAL | 13 250 L

VANTAGEM

POUPADO!
875 GAL | 3312 L

320
2,625 GAL | 9938 L

 
1 Ganhos de eficiência do operador em comparação com os métodos tradicionais.
2 Comparada à 320F.
3 Redução de Custos baseado em 12,000 horas de operação.

AUMENTO DE PRODUTIVIDADE
ATÉ 45% 1

A Cat 320 oferece o maior nível de tecnologia de série em 
equipamentos na indústria, incluindo Cat GRADE com 2D, 
GRADE Assist e Payload.

EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL
ATÉ 25% 2

Uma combinação precisa de velocidade baixa e 
uma maior bomba hidráulica que resultam numa 
excelente performance enquanto gasta menos 
combustível.

CUSTOS DE MANUTENÇÃO REDUZIDOS
ATÉ 25% 3

Intervalos de Manutenção mais longos e sincronizados 
aumentam o tempo em funcionamento e reduzem 
custos face à 320F.

CO
M

BU
ST

ÍV
EL

 U
TIL

IZADO ANUALMENTE



4 320 ESCAVADORA HIDRÁULICA

O QUE FARÁ COM MAIS 
4.5 SEMANAS?

400 horas/ano, classificação com estacas 
e verificadores.

UTILIZANDO MÉTODOS TRADICIONAIS 
ANO ANTERIOR:

220 horas/ano, com o CAT GRADE de Série.

ANO CORRENTE:
UTILIZANDO A CAT 320 COM TECNOLOGIA 
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45 DE GANHOS COM A TECNOLOGIA
Significa a mesma quantidade de trabalho feita, 
mas mais rápido.

%

4.5 WEEK GAIN

TECNOLOGIA CAT 
STANDARD
CONSIGA FAZER O TRABALHO 
MAIS RAPIDAMENTE À PRIMEIRA
A Tecnologia Cat Onboard dá-lhe vantagem. 
Operadores de todos os calibres irão conseguir 
escavar, carregar e nivelar com mais confiança, 
velocidade e precisão. O resultado? Melhor 
produtividade e custos reduzidos.
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A tecnologia Cat GRADE com 2D ajuda os operadores a nivelar 
mais rapidamente. Os operadores cortam e enchem de acordo 
com as especificações dadas sem excessos. Consegue-se 
programar até quatro tipos de profundidades alvo mais comuns e 
inclinação para que consiga nivelar mais facilidade – uma 
verdadeira poupança de tempo no local de obra. Além de mais, 
não são necessários verificadores, tornando o local de trabalho 
mais seguro.

AUMENTE A EFICIÊNCIA ATÉ 45%
COM A TECNOLOGIA CAT

A TECNOLOGIA CAT INCLUI, DE SÉRIE:

Com a lança automática, os movimentos do braço e do balde 
proporcionam cortes mais precisos com menos esforço. O 
operador simplesmente ajusta a profundidade e a inclinação no 
monitor e ativa a escavação com uma única alavanca.

A tecnologia Cat PAYLOAD fornece-lhe a carga pretendida com 
precisão e pesagem em movimento, o que ajuda a evitar 
sobre/subcarga e maximiza a eficiência. O rastreio automatizado 
ajuda a gerir a produção e a baixar os custos. Inclusive por levar 
os dados da carga consigo.
A entrada USB do monitor permite-lhe descarregar os seus 
resultados de um turno até 30 dias de trabalho para que possa 
gerir o seu progresso sem precisar de uma ligação à Internet ou 
subscrição VisionLink®.

Cat GRADE com Advanced 2D e Cat GRADE com 3D aumentam 
a produtividade e expandem as capacidades de nivelação. 
GRADE com Advanced 2D acrescenta capacidades de desenho 
no campo através de um monitor tátil de alta resolução de 
254 mm (10 polegadas) adicional. GRADE com 3D adiciona GPS 
e posicionamento GLONASS para uma precisão extrema. Além 
de mais, é agora mais fácil do que nunca ligar-se a serviços 3D 
como o Trimble Connected Community ou a Estação de 
Referência Virtual com a tecnologia de comunicação integrada 
da escavadora.

CAT GRADE COM 2D

CAT PAYLOAD

CAT GRADE COM ASSISTÊNCIA

UPGRADES OPCIONAIS DISPONÍVEIS 

320 ESCAVADORA HIDRÁULICA
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PRODUCT LINK™ 

VISIONLINK®

Product Link™ recolhe dados automaticamente e com 
precisão a partir dos seus ativos – seja de qualquer tipo e 
qualquer marca. Informações como localização, horas, 
utilização de combustível, produtividade, tempo de inatividade, 
alertas de manutenção, códigos de diagnóstico e estado da 
máquina podem ser visualizados online através de aplicações 
web e móveis.

Aceda à informação em qualquer altura e em qualquer lugar com 
o VisionLink - e utilize-a para tomar decisões informadas que 
aumentem a produtividade, reduzam os custos, simplifiquem a 
manutenção, e melhorem a segurança no seu local de trabalho. 
Com diferentes opções de nível de subscrição, o seu revendedor 
Cat pode ajudá-lo a configurar exatamente o que precisa para 
ligar a sua frota e gerir o seu negócio sem pagar por extras que 
não precisa. As subscrições estão disponíveis com relatórios por 
telemóvel ou satélite (ou ambos).

Os Serviços Remotos são um conjunto de tecnologias que melhoram 
a eficiência do seu local de trabalho.

 A Resolução Remota de problemas permite ao seu revendedor Cat 
realizar testes de diagnóstico na sua máquina à distância, identifi-
cando potenciais problemas enquanto a máquina estiver em 
funcionamento. A resolução remota de problemas assegura que o 
técnico chega com as peças e ferramentas corretas na primeira vez 
que se desloca ao local, eliminando viagens adicionais para lhe 
poupar tempo e dinheiro.

Atualizações Remotas de Software Flash a bordo sem a presença 
de um técnico, reduzindo potencialmente o tempo de atualização em 
até 50%. Pode iniciar a atualização quando for conveniente, 
aumentando a sua eficiência operacional global.

A App CAT ajuda-o a gerir os seus ativos – a qualquer momento – 
diretamente do seu smartphone. Pode confirmar a localização da 
sua frota, horas e outras informações que necessite. Receberá 
alertas críticos para manutenções necessárias e inclusive pode 
solicitar serviço ao seu revendedor CAT. 

A tecnologia CAT LINK ajuda a tirar a complexidade da gestão dos seus locais de trabalho – reunindo dados gerados pelo seu 
equipamento, materiais e pessoas para lhe fornecer dados em formatos personalizáveis.

CAT® LINK 
SAIBA ONDE, QUANDO E COMO ESTÁ CADA EQUIPAMENTO
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O ASSENTO E O JOYSTICK QUE REDUZEM A FADIGA

INTERIOR
CONCEBIDO PARA 

O OPERADOR
 

Os locais onde as escavadoras 
trabalham tipicamente são 
robustos e desafiantes. 
Daí a importância de a cabine 
320 proteger o operador tanto 
quanto possível da fadiga, 
stress, sons, e temperaturas 
do trabalho.

320 ESCAVADORA HIDRÁULICA

O conforto e a eficiência do movimento mantêm os operadores produtivos e alertas durante todo o turno. O assento padrão é largo 
e ajustável para operadores de praticamente qualquer tamanho. O pacote de cabine Deluxe inclui um assento com suspensão 
pneumática aquecida; o assento Premium é tanto aquecido como arrefecido. 
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DEFINIÇÕES INTELIGENTES

JOYSTICKS CUSTOMIZADOS

KEYLESS PUSH START

O Modo Smart ajusta automaticamente a 
potência do motor e hidráulica para 
satisfazer a procura de trabalho com a 
máxima eficiência de combustível. O Auto 
Dig Boost aumenta a potência em até 8% 
para um melhor alcance do balde, tempos 
de ciclo mais curtos, e maiores cargas 
úteis.

A função de joystick pode ser personalizada 
através do monitor. O padrão do joystick, 
bem como a resposta, podem ser definidos 
para corresponder à preferência do 
operador. Todas as preferências são 
guardadas com a identificação do operador 
e restauradas no início de sessão.

A 320 usa um motor de arranque sem 
chave com botão de pressão. Isto 
acrescenta segurança à máquina, 
utilizando códigos de identificação do 
operador para limitar e rastrear o acesso à 
máquina. Os códigos podem ser 
introduzidos manualmente, através de um 
fob de chave Bluetooth® opcional, ou de 
uma aplicação para smartphone.

MONITOR TOUCHSCREEN 

A maioria das configurações da máquina 
podem ser controladas através do 
monitor táctil de alta resolução de 254 
mm/10 polegadas. Oferece 42 idiomas e é 
fácil de alcançar a partir do assento - 
sem torcer ou virar.
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UM ESPAÇO DE TRABALHO TRANQUILO E SEGURO

AUMENTA A CONFIANÇA 
DO OPERADOR

CABINE ROPS 
ISO-CERTIFICADA
A cabina ROPS com certificação ISO 
é selada e suprime o som. As janelas 
e o perfil frontal inferior da máquina 
dão uma excelente visibilidade à área 
de trabalho sem o estorvo de ter de 
se inclinar constantemente para a 
frente.

VISIBILIDADE 
EM TODA A VOLTA
As câmaras standard de retrovisor 
e de visão lateral direita mantêm os 
operadores sempre a par do seu 
ambiente. Está também disponível uma 
função opcional de visibilidade de 360°.

FÁCIL ACESSO, 
ARRUMAÇÃO 
E CONECTIVIDADE

320 ESCAVADORA HIDRÁULICA

As características de conveniência 
incluem rádio Bluetooth, entradas USB 
para carregamento e conectividade ao 
telefone, tomadas DC 12V e porta AUX, 
armazenamento na parte traseira, 
compartimentos superiores e na 
consola, e suportes para copos e 
garrafas.
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DAS QUEDAS 
RESULTAM EM 
DANOS GRAVES

 

DAS QUEDAS 
RESULTAM EM
MORTE 

 

49%

30%

SEGURANÇA DIÁRIA

#1 causa de acidentes 
na construção: QUEDAS *

FACTO:

100 MANUTENÇÃO AO 
NÍVEL DO SOLO

  

PREVINE QUEDAS
%

320

QUEDAS

*https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4962179/

CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURANÇA
CUIDE DOS SEUS COLABORADORES  
E DO SEU EQUIPAMENTO
As verificações de manutenção diária podem ser realizadas com 
100% dos pontos acessíveis a partir do nível do solo, tornando a 
manutenção mais rápida, fácil e segura. Os pontos de verificação 
incluem a vareta de óleo do motor, o separador de água de 
combustível, a água e sedimentos do tanque de combustível, 
e a verificação do nível do líquido de arrefecimento do sistema 
de arrefecimento.

A Assistência de Elevação ajuda-o a evitar as viragens. Com 
alertas visuais e auditivos, saberá se a sua carga está dentro dos 
limites do alcance de trabalho seguro da escavadora.

ASSISTÊNCIA DE ELEVAÇÃO
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PROTEÇÃO EM

TODAS AS DIREÇÕES

TECNOLOGIA 2D E-FENCE DE SÉRIE

Quer esteja a usar um balde ou martelo, o E-Fence 2D padrão pára automaticamente o movimento da escavadora, usando limites 
que você estabelece no monitor para todo o envelope de trabalho - em cima, em baixo, nos lados e na frente. O E-Fence protege o 
equipamento de danos e reduz as multas relacionadas com o zoneamento ou danos de utilidades subterrâneas. Os limites 
automáticos até ajudam a prevenir a fadiga do operador, reduzindo as passagens e escavações 

E-WALL OSCILAÇÃO E-WALL TETO E-WALL CHÃOE-WALL AVANÇO E-WALL PROTEÇÃO 
DA CABINE

320 ESCAVADORA HIDRÁULICA
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*Baseado em 12,000 horas de operação.

FILTRO DE 
RETORNO 

HIDRÁULICO

FILTRO
DE COMBUSTÍVEL

CAPACIDADE
DO FILTRO DE AR

 

CAT 320 CAT 320F

EXTENDED INTERVALS INCREASE UPTIME

WITH THE 320, YOU’LL USE

STOP LESS. WORK MORE.

1,000 HR DIFERENÇA

500 HR DIFERENÇA

500 HR DIFERENÇA

66 MENOS FILTROS*

CUSTOS DE MANUTENÇÃO REDUZIDOS

ATÉ 20%
Com intervalos de manutenção alargados e mais 
sincronizados, consegue fazer mais a um custo inferior em 
comparação com a 320F. As localizações consolidadas dos 
filtros tornam o serviço mais rápido. Os filtros hidráulicos, de 
ar e de depósito de combustível têm uma capacidade 
aumentada e uma vida útil mais longa.

AS REDUÇÕES NOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO INCLUEM:
 +

 

+
 

+

Localizações de filtros consolidadas para reduzir o tempo de 
serviço.

Filtros de óleo e de combustível com intervalos de 
manutenção prolongados.

Filtro de ar avançado com o dobro da capacidade de retenção 
de pó do filtro anterior.
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AUMENTE A SUA PRODUTIVIDADE E LUCRO

COM OS ACESSÓRIOS CAT
Pode facilmente aumentar o desempenho da sua máquina utilizando qualquer uma dos acessórios de 
trabalho da Cat. Cada acessório da Cat foi concebido para se adaptar ao peso e potência das 
Escavadoras Cat para um melhor desempenho, segurança e estabilidade.

ENGATES RÁPIDOS

PINÇAS

ANCINHO

ESAS VIBRATÓRIAS
DE COMPACTAÇÃO

MULTI-PROCESSADORES

PULVERIZADORES

BALDES

RIPPERS

MARTELOS
HIDRÁULICOS

BALDE POLEGAR 

TESOURAS

LOCALIZAR OS 
SEUS ACESSÓRIOS 
É SIMPLES
O Localizador de acessórios Cat 
PL161 é um dispositivo Bluetooth 
que torna fácil e rápido 
encontrar os seus acessórios e 
outros equipamentos. O leitor de 
Bluetooth a bordo da escavadora 
ou a aplicação Cat App no seu 
telefone irá localizar o dispositivo 
automaticamente.

Poupe mais tempo e energia 
com a funcionalidade de 
reconhecimento da ferramenta 
de trabalho disponível. Um 
simples abanão da ferramenta 
de trabalho confirma a sua 
identidade; também assegura 
que todas as definições de 
anexação estão corretas para 
que possa começar a trabalhar 
rapidamente e eficientemente.

PREVINA O DESGASTE
DO MARTELO

Liga-se através do 
monitor e o martelo 
pára automaticamente 
após 30 segundos de 
disparo contínuo,
impedindo tanto a 
ferramenta como a 
escavadora de 
trabalhar em excesso.

TRITURADOR

320 ESCAVADORA HIDRÁULICA
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CARACTERISTICAS DESCRIÇÃO DELUXE PREMIUM
ROPS Supressão de Som Standard

Supressão de Som Avançada
Monitor de Alta Definição 254 mm (10 inch) Touchscreen
Arranque sem Chave Controlo de Motor
Jog Dial, Teclas de Atalho Controlo de Monitor
Ar Condicionado Automático de duas zonas
Assento de Suspensão com Cinto de Segurança Pneumática

Automático
Aquecido
Aquecido e Arrefecido

Consola
Ajustável do Lado Esquerdo

Rádio Bluetooth Integrado C/ Entradas USB

- standard - não disponível

MOTOR
Modelo do Motor Cat C4.4
Potência – ISO 9249 129 kW 173 hp
Potência – ISO 14396 128 kW 172 hp
Diâmetro 105 mm 4 in
Curso 127 mm 5 in
Cilindrada 4.4 L 269 in³
A potência é testada pelo ISO 9249. Standards em efeito na altura de 
fabrico.

A potência anunciada é a potência disponível no volante do motor 
quando o motor está equipado com ventilador, sistema de admissão de 
ar, sistema de escape e alternador.

Velocidade nominal às 1,800 rpm.

SISTEMA HIDRÁULICO
Sistema Principal – Fluxo Máximo – Implemento 429 L/min 113 gal/min
Pressão Máxima – Equipamento – Normal 35 000 kPa 5,075 psi
Pressão Máxima –
Equipamento – Elevação Pesada

38 000 kPa 5,510 psi

Pressão Máxima – Deslocamento 34 300 kPa 4,974 psi
Pressão Máxima– Rotação 27 500 kPa 3,988 psi

MECANISMO DE ROTAÇÃO

Velocidade de Rotação 11.25 rpm

Binário de Rotação  60,300 lbf-ft

PESOS DA MÁQUINA
Peso em Operação  – 790 mm (31") Shoes 22 800 kg 50,265 lb
Lança de Alcance , R2.9 m (9'6") braço, HD 1.19 m³ (1.56 yd³) balde,  
790 mm (31 in) sapatas de rasto com três garras, 4.2 mt (9,300 lb) contrapeso.
Peso em Operação – 600 mm (24") Shoes 21 800 kg 48,100 lb
Lança de Alcance, R2.9 m (9'6") braço, HD 1.19 m³ (1.56 yd³) b, 600 mm
(24 in) sapatas de rasto com três garras, 4.2 mt (9,300 lb) contrapeso.

CAPACIDADES DE REABASTECIMENTO DE SERVIÇO
Capacidade do Depósito de Combustível 345 L 86.6 gal
Sistema de Refrigeração 25 L  6.6 gal
Óleo do Motor 15 L  4.0 gal
Transmissão da Giratória (cada) 12 L  3.2 gal
Transmissão final (cada) 5 L  1.3 gal
Sistema Hidráulico (incluindo o depósito) 234 L 61.8 gal
Depósito Hidráulico 115 L 30.4 gal
Depósito de DEF 39 L 10.3 gal

DIMENSÕES
Lança Alcance 5.7 m (18'8")
Braço Alcance 2.9 m (9'6")
Balde 1.19 m³ (1.56 yd³)
Altura de Transporte (topo da cabine) 2960 mm  9'9"
Altura do Corrimão 2950 mm  9'9"
Largura em Transporte 9530 mm 31'3"
Raio de Rotação Traseiro 2830 mm  9'3"
Comprimento do Rasto 4450 mm 14'7"
Comprimento até ao centro dos roletes 3650 mm 12'0"
Distância livre ao Solo 470 mm  1'7"
Bitola do Rasto 2380 mm  7'9"
Largura em Transporte – 600 mm (Sapatas 24") 2980 mm  9'9"
Largura em Transporte – 790 mm (Sapatas 31") 3170 mm 10'5"
Altura até ao Contrapeso 1050 mm  3'5"

AMPLITUDES DE TRABALHO
Lança Alcance 5.7 m (18'8")
Braço Alcance 2.9 m (9'6")
Balde 1.19 m³ (1.56 yd³)
Profundidade Máxima de Escavação 6720 mm 22'1"
Alcance Máximo ao Nível do Solo 9860 mm 32'4"
Altura Máxima de Corte 9370 mm 30'9"
Altura Máxima de Carga 6490 mm 21'4"
Altura Mínima de Carga 2170 mm  7'1"
Profundidade Máxima de Corte para Fundo 
Nivelado de 2440 mm (8'0")

6550 mm 21'6"

Profundidade Máxima de Escavação Vertical 5190 mm 17'0"
Força de Escavação do Balde (ISO) 150 kN 38,811 lbf
Força de Escavação do Braço (ISO) 106 kN 23,911 lbf

Sistema de Ar Condicionado

O sistema de ar condicionado desta máquina contém o refrigerante 
de gases fluorados com efeito de estufa R134a (Potencial de 
Aquecimento Global = 1430). O sistema contém 0,9 kg de refrigerante, 
que tem um equivalente de CO2 de 1.287 toneladas métricas.

EQUIPAMENTO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Todas as especificações disponíveis em cat.com.

Totalmente Ajustável
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CABINE DE SÉRIE OPCIONAL

ROPS, Supressão de Som Standard 
(Deluxe apenas)

ROPS, Supressão de Som Avançada 
(Premium apenas)

Banco aquecido com suspensão pneumática 

Banco auto-ajustável aquecido e ventilado 
com suspensão pneumática (Premium apenas)

Monitor LCD Touch de Alta

TECNOLOGIA CAT DE SÉRIE OPCIONAL

Cat Product Link

Cat GRADE co 2D

Cat GRADE com Advanced 2D 
(não disponível em SLR)

Cat GRADE com 3D (não disponível em SLR) 

Cat GRADE com Assist

Cat PAYLOAD

E-Fence

Lift Assist
Auto Dig Boost

Remote Flash capability

Remote Troubleshoot capability

MOTOR DE SÉRIE OPCIONAL

Três modos de potência selecionáveis

Controlo Automático da Velocidade do Motor

–32° C (–25° F) Capacidade de Arranque a Frio

Filtro de ar de duplo elemento 
com pré-purificador integrado
Ventoinhas de Arrefecimento Elétrico

Capacidade Biodiesel até B20

SISTEMA HIDRÁULICO DE SÉRIE OPCIONAL

Circuito de regeneração para a lança e o braço

Válvulas de Retenção Braço e Lança  

Auto warm up

Duas velocidades automático de deslocação

Válvula de Redução Braço e Lança

Controlo Avançado de Ferramentas (duas 
bombas, uma/dois vias de fluxo de alta pressão)

 1

Circuito de média pressão

Circuito de engate rápido para Cat Pin Grabber  2

1 ANZ e Europa apenas.
2 Europa apenas.

ARTICULAÇÃO DIANTEIRA DE SÉRIE OPCIONAL

5.7 m (18'8") Alcance Lança, 2.9 m (9'6") Braço

8.85 m (29'0") Lança SLR , 6.28 m (20'7")
Braço SLR

RASTO DE SÉRIE OPCIONAL

600 mm (24") sapatas de rasto com três garras

700 mm (28") sapatas de rasto com três garras

790 mm (31") sapatas de rasto com três garras

900 mm (35") sapatas de rasto com três garras 

Pontos de amarração na estrutura de base

4200 kg (9,300 lb) contrapeso

4700 kg (10,400 lb) contrapeso para braço 
e lança SLR 

ESPECIFICAÇÕES ELETRICAS DE SÉRIE OPCIONAL

Duas baterias de 1.000 CCA sem manutenção

Luzes de trabalho LED programáveis 
com atraso de tempo

Luzes de chassis de LED, luzes de braço 
esquerdo/direito, luzes de cabina 

SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE SÉRIE OPCIONAL

Portas para Troca de óleo Programada (S·O·SSM)

Vareta de óleo do motor ao nível do solo 
e da plataforma

SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE SÉRIE OPCIONAL

Câmaras com vista lateral traseira e direita

Visibilidade 360° 

Interruptor de corte do motor ao nível do solo

Apoio para mãos e corrimão à direita

Buzina de sinalização/aviso

Comando à Distância CAT

EQUIPAMENTO DE SÉRIE E OPCIONAL
O equipamento de série e opcional pode variar. Para mais informações, consulte o seu concessionário Cat.

52° C (125° F) Capacidade de Arrefecimento 
em Ambientes Quentes

Circuito de filtro de retorno do martelo

Nem todas as características estão disponíveis em todas as regiões. Verifique com o seu revendedor Cat local a disponibilidade de ofertas específicas na sua área.

Para informações adicionais, consulte os catálogos de Especificações Técnicas para os modelos 320 GC, 320 e 323 disponíveis em www.cat.com ou no seu revendedor Cat. 

320 ESCAVADORA HIDRÁULICA



Para informações mais completas sobre produtos Cat, serviços de concessionários e soluções industriais, 
visite-nos na web em www.cat.com

© 2020 Caterpillar. Todos os direitos reservados.

VisionLink é uma marca comercial da Trimble Navigation Limited, registada nos Estados Unidos e em 
outros países.

Os materiais e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. As máquinas em destaque 
nas fotos podem incluir equipamento adicional. Consulte o seu revendedor Cat para opções disponíveis.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, os seus respetivos logótipos, "Caterpillar Corporate Yellow", 
"Power Edge" e Cat "Modern Hex", bem como a identidade corporativa e do produto aqui utilizado, são 
marcas registadas da Caterpillar e não podem ser utilizadas sem autorização.
www.cat.com www.caterpillar.com
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Substitui AEXQ2329-03
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