
Maskinkraft 128,5 kW (172 hk)
Driftsvekt 22 500 kg (49 604 lb) – 28 800 kg (63 493 lb)

Motoren Cat® C4.4 tilfredsstiller de amerikanske Utslippstandardene EPA Tier 4, EU trinn IV, Japan 2014, og Korea Tier 4 Final med et etterbehandlingssystem som ikke  
krever vedlikehold eller nedetid.

325
HYDRAULISK GRAVEMASKIN
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CAT® 325
KOMPAKT RADIUSDESIGN

NESTE GENERASJONS GRAVEMASKINER
Neste generasjon Cat® gravemaskiner har flere valgmuligheter enn noen gang før for din virksomhet.

 + FLERE MODELLALTERNATIVER

 + FLERE STANDARDTEKNOLOGIER

 + FLERE MARKEDSFORDELER

Klar til å hjelpe deg med å gjøre virksomheten sterkere, gir Cat-gravemaskiner deg nye måter å få mest mulig 
arbeid utført til de laveste kostnadene – slik at du får bedre fortjeneste.

CAT 325 har premium ytelse i et kompakt 
radiusdesign. Få bransjens høyeste nivå av 
standard fabrikkteknologi og en førerhytte der 
førerkomforten står i fokus. Lavere drivstoff- 
og vedlikeholdskostnader hjelper deg å gjøre 
din virksomhet mer produktiv og lønnsom.

Et valgfritt blad gir raskere rengjøring og 
planering av arbeidsområdet. Flyte- og 
stabiliseringsfunksjonalitet er tilgjengelig 
for økt allsidighet og løfteytelse.
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1 Bedre førereffektivitet sammenlignet med tradisjonelle planeringsmetoder.
2 Sammenlignet med 325F.
3 Kostnadsreduksjon basert på 12 000 driftstimer.

REDUSER 
DRIVSTOFFORBRUKET
OPPTIL 25 %2

En presis kombinasjon av lavere motorhastighet 
og en stor hydraulikkpumpe leverer topp ytelse 
mens drivstofforbruket er mindre.

ØKT EFFEKTIVITET
Opptil 45 %1 produktivitetsøkning med standard 
teknologi. NY større motvekt med opptil 19 % 
større løft. NYTT blad med flyte- og stabiliserende 
funksjon for allsidighet og løfteytelse.

LAVERE VEDLIKE-
HOLDSKOSTNADER
OPPTIL 20 %3

Utvidede og mer synkroniserte 
vedlikeholdsintervaller øker oppetid og 
reduserer kostnadene sammenlignet med 325F.
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HVA ØNSKER DU Å GJØRE 
MED 4,5 UKER EKSTRA?

400 timer/årlig, planering med oppmerking

VED BRUK AV TRADISJONELLE PLANERINGSMETODER

I FJOR:

220 timer/årlig, med standard Cat GRADE

I ÅR:

BRUK AV CAT-TEKNOLOGI
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45 GEVINST MED TEKNOLOGI
betyr samme mengde arbeid gjort raskere

%

4,5 UKER I GEVINST

STANDARD  
CAT-TEKNOLOGI
FÅR JOBBEN GJORT RASKERE 
MED MINDRE ETTERARBEID

Den innebygde teknologien Cat Connect gir deg overtaket. 
Maskinførere på alle erfaringsnivå vil grave, laste og planere 
med større tryggehet, tempo og nøyaktighet. Resultatet? 
Bedre produktivitet og lavere kostnader.
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Cat GRADE med 2D hjelper førerne med raskere planering. Førerne 
graver ut og fyller til nøyaktige spesifikasjoner uten å grave ut for 
mye. Du kan programmere opptil fire av de mest brukte offsettene 
til måldybder og profiler slik at du lett kan få planeringen du ønsker – 
en virkelig tidsbesparer på anleggsplassen. Best av alt, det er ikke 
behov for planeringsmerking, hvilket gjør arbeidsplassen tryggere.

Automatiske bevegelser på bom, stikke og skuffe gir mer nøyaktig graving 
med mindre innsats. Føreren setter bare dybde og profil på monitoren og 
aktiverer graving med bare én joystick.

STANDARDTEKNOLOGIER SOM ER ENKLE Å BRUKE INKLUDERER:

Teknologien Cat PAYLOAD leverer nøyaktige lastemålinger med 
veiing i fart, som bidrar til å hindre over-/underlasting og gir maksimal 
effektivitet. Automatisk sporing bidrar til å styre produksjonen og senke 
kostnader. Du kan til og med ta med deg nyttelast-dataene. USB-porten 
på monitoren lar deg laste ned resultatene dine fra ett skift helt opp til 
30 arbeidsdager, slik at du kan administrere fremdriften uten å trenge 
en internettforbindelse eller et VisionLink®-abonnement.

CAT GRADE MED 2D CAT GRADE MED ASSIST

CAT PAYLOAD

TILGJENGELIGE ALTERNATIVE OPPGRADERINGER
Cat GRADE med Advanced 2D og Cat GRADE med 3D øker produktivitet og utvider planeringskapasiteten. GRADE med Advanced 2D tilfører 
designkapasitet på arbeidsfeltet gjennom en ekstra 254 mm (10 tommer) høyoppløselig berøringsskjerm. GRADE med 3D gir GPS og GLONASS 
for nøyaktig posisjonering. Det er dessuten enklere å koble til 3D-tjenester som Trimble Connected Community eller Virtual Reference Station 
med gravemaskinens innebygde mobilteknologi.

ØKER EFFEKTIVITETEN OPPTIL 45 %
MED CAT-TEKNOLOGI

Lift Assist kalkulerer raskt den egentlige lasten du løfter, og sammenligner 
den med lastbegrensningene gravemaskinen har kapasitet til å håndtere. 
Varsling både visuelt og med lyd forteller deg om du er innenfor sikkert 
arbeidsområde, eller om du må foreta en umiddelbar handling for 
å unngå velt.

LIFT ASSIST
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PRODUCT LINK™

VISIONLINK®

Product Link™ samler inn data automatisk og nøyaktig fra redskapene 
dine – uansett type eller merke. Informasjon slik som posisjon, timeforbruk, 
drivstofforbruk, produktivitet, inaktiv tid, vedlikeholdsvarsler, diagnosekoder 
og tilstanden på maskinen kan vises online via Internett og mobilapplikasjoner.

Få tilgang til informasjon når som helst, hvor som helst med VisionLink – 
og bruk det til å ta informerte valg som øker produktiviteten, senker 
kostnadene, forenkler vedlikehold og forbedrer tryggheten og sikkerheten 
på arbeidsplassen. Med ulike abonnementsalternativer, kan Cat-forhandleren 
hjelpe deg å konfigurere nøyaktig det du trenger til å koble til flåten og 
håndtere selskapet uten å betale for tillegg du ikke ønsker. Abonnementer 
er tilgjengelige via mobilnett eller satellitt (eller begge).

Remote Services er en teknologipakke som forbedrer effektiviteten 
på arbeidsplassen.

Remote Troubleshoot gjør det mulig for Cat-forhandleren å utføre 
diagnostisk testing på den tilkoblede maskinen eksternt, og identifisere 
potensielle problemer mens maskinen er i drift. Remote Troubleshoot sørger 
for at teknikeren ankommer med de riktige delene og verktøy på første 
utrykning, det eliminerer ekstraturer og sparer deg for tid og penger.

Remote Flash oppdaterer programvaren i maskinen uten at en tekniker 
er til stede, noe som kan redusere oppdateringstiden med så mye som 
50 %. Du kan initiere oppdateringen når det passer deg, og øke den 
totale driftseffektiviteten.

Cat-appen hjelper deg med å administrere maskinparken – når som helst – 
rett fra smarttelefonen din. Du kan se lokalisering av flåten, timer, og annen 
informasjon som du trenger å se. Du vil få kritiske varsler for nødvendig 
vedlikehold, og du kan til og med be om service fra din lokale Cat-forhandler.

CAT LINK telematikk-teknologi hjelper deg å ta kompleksiteten bort fra administrasjonen av arbeidsplassene – ved å samle data generert av utstyret, 
materialer og ansatte – og servere de til deg i formater som kan defineres på egenhånd.

CAT LINK-TEKNOLOGI
FJERNER SYNSINGEN VED ADMINISTRASJON AV UTSTYRET
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SETE OG JOYSTICK-KONSOLL REDUSERER BELASTNING

Komfort og bevegelseseffektivitet holder førerne produktive og årvåkne hele arbeidsdagen. Det nye standardsetet er bredt og justerbart for førere 
i stort sett alle størrelser. Velg mellom førerhyttealternativene Comfort, Deluxe og Premium – alle med automatisk klimakontroll.

FØRERHYTTEN
FJERNER ARBEIDS-

BELASTNINGEN

Typiske anleggsplasser der 
gravemaskiner opererer er ulendte og 
utfordrende. Det er derfor det er viktig 
at 325-førerhytten beskytter føreren 
så mye som mulig fra overbelastning, 
stress, lyder og temperatursvingninger 
som følger med jobben.
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SMART-MODUS

JOYSTICK SOM KAN TILPASSES

TRYKKSTART UTEN NØKLER

Den nye smart-modusen (en av tre innstillinger 
på kraftmodus) justerer automatisk motorkraft og 
hydraulisk kraft for høyeste drivstoffeffektivitet – 
mindre kraft til oppgaver som å svinge, og mer kraft 
til å grave. Operatører kan programmere og lagre 
preferansene i power-modus ved bruk av operatør-ID: 
eiere kan låse modusen de ønsker at operatører skal 
bruke for å hjelpe å håndtere drivstofforbruk.

Joystick-funksjoner kan tilpasses via monitoren. 
Både joystick-mønster og respons kan lagres etter 
maskinførerens preferanser. Alle preferansene 
er lagret med operatør-ID og gjenopprettes 
ved innlogging.

325 bruker nøkkelfri motorstart fra trykknapp. Dette 
gir bedre sikkerhet for maskinen ved å bruke koder til 
operatør-ID for å begrense og spore maskintilgang. 
Koder kan skrives inn manuelt, via en alternativ 
Bluetooth®-fjernkontroll, eller en smarttelefon-app.

MONITOR MED BERØRINGSSKJERM

De fleste maskininnstillingene kan kontrolleres fra 
den høyoppløselige 254 mm/10" berøringsskjermen. 
Den har 42 språk og er lett å nå fra setet — uten 
å snu og vri på deg.
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ISO-SERTIFISERT 
ROPS FØRERHYTTE
Den ISO-sertifiserte ROPS-hytten er 
lyddempet og forseglet. Vinduene og 
den lavere frontprofilen på maskinen gir 
enestående sikt til arbeidsområdet uten 
belastningen av å hele tiden lene seg forover.

GOD SIKT RUNDT 
HELE MASKINEN
Et standard kamera bakover og til høyre 
holder førerne oppmerksom på omgivelsene 
hele tiden. Ekstrautstyr som gir 360° sikt er 
også tilgjengelig.

ENKEL TILGANG, 
TILKOBLINGSMULIGHETER  
OG LAGRING
Praktisk utstyr inkluderer Bluetooth-integrert 
radio, USB-porter til lading og telefontilkobling, 
uttak til 12 V DC og AUX-port, lagerplass 
bak, lagringslommer i tak og konsoll samt  
kopp- og flaskeholdere.

EN STILLE, TRYGG ARBEIDSPLASS

SKAPER EN SELVSIKKER FØRER
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AV ALLE FALL RESULTERER 
I ALVORLIG SKADE

AV FALL RESULTERER 
I DØD

VÆR TRYGG HVER DAG

DET SOM FORÅRSAKER 
MEST ULYKKER PÅ BYGG  
OG ANLEGG: FALL*

FAKTA:

100 VEDLIKEHOLD  
PÅ BAKKENIVÅ

BIDRAR TIL Å HINDRE FALL
%

325

FALL

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

SIKKERHETSUTSTYR
TA VARE PÅ ANSATTE OG UTSTYRET

Daglige vedlikeholdskontroller kan utføres med 100 % av 
kontrollpunktene tilgjengelig fra bakkenivå, dette gjør vedlikeholdet 
raskere, lettere og tryggere. Sjekkpunkter inkluderer peilepinnen til 
motorolje, vannseparator til drivstoffet, vann- og sedimentdrenering 
til drivstofftank og kontroll av kjølevæskenivå til kjølesystemet.

LIFT ASSIST

Lift Assist bidrar til å unngå at maskinen tipper. Med varsling visuelt 
og i form av lyd, vet du hvis lasten er innenfor det sikre arbeidsområdet 
til gravemaskinen.

49 %

30 %
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KOMPAKT RADIUS
RIKTIG STØRRELSE FOR TRANGE OMRÅDER

JOBB TRYGT
325s kompakte radiusdesign gjør det enkelt å arbeide i områder 
med begrenset plass slik som veiarbeid med stengte kjørefelter 
og ved siden av bygninger eller andre strukturer som du ikke 
ønsker å skade.

325 gir deg maksimal snuradius for full overvogn uten å påvirke 
den solide løfteytelsen. Den reduserte 360-graders snuradiusen 
gjør den ideell til å arbeide i trange områder, herunder veiarbeid 
i ett kjørefelt.

ARBEIDE MED KRAFT
I motsettning til en standard radiusmaskin er 352s bomsylindre 
posisjonert på en måte som gir maksimal løfteytelse og kort snuradius.
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LAVERE VEDLIKEHOLDSKOSTNADER

OPPTIL 20 %
Med utvidede og mer synkroniserte vedlikeholdsintervaller, får du 
mer gjort til en lavere kostnad sammenlignet med 325F. Samlokaliserte 
filterplasseringer gjør servicen enklere. Filtre til hydraulikk, luft og 
drivstofftank har økt kapasitet og lengre levetid.

VIKTIGE KOSTANDSREDUSKJONER 
PÅ VEDLIKEHOLD INKLUDERER:

 + Samlokaliserte filterplasseringer gjør servicen enklere.

 + Filtre til olje og drivstoff med utvidede vedlikeholdsintervaller.

 + Avansert luftfilter med dobbel støvholder-kapasitet i forhold 
til tidligere filter.

HVA VIL DU GJØRE MED 
BESPARELSENE DINE?

ERSTATTE 38 FÆRRE FILTRE  
OVER 12 000 DRIFTSTIMER. 

SOM SPARER DEG OPPTIL 15 % 
I VEDLIKEHOLDSKOSTNADER* 

 * KILDE: INTERN SAMMENLIGNING AV NESTE GENERASJONS PRODUKTSTØTTE  
FOR VEDLIKEHOLDSKOSTNESKOSTNADER

15 %
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ØK PRODUKTIVITETEN OG LØNNSOMHETEN

MED REDSKAP FRA CAT
Du kan enkelt utvide ytelsen på maskinen ved å bruke tilleggredskap fra Cat. Utstyret fra Cat er utviklet for å være 
tilpasset vekten og hestekreftene til gravemaskinene for forbedret ytelse, sikkerhet og stabilitet.

HURTIGKOBLINGER

KLØR

RIVER

KOMPAKTORER 
TIL VIBRATORPLATE

MULTIPROSESSORER

SEKUNDÆRE 
DEMOLERINGSSAKSER

SKUFFER

RIPPERTENNER

HYDRAULISKE HAMMERE

TOMLERSAKSER

SPORING AV 
VEDLIKEHOLD 
GJORT ENKELT

Cat PL161 festeanordning er en 
bluetooth-enhet som gjør det enkelt 
å finne ekstra utstyr. Den innebygde 
Bluetooth-leseren i gravemaskinen 
eller Cat App på telefonen finner 
enheten automatisk.

Spar mer tid og energi med 
tilgjengelig gjenkjennelse av 
arbeidsverktøy. En enkel risting 
av det vedlagte verktøyet bekrefter 
dets identitet, det sikrer også at alle 
verktøyinnstillingene er riktige så du 
kan utføre arbeidet raskt og effektivt.

 
AUTO HAMMER-STOPP

Slå det på gjennom 
monitoren, så stopper 
hammeren automatisk 
etter 30 sekunder med 
aktivitet, for å forhindre 
at både hammeren og 
gravemaskinen blir 
overarbeidet.
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MOTOR

Motormodell Cat C4.4

Motorkraft – ISO 14396 129,4 kW 174 hk

Motorkraft – ISO 9249 128,5 kW 172 hk

Boring 105 mm 4 tommer

Slaglengde 127 mm 5 tommer

Slagvolum 4,40 L 269 tommer³

HYDRAULIKKSYSTEM

Hovedsystem – maksimalflyt – redskap 429 L/min (× 2 pumper) 
113 gal/min (× 2 pumper)

Maksimalt trykk – utstyr – normalt 35 000 kPa 5 075 psi

Maksimalt trykk – utstyr – løftemodus 38 000 kPa 5 510 psi

Maksimalt trykk – kjøring 34 000 kPa 4 930 psi

Maksimalt trykk – sving 27 500 kPa 3 988 psi

SVINGEMEKANISME

Svingehastighet 11,12 o/min

Maksimal svingbelastning 82 kN∙m 60 300 lbf-ft

MASKINVEKTER

Driftsvekt – 600 mm (24") trekammede belter 22 500 kg 49 604 lb

Standard undervogn, rekkevidde bom, R2,9 m (9'6") stikke, HD 0,90 m3 (1,18 yd3) 
skuffe, 600 mm (24") trekammede belteplater og 4 900 kg (10 800 lb) motvekt.

Driftsvekt – 790 mm (31") trekammede belter 28 800 kg 63 493 lb

Lang undervogn, rekkevidde bom, R2,9 m (9'6") stikke, GD 1,19 m3 (1,56 yd3) skuffe, 
790 mm (31") trekammede belteplater og 8 300 kg (18 300 lb) motvekt.

PÅFYLLINGSKAPASITET

Drivstofftank 313 L 82,7 gal

Kjølesystem  11,8 L  3,1 gal

Motorolje  15 L  4,0 gal

Svingdrev  12 L  3,2 gal

Sluttdrev (hver)  4 L  1,1 gal

Hydraulisk system (inkludert tank) 230 L 60,8 gal

Hydraulisk tank 111 L 29,4 gal

DEF-tank  26 L  6,9 gal

DIMENSJONER

Bom Rekkevidde 5,7 m (18'8")

Stikke Rekkevidde 2,9 m (9'6")

Skuffe GD 1,19 m³ (1,56 yd³)

Transporthøyde (toppen av førerhytten) 3 078 mm 10,1 ft

Høyde rekkverk 3 187 mm 10,5 ft

Transportlengde 8 888 mm 29,2 ft

Svingradius bak  1 814 mm  6,0 ft

Beltelengde til senter av rullene 3 646 mm 12,0 ft

Bakkeklaring  469 mm  1,5 ft

Sporvidde  2 380 mm  7,8 ft

Transportbredde – 600 mm (24") belter  2 980 mm  9,8 ft

Transportbredde – 700 mm (28") belter 3 080 mm 10,1 ft

Transportbredde – 790 mm (31") belter 3 170 mm 10,4 ft

Motvektklaring  1 005 mm  3,3 ft

ARBEIDSOMRÅDER OG KREFTER

Bom Rekkevidde 5,7 m (18'8")

Stikke Rekkevidde 2,9 m (9'6")

Skuffe GD 1,19 m³ (1,56 yd³)

Maksimal gravedybde 6 700 mm 22,0 ft

Maksimal rekkevidde på bakkenivå 9 780 mm 32,1 ft

Maksimal skjærehøyde 10 970 mm 36,0 ft

Maksimal lastehøyde 7 900 mm 25,9 ft

Minimum lastehøyde  2 980 mm  9,8 ft

Maksimalt dybdekutt til 2 440 mm (8 ft) jevn bunn 6 520 mm 21,4 ft

Maksimal gravedybde ved vertikal vegg 4 880 mm 16,0 ft

Gravekraft skuffe (ISO) 150 kN 33 811 lbf

Gravekraft stikke (ISO) 106 kN 23 911 lbf

KLIMAANLEGGSSYSTEM

Klimaanleggssystemet på denne maskinen inneholder det fluorinerte kjølemiddelet 
R134a med drivhusgass (GWP-verdi =1 430). Systemet inneholder 0,9 kg kjølevæske 
som har en CO2-ekvivalent på 1,287 metriske tonn.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Se cat.com for komplette spesifikasjoner.
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FØRERHYTTE STANDARD VALGFRI

Førerhytten Comfort: ROPS, ustyrt med et sete 
med mekanisk fjæring

Førerhytten Deluxe: ROPS, standard lyddemping, 
luftjusterbart sete med oppvarming

Førerhytten premium: ROPS, avansert 
lyddemping, autojusterbart sete med 
oppvarming og luftventilering

Høyoppløselig 203 mm (8 tommer) 
LCD berøringsskjerm

Høyoppløselig 254 mm (10 tommer) 
LCD berøringsskjerm

CAT-TEKNOLOGIER STANDARD VALGFRI

Cat Product Link

Cat GRADE med 2D

Cat GRADE med Advanced 2D

Cat GRADE med 3D

Cat GRADE med Assist

Cat PAYLOAD

2D E-Fence

Kapasitet for fjernblinker

MOTOR STANDARD VALGFRI

Tre valgbare moduser: Power, Smart, Eco

One-touch tomgangsbryter med automatisk 
kontroll på motorhastigheten

Automatisk tomgangsavstengning

Kjølekapasitet høy ambient temperatur  
52 °C (122 °F) med redusering

Kaldstartskapasitet ned til –18 °C (0 °F)

Kaldstartskapasitet ned til –32 °C (–25 °F)

Luftfiltre med to elementer og 
integrert forhåndsrengjøring

Elektriske kjølevifter med motsatt rotasjon

Mulighet for biodiesel opptil B20

HYDRAULISK SYSTEM STANDARD VALGFRI

Fornyelseskretser bom og stikke

Automatisk oppvarming av hydraulikk

Totrinns automatgir

Vandringsreduksjonsventil for bom og stikke

Vandrings-reduseringsventil bom og stikke

Returfilterkrets for hammer

Kombinert verktøyontroll (to pumper,  
en-/toveis høytrykksflyt)

Medium trykkrets

Hurtigkoblingskrets

BOMMER OG STIKKER STANDARD VALGFRI

5,7 m (18'8") rekkevidde bom, 
2,9 m (9'6") standard stikke

 1

5,7 m (18'8") rekkevidde bom, 
2,9 m (9'6") HD stikke

 2

2,8 m + 3,3 m (9'2" + 10'10") VA bom,  
2,9 m (9'6") rekkevidde stikke

 3

1 Kun Nord-Amerika og Australia/New Zealand.
2 Kun Europa og Japan.
3 Kun Europa.

UNDERVOGN OG KONSTRUKSJONER STANDARD VALGFRI

Standard undervogn  1

Lang undervogn  2

600 mm (24") trekammede belter

700 mm (28") trekammede belter

790 mm (31") trekammede belter

Surrepunkter på basisramme

4 900 kg (10 800 lb) motvekt

8 300 kg (18 300 lb) motvekt

Skjær med flytefunksjon3

1 Kun tilgjengelig i Japan.
2 Valgfri i Japan.
3 Ikke kompatibel med 8 300 kg (18 300 lb) motvekt.

ELEKTRISK SYSTEM STANDARD VALGFRI

To 1 000 CCA vedlikeholdsfrie batterier

Programmerbare tidsforsinkede LED arbeidslys

LED chassislys, venstre/høyre bomlys, førerhyttelys

360° belysning

SERVICE OG VEDLIKEHOLD STANDARD VALGFRI

Prøvetakingsventiler til planlagte  
oljeprøvetaking (S·O·SSM)

Oljepeilepinner på bakke- og plattformnivå

Elektrisk drivstoffpumpe med 
automatisk avstengning

SIKKERHET STANDARD VALGFRI

Ryggekamera

Kamera høyre side1

360° sikt2

Lift Assist

Nødstoppbryter på bakkenivå

Rekkverk og håndtak på høyre side

Signal-/varselhorn
1 Ikke tilgjengelig i Korea.
2 Krever 254 mm (10 tommer) skjerm.

STANDARD OG TILLEGGSUTSTYR
Standard og valgfritt utstyr kan variere. Rådfør deg med din Cat-forhandler for detaljer.

Ikke alle funksjonene er tilgjengelig i alle regioner. Hør med lokal Cat-forhandler for spesifikke tilbud i ditt område.

For tilleggsinformasjon og tilleggstilbud regionalt, refereres det til brosjyren om tekniske spesifikasjoner tilgjengelig på www.cat.com eller hos Cat-forhandleren.



For mer fullstendig informasjon på Cat-produkter, forhandlerservice og industriløsninger, besøk oss på nett på www.cat.com
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CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, deres respektive logoer, "Caterpillar Yellow" og merkene "Power Edge" og "Modern Hex", 
 samt selskaps- og produktidentiteten anvendt her, er Caterpillars varemerker og kan ikke brukes uten tillatelse.
www.cat.com www.caterpillar.com
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