
MÁY ĐÀO THỦY LỰC

Động cơ Cat® C4.4 đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Stage III, tương đương U.S. EPA Tier 3 và EU Stage IIIA.

Công suất động cơ (ISO 9249:2007)
Trọng lượng vận hành

129 kW (174 HP)
22 100 kg (48.700 lb)



MÁY ĐÀO THỦY LỰC MỚI

HOÀN VỐN NHANH

323 GX là máy đào thủy lực Cat® có 
hiệu suất đáng tin cậy, dễ vận hành, 
dễ bảo trì, chi phí thấp, được thiết kế 
để mang lại lợi nhuận nhanh hơn

MÁY ĐÀO THỦY LỰC 323 GX

MÁY ĐÀO THỦY LỰC CAT
Nhiều lựa chọn với máy đào thủy lực Cat

THÊM NHIỀU LỰA CHỌN MODEL
TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU HƠN
THÊM LỰA CHỌN MỨC GIÁ

Máy Đào Cat giúp doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn, cung cấp những cách thức mới để hoàn thành công việc tốt 
nhất với chi phí thấp nhất - gia tăng lợi nhuận.

Thời gian hoàn vốn có thể thay đổi tùy thuộc vào giá mua, lãi suất, khoản trả trước, mức tiêu thụ nhiên liệu, chi phí bảo trì, giá thuê và các yếu tố khác nếu có.  
Liên hệ với Phú Thái Cat để biết thêm chi tiết
 



Tin tưởng vào bí quyết sản xuất và kỹ thuật đã 
được kiểm chứng qua thời gian của Caterpillar để 
vận hành dễ dàng và độ tin cậy tuyệt vời

Thiết kế ổn định và đáp ứng làm tăng hiệu quả của công việc

Liên kết cần, tay cần và gầu đáp ứng yêu cầu công việc của 
dòng máy 23 tấn, có thể làm việc trong nhiều ứng dụng khác 
nhau.

Làm nóng dầu thủy lực tự động giúp làm việc hiệu quả hơn 
và giúp ngăn ngừa sự mài mòn sớm của các bộ phận kéo dài 
tuổi thọ máy

Khung  gầm Cat với các chốt trượt và mỡ bôi trơn được làm 
kín nâng cao hiệu suất và tuổi thọ.

MÁY ĐÀO THỦY LỰC 323 GX

DỄ DÀNG

VẬN HÀNH & BẢO TRÌ



CẢI THIỆN 
CHU KỲ BẢO DƯỠNG

Thay bộ lọc xả dầu
thủy lực Không cần lọc Lần đầu 250 

+ mỗi 1.000
Lần đầu 250
+ mỗi 1.000
Lần đầu 250
+ mỗi 2.000

Lần đầu 250 
+ mỗi 1.000

Mỗi 500
Mỗi 500

Mỗi 1,000

Không cần lọc

Mỗi 3,000

Mỗi 1,000
Khi cần

Mỗi 2,000

Lần đầu 500 + 
Mỗi 1,000

Thay lọc điều khiển dầu
thủy lực

Thay lọc dầu hồi thủy lực

Thay lọc nhiên liệu
Vệ sinh lọc thùng nhiên liệu 
Thay nắp lọc thùng nhiên liệu 

Thay dầu truyền động 
quay toa 

Giờ Giờ

LÊN ĐẾN 20%
CHI PHÍ BẢO DƯỠNG THẤP
Bộ lọc tốt hơn với chu kỳ bảo dưỡng dài hơn sẽ làm được 
nhiều việc hơn, thời gian chờ ít hơn và chi phí thấp hơn. 
Thực tế, ắc quy của 323 GX không cần bảo dưỡng và hệ 
thống dầu thủy lực không cần bảo dưỡng trong 3.000 giờ. 
Các bộ lọc và xả được nhóm để thực hiện bảo trì nhanh 
chóng và dễ dàng

QUẢN LÝ TÀI SẢN DỄ DÀNG HƠN
Công nghệ Cat Link lgiúp việc quản lý tài sản dễ dàng 
hơn. Product Link ™ tự động thu thập dữ liệu như cảnh 
báo bảo trì, vị trí máy và sử dụng nhiên liệu. Bạn có thể 
truy cập dữ liệu mọi lúc, mọi nơi với VisionLink®. Sử 
dụng công nghệ để đưa ra các quyết định sáng suốt giúp 
đơn giản hóa việc bảo trì, tăng năng suất, giảm chi phí 
và cải thiện an toàn và bảo mật trên công trường.
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GIA TĂNG LỢI NHUẬN
CHI PHÍ BẢO DƯỠNG THẤP



Một lựa chọn mới để giúp doanh 
nghiệp vững mạnh hơn, Cat 323 GX 
mới có tính năng vận hành và bảo trì 
dễ dàng, cộng với năng suất được 
cân bằng với chi phí thấp để hoàn 
vốn nhanh

NHANH
HOÀN VỐN

MÁY ĐÀO THỦY LỰC 323 GX

GIẢM
CHI PHÍ SỞ HỮU
323 GX có các tùy chọn đơn giản hóa để 
giảm chi phí vốn ban đầu giúp hoàn 
thành công việc nhiều nhất với chi phí 
thấp hơn.
Mọi thứ về 323 GX, như kết cấu mạnh mẽ, 
khả năng tiếp cận các thành phần và các 
phụ tùng thay thế sẵn có  đều được thiết 
kế để giúp bạn có nhiều tiền hơn.

TIẾT KIỆM
NHIÊN LIỆU
Hệ thống động cơ và điện thủy lực đồng 
bộ giúp giảm mức tiêu hao nhiên liệu. Chế 
độ tiết kiệm giúp giảm hơn nữa chi phí 
nhiên liệu bằng cách tự động điều chỉnh 
tốc độ động cơ cho ứng dụng cụ thể.

GIẢM
CHI PHÍ BẢO TRÌ
Chu kỳ bảo dưỡng kéo dài, bộ lọc tốt 
hơn, ắc quy không cần bảo dưỡng và hệ 
thống dầu thủy lực không cần bảo 
dưỡng trong 3.000 giờ góp phần làm 
giảm chi phí bảo trì.
 



MÁY ĐÀO THỦY LỰC 323 GX

Động cơ C4.4 và hệ thống thủy lực hoạt động đồng 
bộ giúp di chuyển nhiều vật liệu trong khi sử dụng ít 
nhiên liệu hơn.

Cat 323 GX được trang bị hai chế độ giúp quản lý 
mức tiêu thụ nhiên liệu cho các ứng dụng cụ thể
Chế độ Power mode và Chế độ Smart mode

Chế độ Power mode là cài đặt truyền thống - quay 
số tốc độ động cơ lên hoặc xuống theo cách thủ 
công dựa trên công việc của bạn. Chế độ Smart 
mode tự động điều chỉnh tốc độ động cơ - tăng để 
có năng suất cao và giảm để tải nhẹ hơn, mang lại 
hiệu quả hoạt động cao hơn

TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU
ÍT HƠN TỚI 15% 

LÀM VIỆC THÔNG MINH
TIẾT KIỆM CHI PHÍ

So với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình toàn cầu của máy 320D2 L Tier 3

 

TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU

TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU MỖI NĂM

ƯU ĐIỂM

4500 LTIẾT KIỆM
ƯU ĐIỂM CỦA 323 GX

BẢNG TÍNH

  KỊCH BẢN

14.0 L/H x 1,800 H/NĂM
=25 200 L/NĂM

16.5L/H x 1,800 H/NĂM
=29 700 L/NĂM

Máy đào thực hiện công việc đào điển hình

320D2 L:
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Tay vịn êm và bậc chống trượt giúp việc lên xuống 
máy an toàn hơn.

Kiểm tra bảo trì hàng ngày có thể được thực hiện 
với hầu hết từ mặt đất, giúp việc bảo trì nhanh hơn, 
dễ dàng hơn và an toàn hơn.

Khoang chứa đồ khóa để bảo vệ thiết bị

Tầm nhìn rộng hơn và camera chiếu hậu lắp sẵn 
giúp tăng cường khả năng quan sát trên công 
trường.

THIẾT KẾ AN TOÀN
QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI VẬN HÀNH
VÀ THIẾT BỊ

1.000 CÁCH ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN

TRƯỢT LÀ MỘT TRONG NHỮNG
NGUYÊN NHÂN CHÍNH ĐẾN 
TAI NẠN KHI LÀM VIỆC *

HOÀN THIỆN TỪNG PHẦN
THỰC HIỆN TỐT HƠN

TÍNH NĂNG CHỐNG TRƯỢT

*Nguồn HTTPS://WWW.OSHA.GOV/DTE/GRANT_MATERIALS/FY07/SH-16625-07/SLIPSTRIPSFALLS.PPT



THIẾT KẾ
THÔNG MINH
ID người vận hành ghi nhớ các cài đặt 
cho chế độ Power mode, tay chang 
điều khiển mẫu và phản hồi tay chang 
điều khiển. Chỉ cần nhập mật khẩu và 
bắt đầu làm việc. Các điều chỉnh ghế, 
màn hình cảm ứng và điều khiển được 
đặt ở vị trí thuận tiện để không phải với 
lên và vặn mình

TẦM NHÌN
BAO QUÁT
Cửa sổ rộng và trụ ca bin nhỏ cho tầm 
nhìn rộng theo mọi hướng từ ghế điều 
hành. Camera chiếu hậu là một tùy 
chọn có sẵn

TRUY CẬP, KẾT NỐI
VÀ LƯU TRỮ
Đài AM / FM bao gồm USB và các cổng 
phụ để kết nối và sạc thiết bị; ổ cắm 
24V DC giúp sạc điện thoại nhanh hơn. 
Không gian để đồ phía trước tay chang 
điều khiển có thể chứa một cốc lớn và 
điện thoại di động rộng. Hộc để đồ phía 
sau ghế có thể để được một hộp cơm 
lớn và các vật dụng khác.

Sự thoải mái và chuyển động dễ giúp người vận hành 
luôn làm việc hiệu quả và tỉnh táo trong suốt thời gian 
làm việc. Ghế tiêu chuẩn rộng và có thể điều chỉnh để 
phù hợp với người vận hành. Tay chang điều khiển, bao 
gồm cả nút bấm khởi động dễ sử dụng và dễ tiếp cận, 
cho phép bạn thao tác thoải mái với các thao tác vặn và 
xoay tối thiểu.

THOẢI MÁI
CABIN

TĂNG NĂNG SUẤT VÀ LỢI NHUẬN VỚI BỘ CÔNG TÁC CAT
Có thể dễ dàng gia tăng hiệu suất của máy bằng cách sử dụng bộ công tác Cat. Mỗi bộ công tác Cat được thiết kế phù hợp với trọng 
lượng và công suất của máy đào Cat để cải thiện hiệu suất, độ an toàn và độ ổn định.

GẦU BÚA
THỦY LỰC BỘ THAY NHANH ĐẦM RUNG
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Khi mua thiết bị Cat, khách hàng sẽ 
nhận được nhiều hơn là máy móc. Hỗ 
trợ đẳng cấp từ Phú Thái Cat
với các giải pháp, công nghệ, công cụ 
linh hoạt và hơn thế nữa. Tất cả sự hỗ 
trợ được xây dựng dựa trên thành công 
của khách hàng. MỘT MÁY ĐÀO

NHẬN NHIỀU HƠN

DỄ TẠO RA GIÁ TRỊ
Hợp đồng hỗ trợ khách hàng (CVA) thực hiện bảo trì với các phụ tùng Cat 
chính hãng đúng lịch trình. Hỗ trợ của Phú Thái Cat với Chương trình Bảo hiểm 
Thiết bị (EPP) để giảm thiểu chi phí phát sinh cho việc sửa chữa trong hợp 
đồng. Quản lý tình trạng thiết bị cung cấp thông tin và cảnh báo cũng như 
kiểm tra và theo dõi chất lượng nhớt giúp khách hàng yên tâm hơn. Dễ dàng 
sở hữu nghĩa là CVA có thể được bao gồm trong chi phí máy hàng tháng.

Hợp đồng hỗ trợ khách hàng (CVA)

Các tùy chọn sửa chữa và dịch vụ tiết kiệm chi phí

Các phụ tùng chất lượng và chính xác

Các giải pháp tài chính

Cho thuê và thiết bị đã qua sử dụng

MÁY ĐÀO THỦY LỰC 323 GX



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Truy cập trang Web: cat.com để biết thêm chi tiết

Mô đen động cơ

Công suất động cơ – ISO 14396:2002

Công suất hữu dụng – ISO 9249:2007

Đường kính

Hành trình xi lanh

Dung tích xy lanh

Dầu sinh học

Cần
Tay cần
Gầu
Chiều cao vận chuyển (tính từ đỉnh cabin)

Chiều cao lan can

Chiều dài vận chuyển

Bán kính quay đuôi toa

Khoảng sáng đối trọng

Khoảng sáng gầm máy

Chiều dài xích

Chiều dài đến tâm con lăn

Chiều rộng cơ sở

Chiều rộng di chuyển – guốc xích 600 mm (24”) 

Chiều rộng di chuyển – guốc xích 790 mm (31") 

• Khung gầm 4.25 m (13'11"), Cần dài, Tay cần, R2.9B1 (9'6"), gầu GD GD 1.2 m3
   (1.57 yd3), guốc xích vấu 3 - 790 mm (31") và đối trọng 4.25 mt (9,370 lb)

• Khung gầm 4.25 m (13'11"), Cần dài, Tay cần, R2.9B1 (9'6"), gầu GD GD 1.2 m3 
  (1.57 yd3),, guốc xích vấu 3 - 600 mm (28") và đối trọng 4.25 mt (9,370 lb)

Trọng lượng vận hành

Bình nhiên liệu

Hệ thống làm mát

Dầu động cơ (gồm lọc)

Cụm quay toa

Bộ truyền động cuối (mỗi bên)

Hệ thống thủy lực (gồm cả bình chứa)

Bình dầu thủy lực

390 L

24.5 L

15 L

12 L

4.5 L

218 L

115 L

103 gal

6.5 gal

4 gal

3.2 gal

1.2 gal

57.6 gal

30.4 gal

22 100 kg 48,700 lb

Mô men quay 82 kN∙m 60,333 lbf-ft

Vận tốc quay 11.13 v/p

Operating Weight 19 900 kg 43,900 lb

129 kW

105 mm

127 mm

4.4 L

124 kW

2960 mm 

3030 mm 

9515 mm 

2830 mm 

1046 mm 

468 mm 

4250 mm 

3445 mm 

2380 mm 

2980 mm

3170 mm 

9'9"

9'11"

31'3"

9'3"

3'5"

1'6"

13'11"

11'4"

7'10"

 9'9"

10'5"

4 in

5 in

269 in³

ĐỘNG CƠ KÍCH THƯỚC

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG VÀ LỰC ĐÀO

Hệ thống chính – Lương lượng tối đa
(Bộ công tác)

429 L/min
(214.5 L/min 

x 2 pumps

113.4 gal/min
(56.7 gal/min
x 2 pumps)

Áp suất tối đa – Thiết bị 35 000 kPa

Áp suất tối đa – Di chuyển 35 000 kPa

Áp suất tối đa – Quay toa 27 500 kPa

5,075 psi

5,075 psi

3,988 psi

• Công suất thực là công suất có sẵn tại bánh đà khi động cơ được trang bị 
  quạt, bộ lọc không khí, bộ giảm thanh và máy phát điện.
• Tốc độ định mức ở 2.000 vòng / phút.
(1) Động cơ Cat tương thích với nhiên liệu tái tạo, thay thế và nhiên liệu
   sinh học* sau đây với tác động phát thải khí nhà kính thấp hơn:
       Lên đến B20 dầu sinh học (FAME)**
       Lên đến 100% nhiên liệu tái tạo HVO và GTL
* Tham khảo hướng dẫn để dùng đúng ứng dụng. Tham khảo Phú Thái Cat
   hoặc “Khuyến nghị về chất lỏng máy Caterpillar”(SEBU6250) để biết thêm chi tiết.
** Để sử dụng hỗn hợp lên đến B100, hãy tham khảo ý kiến Phú Thái Cat

HỆ THỐNG THỦY LỰC

CƠ CẤU QUAY TOA

TRỌNG LƯỢNG

DUNG TÍCH CÁC BÌNH CHỨA

Cat C4.4

Lên tới B20(1)

Cần dài 5.7 m (18'8")
Cần dài 2.9 m B1 (9'6")

Gầu GD 1.20 m³ (1.57 yd³)

Cần
Tay cần
Gầu
Độ sâu đào tối đa

Tầm vươn tối đa trên mặt đất

Chiều cao cắt tối đa

Chiều cao chất tải tối đa

Chiều cao chất tải tối thiểu

Chiều sâu đào tối đa khi đỉnh răng gầu

tâm quay cách tâm 2440 mm (8'0")

Độ sâu đào tường vách đứng tối đa

Bán kính làm việc tối thiểu

Lực đào của gầu (ISO)

Lực đào của tay cần (ISO)

 6710 mm 

 9860 mm 

9470 mm 

6500 mm 

2180 mm 

2440 mm 

6020 mm 

5740 mm 

3650 mm 

140 kN 

107 kN 

22'

32'4"

31'1"

21'4"

7'2"

(8'0")

19'9"

18'10"

12'

31,428 lbf

23,942 lbf

Cần dài 5.7 m (18'8")
Cần dài 2.9 m B1 (9'6")

Gầu GD 1.20 m³ (1.57 yd³)
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166 hp
168 mhp

174 hp
176 mhp
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THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN & TÙY CHỌN
Thiết bị tiêu chuẩn và tùy chọn có thể khác nhau Tham khảo Phú Thái Cat để biết thêm chi tiết

Cần dài 5.7 m (18'8") 
Tay cần dài  2.9 m (9'6")

Cách âm với giá đỡ 
Màn hình cảm ứng LCD có độ phân giải cao
203 mm (8")

Ghế có tựa đầu, thể điều chỉnh được

Điều hòa hai chiều tự động

Khởi động động cơ không cần chìa khóa

Tay điều khiển có thể điều chỉnh gắn trên sàn

Cần điều khiển 1 nút

Cần điều khiển 3 nút

Đài AM / FM với cổng USB và cổng phụ trợ

Ổ cắm 24V DC

Hộc đựng cốc và ngăn đựng đồ

Kính chắn gió cường lực 70/30

Gạt nước hướng tâm trên có vòng đệm

Cửa sập thép có thể mở được

Ánh sáng mái vòm

Thảm trải sàn có thể giặt được

Van điều khiển điện tử chính, có búa

Bơm giáp lưng, điều khiển điện tử

Mạch hồi thủy lực của cần và tay cần

Hệ thống tự động làm ấm dầu thủy lực

Di chuyển 2 tốc độ tự động

Đường búa

Hệ thống lọc dầu hồi của búa

Lọc dầu hồi thủy lực hiệu suất cao

Sàn chống trượt với bu lông chìm

Cabin FOGS với đèn phù hợp

Tay vịn và tay cầm

Hộp để đồ/ hộp dụng cụ bên ngoài có khóa

Camera chiếu hậu

Còi tín hiệu/ cảnh báo

Cần khóa thủy lực

Cảnh báo di chuyển

Guốc xích vấu 3 600 mm (24") 

Guốc xích vấu 3 790 mm (28")

Bôi trơn xích bằng mỡ

Bảo vệ  bên dưới

Bảo vệ motor di chuyển

Đối trọng 4,25 t (9.370 lb)) 

Các điểm chằng buộc

Các bộ lọc được nhóm lại

Màn hình tản nhiệt

Cổng lấy mẫu dầu (S•O•SSM) 

Hai chế độ có thể lựa chọn:   Power, Smart

Làm việc ở độ cao lên tới 4500 m (14,764 ft)

Khả năng làm mát khi làm việc ở 52 ° C (125 ° F)

Khởi động trong thời tiết lạnh -18°C (0°F) 

Bơm mồi nhiên liệu điện

Hệ thống lọc nhiên liệu hai cấp

Bộ lọc không khí hai phần kín 
với bộ làm sạch sơ cấp

750 CCA ắc quy (x 2) không cần bảo dưỡng

Công tắc ngắt kết nối điện

Đèn LED tại cần, khung gầm và đèn cabin

Đèn LED bên trái cần

Đèn LED bên phải cần

CẦN & TAY CẦN TIÊU CHUẨN TÙY CHỌN HỆ THỐNG THỦY LỰC TIÊU CHUẨN TÙY CHỌN

AN TOÀN VÀ BẢO MẬT TIÊU CHUẨN TÙY CHỌN

BẢO TRÌ VÀ BẢO DƯỠNG TIÊU CHUẨN TÙY CHỌN

KHUNG GẦM VÀ KẾT CẤU TIÊU CHUẨN TÙY CHỌNCÔNG NGHỆ CAT TIÊU CHUẨN TÙY CHỌN

HỆ THỐNG ĐIỆN TIÊU CHUẨN TÙY CHỌN

ĐỘNG CƠ TIÊU CHUẨN TÙY CHỌN

Cabin TIÊU CHUẨN TÙY CHỌN

Cat Product Link™

Không phải tất cả các tính năng đều như nhau ở các khu vực. Liên hệ với Phú Thái Cat để biết thông tin chi tiết.
Tham khảo Thông số kỹ thuật cho 323 GX tại www.cat.com hoặc tại Phú Thái Cat




