
PW180-10

POTÊNCIA MOTORA
123 kW / 165 HP @ 2.000 rpm

PESO OPERATIVO
16.680 - 18.930 kg

CAPACIDADE DO BALDE
max. 1,13 m³

Escavadora hidráulica de rodas

PW
180
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Num relance
A escavadora hidráulica de rodas PW180-10 da Komatsu foi concebida e construída expressa-
mente para suportar as condições de trabalho mais exigentes na Europa. Ao dispor de toda a 
força e sofisticação necessárias para uma gama abrangente de tarefas, o motor EU Stage IIIB 
e o sistema hidráulico avançado tornam esta escavadora uma máquina amiga do ambiente, 
com maior potência e menor consumo de combustível, que diminui até 15% quando está em 
movimento. A nova cabina é confortável e silenciosa, com ergonomia melhorada e uma vista 
fantástica. O PW180-10 proporciona-lhe uma maior produtividade, boa estabilidade, excelente 
capacidade de elevação e uma manutenção simplificada.

Versatilidade total
• Ideal para uma grande gama de aplicações

• Circuito hidráulico adicional

• Leque amplo de opções

Potente e amigo do ambiente
• Motor de baixo consumo de acordo com  

a norma EU Stage IIIB

• Tecnologia que permite uma maior poupança  

de combustível

• Excelente desempenho de circulação

• Sistema hidráulico Komatsu integrado

• Grande capacidade de elevação
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PW180-10

POTÊNCIA MOTORA
123 kW / 165 HP @ 2.000 rpm

PESO OPERATIVO
16.680 - 18.930 kg

CAPACIDADE DO BALDE
max. 1,13 m³

Sistema Komatsu de 

monitorização sem fios

O mais elevado conforto  
do operador
• Recém-criada cabina SpaceCab™

• Assento aquecido e suspensão a ar

• Conveniência melhorada para o operador

• Painel monitor TFT de grande dimensão

Comandos de última geração
• Comandos proporcionais para acessórios

• Operação fácil

• 6 modos de trabalho

• Flexível e versátil

Manutenção simples
• Manutenção simples e conveniente

• Acesso fácil ao radiador

• Sistema de lubrificação central

• Bomba eléctrica de reabastecimento

Programa de manutenção  

complementar para clientes  

da Komatsu
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Versatilidade total

Circuito hidráulico adicional
A máquina PW180-10 apresenta 
como equipamento de série um 
circuito hidráulico adicional con-
trolado por um botão deslizante 
na alavanca para permitir o uso 
de vários acessórios tais como 
baldes, britadeiras ou baldes de 
maxilas. Estão também disponíveis 
como opcionais uma segunda linha 
suplementar bem como actuação 
hidráulica para engate rápido, 
aumentando ainda mais a versatili-
dade e flexibilidade.

Leque amplo de opções
A PW180-10 pode ser configurada 
para cumprir determinadas exigên-
cias de transporte, ambiente de 
trabalho ou tarefa, através de vários 
tipos diferentes de lança, braço e 
acessórios do chassis. A escavado-
ra pode, por exemplo, ser equipada 
com uma lâmina de movimentação 
paralela que estabiliza a máquina 
sem danificar a superfície da estra-
da. Existem acessórios hidráulicos 
adicionais para cada configuração 
de lança ou de braço, assegurando 
que a máquina contribui sempre e 
de forma decisiva para o sucesso 
do seu negócio.

Ideal para uma grande gama 
de aplicações
Potente e precisa, a máquina 
Komatsu PW180-10 está equipada 
para executar de forma eficiente 
qualquer trabalho necessário na 
sua actividade de negócios. Seja 
em locais grandes ou pequenos, 
tanto para escavar, como para abrir 
valas, fazer tratamento paisagís-
tico ou preparação de terrenos, o 
sistema hidráulico do equipamento 
original Komatsu garante sempre 
máxima produtividade e controlo.
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Versatilidade total
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O mais elevado conforto do operador
Assento aquecido  
e suspensão a ar

O assento confortável e com 

suspensão a ar, dotado de aque-

cimento, apoio lombar e várias 

possibilidades de ajuste, garante o 

bem-estar do operador durante o 

dia completo de trabalho. O assen-

to bem como as consolas laterais 

podem ser ajustados individual-

mente consoante a preferência de 

cada operador.

Painel monitor TFT de grande
dimensão

O monitor de fácil utilização é o 

interface altamente intuitivo para o 

utilizador com o Sistema de Moni-

torização e Manutenção do Equi-

pamento (EMMS), para permitir um 

trabalho seguro, rigoroso e calmo. 

Sendo multilingue e com toda a 

informação essencial disponível de 

imediato, ele apresenta comutado-

res e teclas multifunções simples 

e fáceis de usar que proporcionam 

ao operador o acesso rápido a uma 

vasta gama de funções e informa-

ções de utilização.

Entrada adicional (tomada MP3)

Recém-criada cabina 
SpaceCab™

A cabina, totalmente nova, propor-

ciona-lhe um ambiente de trabalho 

confortável e tranquilo, assim como 

uma excelente visibilidade da área 

de trabalho. Tem a certificação 

ROPS, especificamente concebida 

pela Komatsu para escavadoras 

hidráulicas, e uma estrutura em 

tubos reforçada montada em man-

cais amortecedores viscosos que 

emite baixos níveis de vibração. 

Esta cabina redesenhada propor-

ciona um amplo espaço de armaze-

namento e uma melhor ergonomia. 

As características únicas incluem 

interruptores de iluminação para 

um funcionamento seguro e prá-

tico durante a noite e um volante 

inclinável e telescópico padrão, que 

pode ajustar facilmente à sua altura 

e posição sentada.

Conveniência melhorada para 
o operador

A cabina proporciona máxima 

conveniência, com mais espaço 

interior, uma entrada adicional (to-

mada MP3) e alimentação de 12 V 

e 24 V. O ar condicionado automá-

tico permite ao operador regular a 

temperatura da cabina com facili-

dade e precisão.

Recém-criada cabina SpaceCab™
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Comandos de última geração
Comandos proporcionais

As alavancas de comando er-

gonómicas com comandos pro-

porcionais foram especialmente 

redesenhadas e desenvolvidas para 

funcionar numa escavadora de ro-

das. Possuem cursores horizontais 

para a primeira linha de acessó-

rios – e para a segunda linha opcio-

nal – e proporciona uma operação 

precisa e segura dos acessórios 

tais como baldes para limpeza de 

valas, pinça de recolha, balde de 

maxilas, rotor basculante e muitos 

outros acessórios hidráulicos que 

requerem um controlo apurado.

Flexível e versátil

A PW180-10 vem preparada de 

fábrica para a utilização de qual-

quer engate com rotor e basculan-

te. Atingindo máxima versatilidade 

em qualquer aplicação, quando 

combinada com o engate rápido de 

actuação hidráulico (opcional).

Operação fácil

O equipamento Komatsu 

PW180-10 apresenta um novo 

conceito operacional que coloca 

o controlo total da máquina nas 

mãos do operador. Uma câmara de 

visionamento traseiro, acessórios 

no chassis e o bloqueio manual 

do eixo podem ser accionados 

por meio de botões no topo das 

alavancas de operação. O opera-

dor pode alterar as funções des-

de operações com lança até ao 

controlo do chassis, sem retirar a 

mão da alavanca de comando à 

direita – para se conseguir um con-

trolo completo e preciso da lâmina 

paralela.

6 modos de trabalho

Os modos Potência, Elevação, 

Martelo, Economia, Potência de 

Acessórios e Economia de Acessó-

rios estão todos disponíveis, asse-

gurando que a máquina PW180-10 

proporciona a potência desejada 

com utilização reduzida de com-

bustível. O modo economia pode 

ser ajustado para se conseguir um 

equilíbrio ideal entre potência e 

economia adaptado ao seu traba-

lho. O fluxo de óleo fornecido aos 

acessórios hidráulicos é ajustável 

directamente no painel monitor de 

grande dimensão, o melhor da sua 

categoria.
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Potente e amigo do ambiente

Grande capacidade de 
elevação

Para além do seu tamanho com-

pacto, que é o melhor da sua 

categoria, a máquina PW180-10 

apresenta uma capacidade de 

elevação inigualável. A combinação 

de potência, dimensões conve-

nientes e controlo absoluto torna a 

PW180-10 a primeira escolha tanto 

para trabalhos pesados de ele-

vação como para simples tarefas 

de escavação em becos estreitos, 

construção de estradas e esgotos.

Bocal variável

Catalisador de oxidação

Filtro de fuligem

VGT Válvula EGR

Refrigerador

Refrigerador EGR

Injector

Unidade 
de controlo 
electrónico

Common rail

Bomba de alimentação

VGT KCCV

Nova tecnologia de motor 
Komatsu

O motor Komatsu SAA6D107E-2 

potente e de consumo eficiente que 

integra o PW180-10 proporciona 

123 kW / 165 HP e está certificado 

segundo a norma EU Stage IIIB. 

Possui um turbo, injeção direta, 

arrefecimento final ar/ar e EGR re-

frigerado, para maximizar a potên-

cia, a eficiência de combustível e o 

cumprimento das emissões.

Eco-manómetro ajustável e 
advertência de ralenti

O novo Eco-manómetro pode 

ser configurado para conseguir 

um determinado nível de consu-

mo de combustível, encorajando 

o operador a trabalhar da forma 

mais eficiente possível. A máquina 

possui um sistema integrado de 

série, de advertência de ralenti, que 

é accionado se o motor ficar em 

ponto morto por mais de 5 minutos, 

para evitar desperdício de combus-

tível quando a máquina não está a 

trabalhar.

Filtro de Partículas Diesel da Komatsu 
(KDPF)
O DPF altamente eficiente da Komatsu 
capta mais de 90% de partículas. Inclui um 
catalisador especial de oxidação com um 
sistema de injeção de combustível que pode 
incinerar partículas retidas através da rege-
neração ativa ou passiva, sem necessidade 
de interromper o trabalho da máquina.

Recirculação do Gás de Escape (EGR)
EGR Refrigerado é uma tecnologia am-
plamente testada nos motores Komatsu. 
A maior capacidade do refrigerador EGR 
garante atualmente emissões muito baixas 
de NOx bem como um melhor desempenho 
do motor.

Turbo de Geometria Variável (VGT)
O VGT proporciona o fluxo de ar otimizado 
à câmara de combustão do motor, seja qual 
for a velocidade ou a carga. O gás de esca-
pe é mais limpo, a economia de combustível 
é melhorada, mantendo a potência e desem-
penho da máquina.

Common Rail de Alta Pressão (HPCR)
O sistema de injeção de combustível para 
pesados Common Rail de Alta Pressão é 
controlado por computador para propor-
cionar a quantidade exacta de combustí-
vel pressurizado à câmara de combustão 
redesenhada do motor através de injeções 
múltiplas, e assim conseguir uma queima 
completa de combustível e emissões de 
escape mais baixas.

Ventilação Fechada do Carter da 
Komatsu (KCCV)
As emissões do Carter (gás blow-by) passam 
através do filtro CCV. Os resíduos de óleo 
retidos no filtro são devolvidos ao Carter, 
enquanto o gás filtrado é devolvido à entrada 
de ar.
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Excelente desempenho de 
circulação

As escavadoras de rodas são 

construídas para rapidamente se 

movimentarem em qualquer local 

e entre as fentes de obra. Para au-

mentar a mobilidade, a PW180-10 

apresenta um sistema de trans-

missão completamente renovado, 

permitindo circulação mais rápida 

e maior velocidade nas subidas. O 

sistema de cruise control e a fun-

ção de aumento de potência são 

equipamento de série para permitir 

maior conforto.

Sistema hidráulico Komatsu 
integrado

A PW180-10 é uma máquina 

altamente produtiva e com grande 

poder de resposta, sendo as princi-

pais peças hidráulicas concebidas 

e fabricadas pela Komatsu.  

O sistema electrónico hidráulico 

CLSS (Sistema de Centro Fe-

chado com Adaptação à Carga) 

proporciona um controlo completo 

durante os movimentos individuais 

ou combinados – sem sacrifício do 

desempenho ou da produtividade.
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Manutenção simples

Manutenção simples  
e conveniente

As portas e capot do motor de 

grandes dimensões permitem 

acesso fácil a qualquer ponto de 

manutenção diária. Os filtros estão 

centralizados e os intervalos de 

manutenção são maiores para re-

duzir ao mínimo possível os tempos 

de paragem da máquina.

Acesso fácil ao radiador

Graças ao sistema de limpeza fácil 

do radiador, o refrigerador final bem 

como o radiador hidráulico podem 

ser facilmente limpos e repara-

dos individualmente em caso de 

estrago.

Bomba eléctrica de 
reabastecimento

O equipamento de série em todas 

as PW180-10 inclui uma bomba 

de abastecimento com sistema 

automático de fecho que permite 

reabastecimento fácil a partir de 

um barril.

Sistema de lubrificação central

A PW180-10 apresenta um sistema 

centralizado que facilita a lubrifica-

ção completa e regular da estru-

tura de rotação, sistema de lança 

e junta central. Existe um sistema 

opcional totalmente automático de 

lubrificação que permite a lubrifica-

ção regular e adequada de toda a 

máquina – prolongando o seu tem-

po de vida e aumentando o valor 

de retoma da escavadora.

Komatsu CARE é um programa 

de manutenção gratuito para os 

clientes da Komatsu, fornecido de 

série com todas as novas máqui-

nas de construção EU Stage IIIB 

da Komatsu. Durante os primeiros 

3 anos ou 2.000 horas de utiliza-

ção, abrange manutenção agenda-

da na fábrica, efectuada por técni-

cos com formação da Komatsu e 

com peças genuínas da Komatsu. 

Oferece também um máximo de 

2 unidades de reposição do filtro 

de partículas a gasóleo da Komatsu 

(KDPF, Komatsu Diesel Particula-

te Filter) gratuitas e uma garantia 

KDPF para os primeiros 5 anos ou 

9.000 horas de funcionamento.
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Sistema Komatsu de Monitorização sem fios
Mais produtividade de forma 
fácil

KOMTRAX™ é a mais recente 

tecnologia de monitorização sem 

fios. Fornece informação pertinente 

e que permite poupança de custos 

sobre a sua frota e equipamento, 

e proporciona uma quantidade 

rica de informação para facilitar o 

melhor desempenho da máquina. 

Permite uma manutenção pró-ativa 

e preventiva através da criação de 

uma rede estreita de apoio inte-

grado, ajudando-o a gerir o seu 

negócio de forma eficiente.

Conhecimento

Você consegue respostas rápidas a 

perguntas básicas e críticas sobre 

as suas máquinas o que estão a fa-

zer, quando o fizeram, onde estão, 

como podem ser usadas de forma 

mais eficiente, e quando preci-

sam de serviço de manutenção. A 

informação sobre o desempenho 

é retransmitida por satélite da sua 

máquina para o seu computador 

e para o distribuidor Komatsu da 

sua área que estará disponível para 

fazer uma análise de especialista e 

lhe dar feedback.

Conveniência

KOMTRAX™ ajuda-o a gerir de 

forma conveniente a sua frota na 

internet, onde quer que esteja. A in-

formação é analisada e organizada 

especificamente para consulta fácil 

e intuitiva em mapas, listagens, 

gráficos e tabelas. Você poderá 

antecipar o tipo de manutenção 

e de peças que a sua máquina 

vai precisar, ou solucionar proble-

mas mesmo antes dos técnicos 

Komatsu chegarem ao local.
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KOMTRAX™
Poder

A informação detalhada que o KOMTRAX™ lhe disponibiliza 24 horas por dia, 7 dias por semana dá-lhe o poder 

de tomar melhores decisões, tanto diárias como estratégicas de longo prazo. Você pode antecipar problemas, 

personalizar os planos de manutenção, minimizar tempos de paragem, e manter as suas máquinas onde elas 

devem estar – a trabalhar.

Através da aplicação web, existe 

uma variedade de parâmetros dis-

poníveis de busca, para rapidamen-

te encontrar informação específica 

sobre determinadas máquinas com 

base em factores-chave tais como 

taxas de utilização, idade, várias 

mensagens de notificação e muito 

mais.

Uma simples tabela mostra o con-

sumo de combustível da máquina e 

ajuda-o a calcular os custos totais 

para um local de trabalho e a pla-

near convenientemente os abaste-

cimentos de combustível.
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Cabina SpaceCab™ segura

Especificamente desenvolvida para 

as escavadoras Komatsu, a cabina 

Série-10 foi concebida com chassis 

de aço tubular. A armação propor-

ciona alta durabilidade e resistência 

ao impacto com uma absorção do 

impacto muito elevada. O cinto de 

segurança mantém o operador na 

zona de segurança da cabina em 

caso de capotamento. Por en-

comenda, a Komatsu PW180-10 

também pode ser equipada com 

um Sistema FOPS (Sistema de 

Protecção contra Queda de Objec-

tos) segundo a norma ISO 10262 

Nível 2.

Manutenção segura e fácil

São colocados protectores térmicos 

em torno das partes do motor com 

altas temperaturas. A correia de 

ventoinha e polias estão bem prote-

gidas e em caso de avaria, o risco 

de incêndio é reduzido por uma pa-

rede divisória da bomba/motor que 

evita que o óleo hidráulico espirre 

para o motor. O capot do motor 

está seguro com articulação na par-

te traseira, placas anti-deslizantes 

em torno do compartimento do 

motor para garantir acesso fácil e 

seguro por todos os lados. Excep-

cionalmente, o nível de segurança é 

reforçado com corrimãos robustos.

Os mais altos padrões de segurança

Câmara retrovisora

Uma câmara instalada de série 

proporciona, no painel de monitor 

de grande dimensão, uma visão 

excepcionalmente clara da zona de 

trabalho na retaguarda. A pedido 

pode ser adicionada outra câmara 

no lado direito da máquina.

Segurança no trabalho 
optimizada

As características de segurança 

na Komatsu PW180-10 cumprem 

as últimas normas desta indústria 

e funcionam conjuntamente como 

um sistema que minimiza os riscos 

para o pessoal dentro e fora da 

máquina. Um alarme sonoro de 

circulação reforça a segurança no 

local de trabalho. Placas antides-

lizantes de grande durabilidade 

– com cobertura acrescida de alta 

fricção – mantêm o desempenho 

de tracção no longo prazo.
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MOTOR

Modelo ........................................................ Komatsu SAA6D107E-2
Tipo ...........................Arrefecido a água, 4 tempos, injecção directa 

‘common rail’, turbocomprimida e arrefecida a ar
Potência motora
 À rotação de .................................................................. 2.000 rpm
 ISO 14396 ..............................................................123 kW/165 HP
 ISO 9249 (potência motora líquida) .......................118 kW/158 HP
N.º de cilindros .................................................................................6
Diâmetro × curso .........................................................107 × 124 mm
Cilindrada .................................................................................. 6,69 l
Baterias .................................................................... 2 × 12 V/155 Ah
Alternador ........................................................................... 24 V/60 A
Motor de arranque .......................................................... 24 V/5,5 kW
Tipo filtro ar ............... De elemento duplo com indicador de poeiras

 no painel monitor e limpeza automática
Arrefecimento ...................Ventoinha de refrigeração do tipo sucção 

com rede protectora

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo ...................................HydrauMind. Sistema de centro fechado
 com válvulas de sensor de carga e 

válvulas de compensação da pressão
Circuitos adicionais ............................ Podem ser montados circuito 

hidráulico para engate rápido 
e até duas linhas hidráulicas adicionais

Bomba principal .....................Bomba de pistões de caudal variável, 
alimentando a lança, o braço, o balde 
e os circuitos de rotação e de marcha

Caudal máximo da bomba ............................................... 288,4 l/min
Regulação das válvulas de segurança
 Equipamento .......................................................................380 bar
 Translação ...........................................................................420 bar
 Rotação ..............................................................................290 bar
 Circuito piloto .......................................................................36 bar

MEIO AMBIENTE

Emissões do motor .....................Satisfazem plenamente as normas
 de gases de escape EU Stage IIIB

Níveis de ruído
 Ruído externo LwA ......................102 dB(A) (2000/14/EC Stage II)
 Ruído nos ouvidos do operador LpA ................................ 69 dB(A) 

(ISO 6396 valores dinâmicos)
Níveis de vibrações (EN 12096:1997)*
 Mão/braço ........................... ≤ 2,5 m/s² (incerteza K = 0,495 m/s²)
 Corpo ..................................... ≤ 0,5 m/s² (incerteza K = 0,16 m/s²)
* para propósito de avaliação do risco segundo directiva 2002/44/EC, 
referência a ISO/TR 25398:2006.

Depósito de combustível ............................................................ 328 l
Radiador .................................................................................. 12,62 l
Óleo do motor ........................................................................... 23,1 l
Caixa da rotação ......................................................................... 5,5 l
Depósito do sistema hidráulico .................................................. 167 l
Transmissão .............................................................................. 4,85 l
Diferencial dianteiro ................................................................... 11,5 l
Diferencial traseiro ....................................................................... 9,5 l
Cubo do eixo dianteiro .............................................................. 2,85 l
Cubo do eixo traseiro .................................................................. 2,0 l
Quantidade de lubrificante do carreto de oscilação ................. 10,5 l

CAPACIDADES FLUÍDOS

SISTEMA DE ROTAÇÃO

Tipo ........................Motor de pistões axiais accionado por caixa de 
velocidades de redução planetária dupla

Bloqueamento da rotação .........................Travão multi-disco a óleo, 
actuado electricamente, 

integrado no motor da rotação 
Velocidade de rotação .................................................... 0 - 11,5 rpm
Binário de rotação ................................................................. 43 kNm

TRANSMISSÕES

Tipo ................... Transmissão por mudança de potência totalmente 
automática com tracção permanente às 4 rodas

Motor de deslocação ................................ Um motor de pistão axial 
de cilindrada variável

Pressão máxima .....................................................................380 bar
Modos de deslocação ...........Automática + 3 modos de deslocação
Velocidades de marcha
 Alta/média/baixa ............................................ 35,0 / 9,2 / 2,5 km/h

Como opção, está disponível uma restrição à  
velocidade máxima de 20 km/h.

Força de tracção máxima ...................................................10.900 kg
Oscilação do eixo ........... 10° de oscilação. Bloqueável em qualquer 

posição a partir da cabina do operador

SISTEMA DE DIRECÇÃO

Controlo da direcção ........................ Sistema de direcção hidráulica
 alimentado a partir de uma bomba 

de carretos exclusiva e controlado através 
de válvula orbitrol e de prioridade LS

Raio de viragem mínimo .......... 6.800 mm (do centro à roda exterior)

Tipo .............................. Circuito hidráulico de travagem duplo, com 
bomba de carretos independente

Travões de serviço..........Travões de multi-discos em banho de óleo
 integrados nos eixos dos cubos 

e actuados através de pedal
Travão de estacionamento ..........Travões de multi-discos em banho

de óleo de activação eléctrica 
“actuação por mola e recuo hidráulico”.

 Travões integrados na transmissão.

SISTEMA DE TRAVAGEM

Especificações técnicas
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Peso em operação, incluindo equipamento descrito, braço de 2.600 mm, chassis de 2.550 mm, operador, lubrificantes, líquido refrigerante, 
depósito de combustível cheio e o equipamento standard. 
Pesos sem balde.

PESO OPERAÇÃO (APROXIMADO)

Acessórios do chassis Lança de uma peça Lança de duas peças

Sem estabilizador 16.680 kg 16.875 kg

Lâmina traseira 17.510 kg 17.705 kg

Estabilizador traseiro 17.710 kg 17.905 kg

2 estabilizadores + lâmina 18.540 kg 18.730 kg

4 estabilizadores 18.740 kg 18.930 kg

CAPACIDADE MÁX. E PESO DO BALDE

Lança de uma peça

Comprimento do braço 2,25 m 2,6 m 2,9 m

Densidade até 1,2 t/m³ 1,13 m³ 675 kg 1,04 m³ 645 kg 0,94 m³ 615 kg

Densidade até 1,5 t/m³ 0,94 m³ 615 kg 0,85 m³ 585 kg 0,75 m³ 525 kg

Densidade até 1,8 t/m³ 0,85 m³ 585 kg 0,75 m³ 525 kg 0,66 m³ 495 kg

Lança de duas peças

Comprimento do braço 2,25 m 2,6 m 2,9 m

Densidade até 1,2 t/m³ 1,13 m³ 675 kg 1,04 m³ 645 kg 0,94 m³ 615 kg

Densidade até 1,5 t/m³ 0,94 m³ 615 kg 0,85 m³ 585 kg 0,75 m³ 525 kg

Densidade até 1,8 t/m³ 0,85 m³ 585 kg 0,75 m³ 525 kg 0,66 m³ 495 kg

Capacidade máx. e peso do balde de acordo com a norma ISO 10567:2007.
Por favor consulte o seu distribuidor para a selecção correcta dos baldes e acessórios que se adaptam à aplicação.

FORÇAS DO BALDE E DO BRAÇO

Comprimento do braço 2,25 m 2,6 m 2,9 m

Força escavação balde 10.200 kg (115 kN) 10.200 kg (115 kN) 10.200 kg (115 kN)

Força escavação balde (potência máxima) 12.500 kg (123 kN) 12.500 kg (123 kN) 12.500 kg (123 kN)

Força do braço 9.100 kg (89 kN) 8.200 kg (80 kN) 7.600 kg (74 kN)

Força do braço (potência máxima) 9.700 kg (95 kN) 9.000 kg (88 kN) 8.100 kg (79 kN)
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Dimensões
LANÇA DE UMA PEÇA

LANÇA DE DUAS PEÇAS

C

A

B D

Posição de deslocação

Braço A B

2,25 m 8.935 mm 3.450 mm

2,6 m 8.935 mm 3.450 mm

2,9 m * 8.935 mm 3.450 mm

A

C

D

B

Posição de transporte

Braço C D

2,25 m 8.970 mm 3.025 mm

2,6 m 8.970 mm 3.040 mm

2,9 m 8.985 mm 3.130 mm

Posição de deslocação

Braço A B

2,25 m 6.750 mm 3.925 mm

2,6 m 6.675 mm 3.925 mm

2,9 m * 6.720 mm 3.925 mm

Posição de transporte

Braço C D

2,25 m 8.910 mm 2.775 mm

2,6 m 8.905 mm 2.855 mm

2,9 m 8.880 mm 3.030 mm

* Posição de desloção sem balde

* Posição de desloção sem balde
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Dimensões

( ): dados para o chassis de 2,75 m
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Cinemática
LANÇA DE UMA PEÇA

COMPRIMENTO DO BRAÇO 2,25 m 2,6 m 2,9 m

A Altura máxima de escavação 9.458 mm 9.562 mm 9.756 mm

B Altura máxima de descarga 6.915 mm 7.064 mm 7.236 mm

C Profundidade máxima de escavação 5.321 mm 5.676 mm 5.966 mm

D Alcance máximo de escavação 9.061 mm 9.345 mm 9.929 mm

E Alcance máximo de escavação a nível do solo 8.876 mm 9.170 mm 9.759 mm

F Raio mínimo de rotação 3.543 mm 3.829 mm 4.057 mm
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Cinemática
LANÇA DE DUAS PEÇAS

COMPRIMENTO DO BRAÇO 2,25 m 2,6 m 2,9 m

A Altura máxima de escavação 9.942 mm 10.129 mm 10.350 mm

B Altura máxima de descarga 7.283 mm 7.489 mm 7.709 mm

C Profundidade máxima de escavação 5.400 mm 5.742 mm 6.044 mm

D Alcance máximo de escavação 9.080 mm 9.401 mm 9.683 mm

E Alcance máximo de escavação a nível do solo 8.907 mm 9.227 mm 9.509 mm

F Raio mínimo de rotação 3.065 mm 3.311 mm 3.511 mm
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Capacidades de elevação
Lança de uma peça / largura do chassis: 2,57 m

Comprimento do braço
7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m 1,5 m

Sem estabilizador

Lâmina dianteira ou traseira

Estabilizador traseiro

2,
25

 m
7,5 m kg *3.350 *3.350 *5.150 4.800
6,0 m kg *3.000 2.450 4.150 3.000 *5.600 4.800
4,5 m kg 2.850 2.000 2.850 2.000 4.050 2.900 6.350 4.500 *8.150 *8.150
3,0 m kg 2.550 1.800 2.750 1.950 3.900 2.750 5.950 4.150
1,5 m kg 2.400 1.700 2.700 1.900 3.700 2.550 5.550 3.800
0,0 m kg 2.450 1.750 2.600 1.800 3.550 2.450 5.300 3.600

- 1,5 m kg 2.750 1.900 3.500 2.400 5.250 3.550 *9.100 6.400
- 3,0 m kg 3.350 2.350 3.550 2.450 5.300 3.600 *8.500 6.550
- 4,5 m kg

2,
6 

m

7,5 m kg *2.750 *2.750
6,0 m kg *2.550 2.250 4.200 3.050
4,5 m kg *2.450 1.850 2.850 2.000 4.050 2.950 *6.050 4.600
3,0 m kg 2.400 1.650 2.750 1.950 3.900 2.750 6.000 4.200
1,5 m kg 2.250 1.600 2.650 1.850 3.650 2.550 5.550 3.800
0,0 m kg 2.250 1.600 2.550 1.800 3.500 2.400 5.250 3.550 *5.600 *5.600

- 1,5 m kg 2.400 1.750 2.550 1.750 3.450 2.400 5.200 3.450 *8.950 6.300
- 3,0 m kg 3.000 2.100 3.450 2.400 5.250 3.500 *9.450 6.400
- 4,5 m kg

2,
9 

m

7,5 m kg *2.350 *2.350 *3.000 *3.000
6,0 m kg *2.150 2.050 *4.100 3.000
4,5 m kg *2.100 1.700 2.800 1.950 4.050 2.900 *5.050 4.600
3,0 m kg *2.150 1.500 2.700 1.900 3.850 2.700 6.000 4.200 11.750 7.700
1,5 m kg 2.100 1.450 2.600 1.800 3.650 2.550 5.550 3.800
0,0 m kg 2.150 1.500 2.500 1.700 3.450 2.400 5.250 3.550 *5.750 *5.750

- 1,5 m kg 2.350 1.600 2.400 1.650 3.400 2.300 5.150 3.450 *8.500 6.200 *5.100 *5.100
- 3,0 m kg 2.700 1.900 3.400 2.300 5.150 3.450 10.100 6.300
- 4,5 m kg *4.150 3.000 *4.800 3.600

2,
25

 m

7,5 m kg *3.350 *3.350 *5.150 *5.200
6,0 m kg *3.000 2.850 *5.000 3.450 *5.600 5.450
4,5 m kg *2.900 2.350 *2.900 2.350 *6.050 3.350 *7.250 5.200 *8.150 *8.150
3,0 m kg *2.950 2.100 *5.000 2.250 *6.550 3.150 *8.600 4.800
1,5 m kg *3.100 2.000 5.450 2.200 *6.950 3.000 *9.550 4.400
0,0 m kg *3.450 2.050 *5.300 2.150 *7.000 2.850 *9.450 4.200

- 1,5 m kg *4.150 2.250 *6.400 2.850 *8.600 4.200 *9.100 7.650
- 3,0 m kg *4.150 2.700 *4.700 2.850 *6.700 4.200 *8.500 7.800
- 4,5 m kg

2,
6 

m

7,5 m kg *2.750 *2.750
6,0 m kg *2.550 *2.550 *4.500 3.450
4,5 m kg *2.450 2.150 *3.600 2.350 *5.550 3.350 *6.050 5.250
3,0 m kg *2.550 1.950 *4.950 2.250 *6.350 3.150 *8.250 4.800
1,5 m kg *2.700 1.850 5.400 2.150 *6.800 3.000 *9.300 4.400
0,0 m kg *3.050 1.900 *5.350 2.100 *6.950 2.850 *9.550 4.200 *5.600 *5.600

- 1,5 m kg *3.600 2.050 *4.150 2.100 *6.500 2.800 *8.750 4.100 *8.950 7.500
- 3,0 m kg *4.250 2.450 *5.200 2.800 *7.150 4.150 *9.450 7.650
- 4,5 m kg

2,
9 

m

7,5 m kg *2.350 *2.350 *3.000 *3.000
6,0 m kg *2.150 *2.200 *4.100 3.450
4,5 m kg *2.100 2.000 *3.700 2.300 *4.900 3.300 *5.050 *5.050
3,0 m kg *2.150 1.800 *4.700 2.250 *6.100 3.150 *7.800 4.850 *12.050 9.000
1,5 m kg *2.300 1.700 *5.350 2.100 *6.650 2.950 *9.100 4.450
0,0 m kg *2.600 1.750 5.250 2.050 *6.850 2.800 *9.450 4.150 *5.750 *5.750

- 1,5 m kg *3.050 1.900 *4.850 2.000 *6.550 2.700 *8.950 4.050 *8.500 7.400 *5.100 *5.100
- 3,0 m kg *4.050 2.250 *5.500 2.700 *7.550 4.050 *10.250 7.550
- 4,5 m kg *4.150 3.550 *4.800 4.200

2,
25

 m

7,5 m kg *3.350 *3.350 *5.150 *5.150
6,0 m kg *3.000 *3.000 *5.000 4.150 *5.600 *5.600
4,5 m kg *2.900 2.850 *2.900 2.850 *6.050 4.050 *7.250 6.300 *8.150 *8.150
3,0 m kg *2.950 2.550 *5.000 2.800 *6.550 3.900 *8.600 5.850
1,5 m kg *3.100 2.450 5.100 2.700 6.900 3.700 *9.550 5.450
0,0 m kg *3.450 2.500 5.050 2.650 *7.000 3.550 *9.450 5.250

- 1,5 m kg *4.150 2.750 *6.400 3.500 *8.600 5.200 *9.100 *9.100
- 3,0 m kg *4.150 3.350 *4.700 3.550 *6.700 5.250 *8.500 *8.500
- 4,5 m kg

2,
6 

m

7,5 m kg *2.750 *2.750
6,0 m kg *2.550 *2.550 *4.500 4.200
4,5 m kg *2.450 *2.500 *3.600 2.850 *5.550 4.050 *6.050 *6.000
3,0 m kg *2.550 2.400 *4.950 2.750 *6.350 3.900 *8.250 5.900
1,5 m kg *2.700 2.300 5.100 2.700 *6.800 3.650 *9.300 5.500
0,0 m kg *3.050 2.350 4.950 2.600 *6.950 3.500 *9.550 5.250 *5.600 *5.600

- 1,5 m kg *3.600 2.550 *4.150 2.550 *6.500 3.450 *8.750 5.100 *8.950 *8.950
- 3,0 m kg *4.250 3.000 *5.200 3.450 *7.150 5.150 *9.450 *9.450
- 4,5 m kg

2,
9 

m

7,5 m kg *2.350 *2.350 *3.000 *3.000
6,0 m kg *2.150 *2.150 *4.100 *4.100
4,5 m kg *2.100 *2.100 *3.700 2.800 *4.900 4.050 *5.050 *5.050
3,0 m kg *2.150 *2.150 *4.700 2.700 *6.100 3.850 *7.800 5.950 *12.050 11.300
1,5 m kg *2.300 2.150 5.000 2.600 *6.650 3.600 *9.100 5.500
0,0 m kg *2.600 2.150 4.950 2.550 6.850 3.450 *9.450 5.200 *5.750 *5.750

- 1,5 m kg *3.050 2.350 4.850 2.500 *6.550 3.400 *8.950 5.100 *8.500 *8.500 *5.100 *5.100
- 3,0 m kg *4.050 2.750 *5.500 3.400 *7.550 5.100 *10.250 9.750
- 4,5 m kg *4.150 *4.150 *4.800 *4.800
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Capacidades de elevação

Quando se retira as articulações 
ou o cilindro, as capacidades 
aumentam o equivalente aos 
seus pesos respectivos.

* A carga é limitida pela 
capacidade hidráulica, não pelo 
basculamento. 
Valores basedos ma norma  
SAE J1097. 
A capacidade nominal não 
excede 87% da capacidade 
hidráulica de elevação, ou 75% 
da carga de basculamento.

2,
25

 m

7,5 m kg *3.350 *3.350 *5.150 *5.150
6,0 m kg *3.000 *3.000 *5.000 *5.000 *5.600 *5.600
4,5 m kg *2.900 *2.900 *2.900 *2.900 *6.050 5.050 *7.250 *7.250 *8.150 *8.150
3,0 m kg *2.950 *2.950 *5.000 3.450 *6.550 4.850 *8.600 7.500
1,5 m kg *3.100 3.100 *5.500 3.400 *6.950 4.650 *9.550 7.050
0,0 m kg *3.450 3.150 *5.300 3.300 *7.000 4.500 *9.450 6.850

- 1,5 m kg *4.150 3.450 *6.400 4.500 *8.600 6.800 *9.100 *9.100
- 3,0 m kg *4.150 *4.150 *4.700 4.500 *6.700 *6.700 *8.500 *8.500
- 4,5 m kg

2,
6 

m

7,5 m kg *2.750 *2.750
6,0 m kg *2.550 *2.550 *4.500 *4.500
4,5 m kg *2.450 *2.450 *3.600 3.550 *5.550 5.050 *6.050 *6.050
3,0 m kg *2.550 *2.550 *4.950 3.450 *6.350 4.850 *8.250 7.550
1,5 m kg *2.700 *2.700 *5.450 3.350 *6.800 4.650 *9.300 7.100
0,0 m kg *3.050 3.000 *5.350 3.300 *6.950 4.500 *9.550 6.800 *5.600 *5.600

- 1,5 m kg *3.600 3.250 *4.150 3.300 *6.500 4.400 *8.750 6.750 *8.950 *8.950
- 3,0 m kg *4.250 3.900 *5.200 4.450 *7.150 6.750 *9.450 *9.450
- 4,5 m kg

2,
9 

m

7,5 m kg *2.350 *2.350 *3.000 *3.000
6,0 m kg *2.150 *2.150 *4.100 *4.100
4,5 m kg *2.100 *2.100 *3.700 3.500 *4.900 *4.900 *5.050 *5.050
3,0 m kg *2.150 *2.150 *4.700 3.450 *6.100 4.850 *7.800 7.650 *12.050 *12.050
1,5 m kg *2.300 *2.300 *5.350 3.300 *6.650 4.650 *9.100 7.100
0,0 m kg *2.600 *2.600 *5.350 3.250 *6.850 4.450 *9.450 6.800 *5.750 *5.750

- 1,5 m kg *3.050 3.000 *4.850 3.200 *6.550 4.350 *8.950 6.650 *8.500 *8.500 *5.100 *5.100
- 3,0 m kg *4.050 3.550 *5.500 4.350 *7.550 6.700 *10.250 *10.250
- 4,5 m kg *4.150 *4.150 *4.800 *4.800

Comprimento do braço
7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m 1,5 m

2,
25

 m

7,5 m kg *3.350 *3.350 *5.150 *5.150
6,0 m kg *3.000 *3.000 *5.000 *5.000 *5.600 *5.600
4,5 m kg *2.900 *2.900 *2.900 *2.900 *6.050 *6.050 *7.250 *7.250 *8.150 *8.150
3,0 m kg *2.950 *2.950 *5.000 3.950 *6.550 6.000 *8.600 *8.600
1,5 m kg *3.100 *3.100 *5.500 4.150 *6.950 5.750 *9.550 9.000
0,0 m kg *3.450 *3.450 *5.300 3.800 *7.000 5.600 *9.450 8.750

- 1,5 m kg *4.150 *4.150 *6.400 5.550 *8.600 *8.600 *9.100 *9.100
- 3,0 m kg *4.150 *4.150 *4.700 *4.700 *6.700 *6.700 *8.500 *8.500
- 4,5 m kg

2,
6 

m

7,5 m kg *2.750 *2.750
6,0 m kg *2.550 *2.550 *4.500 *4.500
4,5 m kg *2.450 *2.450 *3.600 *3.600 *5.550 *5.550 *6.050 *6.050
3,0 m kg *2.550 *2.550 *4.950 4.200 *6.350 6.000 *8.250 *8.250
1,5 m kg *2.700 *2.700 *5.450 3.850 *6.800 5.750 *9.300 9.000
0,0 m kg *3.050 *3.050 *5.350 4.050 *6.950 5.550 *9.550 8.700 *5.600 *5.600

- 1,5 m kg *3.600 *3.600 *4.150 4.050 *6.500 5.500 *8.750 8.600 *8.950 *8.950
- 3,0 m kg *4.250 *4.250 *5.200 *5.200 *7.150 *7.150 *9.450 *9.450
- 4,5 m kg

2,
9 

m

7,5 m kg *2.350 *2.350 *3.000 *3.000
6,0 m kg *2.150 *2.150 *4.100 *4.100
4,5 m kg *2.100 *2.100 *3.700 *3.700 *4.900 *4.900 *5.050 *5.050
3,0 m kg *2.150 *2.150 *4.700 4.200 *6.100 5.950 *7.800 *7.800 *12.050 *12.050
1,5 m kg *2.300 *2.300 *5.350 4.050 *6.650 5.700 *9.100 9.050
0,0 m kg *2.600 *2.600 *5.350 4.000 *6.850 5.550 *9.450 8.700 *5.750 *5.750

- 1,5 m kg *3.050 *3.050 *4.850 3.950 *6.550 5.450 *8.950 8.550 *8.500 *8.500 *5.100 *5.100
- 3,0 m kg *4.050 *4.050 *5.500 5.450 *7.550 *7.550 *10.250 *10.250
- 4,5 m kg *4.150 *4.150 *4.800 *4.800

Estabilizador + lâmina

Estabilizador frontal + traseiro

C

A

B

C

– Alcance a partir do centro de 
rotação

– Altura do gancho do balde

– Capacidades de elevação, incluindo 
articulações (120 kg) e cilindro do 
balde (109 kg)

– Capacidade sobre a frente

– Capacidade sobre o lado

– Capacidade no alcance máximo
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Capacidades de elevação

Comprimento do braço
7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m 1,5 m

Sem estabilizador

Lâmina dianteira ou traseira

Estabilizador traseiro

Lança de duas peças / largura do chassis 2,55 m

2,
25

 m
7,5 m kg *3.650 3.400 *5.450 4.800
6,0 m kg *3.150 2.400 4.150 3.000 *5.400 4.800
4,5 m kg 2.800 2.000 2.850 2.050 4.050 2.950 6.350 4.550 *6.350 *6.350
3,0 m kg 2.550 1.800 2.800 1.950 3.900 2.800 6.000 4.200
1,5 m kg 2.400 1.750 2.700 1.950 3.650 2.600 5.600 3.800
0,0 m kg 2.550 1.800 2.700 1.850 3.600 2.550 5.400 3.650

- 1,5 m kg 2.750 1.950 3.600 2.450 5.400 3.600 *8.250 6.600
- 3,0 m kg
- 4,5 m kg

2,
6 

m

7,5 m kg *3.000 *3.000
6,0 m kg *2.700 2.200 4.200 3.000
4,5 m kg *2.550 1.850 2.850 2.050 4.050 2.950 *5.400 4.600
3,0 m kg 2.400 1.650 2.750 1.950 3.900 2.800 6.000 4.200
1,5 m kg 2.300 1.600 2.700 1.900 3.750 2.550 5.600 3.850
0,0 m kg 2.350 1.650 2.650 1.800 3.600 2.450 5.400 3.600

- 1,5 m kg 2.550 1.800 2.600 1.800 3.350 2.400 5.300 3.550 *8.150 6.450
- 3,0 m kg 3.250 2.250 3.550 2.450 5.350 3.600
- 4,5 m kg

2,
9 

m

7,5 m kg *2.550 *2.550 *3.450 3.000
6,0 m kg *2.300 2.000 4.150 3.000
4,5 m kg *2.200 1.650 2.800 1.950 4.050 2.900 *4.550 *4.550
3,0 m kg 2.200 1.500 2.700 1.950 3.900 2.750 6.000 4.200
1,5 m kg 2.100 1.450 2.650 1.800 3.700 2.550 5.600 3.850
0,0 m kg 2.150 1.500 2.550 1.750 3.550 2.400 5.350 3.600 *4.900 *4.900

- 1,5 m kg 2.350 1.650 2.500 1.750 3.450 2.350 5.250 3.500 *7.700 6.350
- 3,0 m kg 2.850 1.950 3.450 2.350 5.250 3.550
- 4,5 m kg

2,
25

 m

7,5 m kg *3.650 *3.650 *5.450 5.450
6,0 m kg *3.150 2.800 *5.200 3.450 *5.400 *5.350
4,5 m kg *3.000 2.300 *3.350 2.350 *5.600 3.350 *6.500 5.200 *6.350 *6.350
3,0 m kg *3.000 2.100 *4.750 2.300 *5.950 3.200 *8.250 4.800
1,5 m kg *3.050 2.000 *4.950 2.250 *6.400 3.050 *9.550 4.500
0,0 m kg *3.350 2.100 *5.200 2.200 *7.000 2.950 *9.550 4.300

- 1,5 m kg *3.850 2.250 *6.400 2.900 *8.700 4.250 *8.250 7.850
- 3,0 m kg
- 4,5 m kg

2,
6 

m

7,5 m kg *3.000 *3.000
6,0 m kg *2.700 2.550 *4.650 3.450
4,5 m kg *2.550 2.150 *3.950 2.350 *5.400 3.350 *5.400 5.250
3,0 m kg *2.550 1.950 *4.600 2.250 *5.700 3.200 *7.800 4.850
1,5 m kg *2.650 1.900 *4.800 2.200 *6.200 3.000 *9.300 4.500
0,0 m kg *2.900 1.950 *5.050 2.150 *6.750 2.900 *9.550 4.250

- 1,5 m kg *3.350 2.100 *4.600 2.100 *6.600 2.850 *8.950 4.200 *8.150 7.700
- 3,0 m kg *4.700 2.700 *5.250 2.850 *7.300 4.200
- 4,5 m kg

2,
9 

m

7,5 m kg *2.550 *2.550 *3.450 3.450
6,0 m kg *2.300 *2.300 *4.150 3.450
4,5 m kg *2.200 1.950 *3.900 2.300 *4.700 3.300 *4.550 *4.550
3,0 m kg *2.200 1.800 *4.400 2.250 *5.550 3.150 *7.550 4.850
1,5 m kg *2.300 1.750 *4.650 2.150 *6.050 3.000 *8.850 4.500
0,0 m kg *2.450 1.750 *4.900 2.100 *6.600 2.850 *9.550 4.200 *4.900 *4.900

- 1,5 m kg *2.850 1.900 *4.900 2.050 *6.650 2.800 *9.050 4.150 *7.700 7.650
- 3,0 m kg *4.150 2.300 *5.550 2.800 *7.650 4.150
- 4,5 m kg

2,
25

 m

7,5 m kg *3.650 *3.600 *5.450 *5.450
6,0 m kg *3.150 *3.150 *5.200 4.150 *5.400 *5.350
4,5 m kg *3.000 2.850 *3.350 2.850 *5.600 4.050 *6.500 6.300 *6.350 *6.350
3,0 m kg *3.000 2.550 *4.750 2.800 *5.950 3.900 *8.250 5.900
1,5 m kg *3.050 2.500 *4.950 2.700 *6.400 3.750 *9.550 5.550
0,0 m kg *3.350 2.550 5.100 2.700 *7.000 3.600 *9.550 5.350

- 1,5 m kg *3.850 2.800 *6.400 3.600 *8.700 5.300 *8.250 *8.250
- 3,0 m kg
- 4,5 m kg

2,
6 

m

7,5 m kg *3.000 *3.000
6,0 m kg *2.700 *2.650 *4.650 4.150
4,5 m kg *2.550 *2.550 *3.950 2.850 *5.400 4.050 *5.400 *5.400
3,0 m kg *2.550 2.400 *4.600 2.800 *5.700 3.900 *7.800 5.950
1,5 m kg *2.650 2.300 *4.800 2.700 *6.200 3.700 *9.300 5.550
0,0 m kg *2.900 2.400 *5.050 2.650 *6.750 3.600 *9.550 5.300

- 1,5 m kg *3.350 2.550 *4.600 2.650 *6.600 3.500 *8.950 5.250 *8.150 *8.150
- 3,0 m kg *4.700 3.300 *5.250 3.550 *7.300 5.300
- 4,5 m kg

2,
9 

m

7,5 m kg *2.550 *2.550 *3.450 *3.450
6,0 m kg *2.300 *2.300 *4.150 4.150
4,5 m kg *2.200 *2.200 *3.900 2.850 *4.700 4.050 *4.550 *4.550
3,0 m kg *2.200 *2.200 *4.400 2.750 *5.550 3.850 *7.550 5.950
1,5 m kg *2.300 2.150 *4.650 2.650 *6.050 3.650 *8.850 5.550
0,0 m kg *2.450 2.200 *4.900 2.550 *6.600 3.550 *9.550 5.250 *4.900 *4.900

- 1,5 m kg *2.850 2.400 *4.900 2.550 *6.650 3.450 *9.050 5.200 *7.700 *7.700
- 3,0 m kg *4.150 2.850 *5.550 3.450 *7.650 5.250
- 4,5 m kg
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Capacidades de elevação

Quando se retira as articulações 
ou o cilindro, as capacidades 
aumentam o equivalente aos 
seus pesos respectivos.

* A carga é limitida pela 
capacidade hidráulica, não pelo 
basculamento. 
Valores basedos ma norma  
SAE J1097. 
A capacidade nominal não 
excede 87% da capacidade 
hidráulica de elevação, ou 75% 
da carga de basculamento.

2,
25

 m

7,5 m kg *3.650 *3.650 *5.450 *5.450
6,0 m kg *3.150 *3.150 *5.200 5.150 *5.400 *5.400
4,5 m kg *3.000 *3.000 *3.350 *3.350 *5.600 5.050 *6.500 *6.500 *6.350 *6.350
3,0 m kg *3.000 *3.000 *4.750 3.500 *5.950 4.900 *8.250 7.550
1,5 m kg *3.050 *3.050 *4.950 3.450 *6.400 4.700 *9.550 7.150
0,0 m kg *3.350 3.200 *5.200 3.400 *7.000 4.600 *9.550 6.950

- 1,5 m kg *3.850 3.550 *6.400 4.550 *8.700 6.900 *8.250 *8.250
- 3,0 m kg
- 4,5 m kg

2,
6 

m

7,5 m kg *3.000 *3.000
6,0 m kg *2.700 *2.700 *4.650 *4.650
4,5 m kg *2.550 *2.550 *3.950 3.600 *5.400 5.100 *5.400 *5.400
3,0 m kg *2.550 *2.550 *4.600 3.500 *5.700 4.900 *7.800 7.650
1,5 m kg *2.650 *2.650 *4.800 3.400 *6.200 4.700 *9.300 7.200
0,0 m kg *2.900 *2.900 *5.050 3.350 *6.750 4.550 *9.550 6.900

- 1,5 m kg *3.350 3.300 *4.600 3.300 *6.600 4.500 *8.950 6.850 *8.150 *8.150
- 3,0 m kg *4.700 4.200 *5.250 4.550 *7.300 6.900
- 4,5 m kg

2,
9 

m

7,5 m kg *2.550 *2.550 *3.450 *3.450
6,0 m kg *2.300 *2.300 *4.150 *4.150
4,5 m kg *2.200 *2.200 *3.900 3.550 *4.700 *4.700 *4.550 *4.550
3,0 m kg *2.200 *2.200 *4.400 3.450 *5.550 4.850 *7.550 *7.550
1,5 m kg *2.300 *2.300 *4.650 3.350 *6.050 4.650 *8.850 7.200
0,0 m kg *2.450 *2.450 *4.900 3.300 *6.600 4.500 *9.550 6.900 *4.900 *4.900

- 1,5 m kg *2.850 *2.850 *4.900 3.250 *6.650 4.450 *9.050 6.750 *7.700 *7.700
- 3,0 m kg *4.150 3.650 *5.550 4.450 *7.650 6.800
- 4,5 m kg

Comprimento do braço
7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m 1,5 m

2,
25

 m

7,5 m kg *3.650 *3.650 *5.450 *5.450
6,0 m kg *3.150 *3.150 *5.200 *5.200 *5.400 *5.400
4,5 m kg *3.000 *3.000 *3.350 *3.350 *5.600 *5.600 *6.500 *6.500 *6.350 *6.350
3,0 m kg *3.000 *3.000 *4.750 4.300 *5.950 *5.950 *8.250 *8.250
1,5 m kg *3.050 *3.050 *4.950 4.200 *6.400 5.850 *9.550 9.050
0,0 m kg *3.350 *3.350 *5.200 4.150 *7.000 5.700 *9.550 8.900

- 1,5 m kg *3.850 *3.850 *6.400 5.650 *8.700 *8.700 *8.250 *8.250
- 3,0 m kg
- 4,5 m kg

2,
6 

m

7,5 m kg *3.000 *3.000
6,0 m kg *2.700 *2.700 *4.650 *4.650
4,5 m kg *2.550 *2.550 *3.950 *3.950 *5.400 *5.400 *5.400 *5.400
3,0 m kg *2.550 *2.550 *4.600 4.250 *5.700 *5.700 *7.800 *7.800
1,5 m kg *2.650 *2.650 *4.800 4.200 *6.200 5.800 *9.300 9.150
0,0 m kg *2.900 *2.900 *5.050 3.850 *6.750 5.650 *9.550 8.850

- 1,5 m kg *3.350 *3.350 *4.600 4.100 *6.600 5.600 *8.950 8.750 *8.150 *8.150
- 3,0 m kg *4.700 *4.700 *5.250 *5.250 *7.300 *7.300
- 4,5 m kg

2,
9 

m

7,5 m kg *2.550 *2.550 *3.450 *3.450
6,0 m kg *2.300 *2.300 *4.150 *4.150
4,5 m kg *2.200 *2.200 *3.900 *3.900 *4.700 *4.700 *4.550 *4.550
3,0 m kg *2.200 *2.200 *4.400 4.200 *5.550 *5.550 *7.550 *7.550
1,5 m kg *2.300 *2.300 *4.650 4.100 *6.050 5.750 *8.850 *8.850
0,0 m kg *2.450 *2.450 *4.900 4.050 *6.600 5.600 *9.550 8.850 *4.900 *4.900

- 1,5 m kg *2.850 *2.850 *4.900 3.750 *6.650 5.550 *9.050 8.700 *7.700 *7.700
- 3,0 m kg *4.150 *4.150 *5.550 *5.550 *7.650 *7.650
- 4,5 m kg

Estabilizador + lâmina

Estabilizador frontal + traseiro

A

B

C

– Alcance a partir do centro de 
rotação

– Altura do gancho do balde

– Capacidades de elevação, incluindo 
articulações (120 kg) e cilindro do 
balde (109 kg)

– Capacidade sobre a frente

– Capacidade sobre o lado

– Capacidade no alcance máximo
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Capacidades de elevação
Lança de uma peça / largura do chassis: 2,75 m

Comprimento do braço
7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m 1,5 m

Sem estabilizador

Lâmina dianteira ou traseira

Estabilizador traseiro

2,
25

 m
7,5 m kg *3.350 *3.350 *5.150 *5.150
6,0 m kg *3.000 2.700 4.150 3.300 *5.600 5.300
4,5 m kg 2.850 2.250 2.850 2.250 4.050 3.250 6.350 5.050 *8.150 *8.150
3,0 m kg 2.550 2.000 2.750 2.200 3.900 3.100 5.950 4.650
1,5 m kg 2.400 1.950 2.700 2.100 3.700 2.850 5.550 4.300
0,0 m kg 2.450 1.950 2.600 2.050 3.550 2.800 5.300 4.050

- 1,5 m kg 2.750 2.150 3.500 2.700 5.250 4.050 *9.100 7.450
- 3,0 m kg 3.350 2.600 3.550 2.800 5.300 4.100 *8.500 7.650
- 4,5 m kg

2,
6 

m

7,5 m kg *2.750 *2.750
6,0 m kg *2.550 2.550 4.200 3.350
4,5 m kg *2.450 2.100 2.850 2.250 4.050 3.300 *6.050 5.100
3,0 m kg 2.400 1.900 2.750 2.200 3.900 3.100 6.000 4.700
1,5 m kg 2.250 1.800 2.650 2.100 3.650 2.850 5.550 4.300
0,0 m kg 2.250 1.800 2.550 2.000 3.500 2.750 5.250 4.050 *5.600 *5.600

- 1,5 m kg 2.400 1.950 2.550 2.000 3.450 2.650 5.200 3.950 *8.950 7.300
- 3,0 m kg 3.000 2.400 3.450 2.700 5.250 4.000 *9.450 7.400
- 4,5 m kg

2,
9 

m

7,5 m kg *2.350 *2.350 *3.000 *3.000
6,0 m kg *2.150 *2.150 *4.100 3.300
4,5 m kg *2.100 1.950 2.800 2.250 4.050 3.250 *5.050 *5.050
3,0 m kg *2.150 1.750 2.700 2.100 3.850 3.050 6.000 4.700 11.750 8.750
1,5 m kg 2.100 1.650 2.600 2.050 3.650 2.850 5.550 4.300
0,0 m kg 2.150 1.650 2.500 1.950 3.450 2.700 5.250 4.050 *5.750 *5.750

- 1,5 m kg 2.350 1.800 2.400 1.950 3.400 2.600 5.150 3.900 *8.500 7.200 *5.100 *5.100
- 3,0 m kg 2.700 2.100 3.400 2.600 5.150 3.900 10.100 7.350
- 4,5 m kg *4.150 3.450 *4.800 4.050

2,
25

 m

7,5 m kg *3.350 *3.350 *5.150 *5.150
6,0 m kg *3.000 *3.000 *5.000 3.800 *5.600 *5.600
4,5 m kg *2.900 2.550 *2.900 2.550 *6.050 3.700 *7.250 5.750 *8.150 *8.150
3,0 m kg *2.950 2.300 *5.000 2.550 *6.550 3.500 *8.600 5.350
1,5 m kg *3.100 2.250 5.450 2.450 *6.950 3.350 *9.550 4.950
0,0 m kg *3.450 2.250 *5.300 2.400 *7.000 3.200 *9.450 4.750

- 1,5 m kg *4.150 2.500 *6.400 3.150 *8.600 4.700 *9.100 8.750
- 3,0 m kg *4.150 3.000 *4.700 3.200 *6.700 4.750 *8.500 *8.500
- 4,5 m kg

2,
6 

m

7,5 m kg *2.750 *2.750
6,0 m kg *2.550 *2.550 *4.500 3.800
4,5 m kg *2.450 2.400 *3.600 2.550 *5.550 3.700 *6.050 5.800
3,0 m kg *2.550 2.200 *4.950 2.500 *6.350 3.500 *8.250 5.400
1,5 m kg *2.700 2.100 5.350 2.400 *6.800 3.300 *9.300 4.950
0,0 m kg *3.050 2.100 *5.350 2.350 *6.950 3.150 *9.550 4.700 *5.600 *5.600

- 1,5 m kg *3.600 2.300 *4.150 2.300 *6.500 3.100 *8.750 4.650 *8.950 8.600
- 3,0 m kg *4.250 2.750 *5.200 3.150 *7.150 4.650 *9.450 8.750
- 4,5 m kg

2,
9 

m

7,5 m kg *2.350 *2.350 *3.000 *3.000
6,0 m kg *2.150 *2.150 *4.100 3.800
4,5 m kg *2.100 *2.100 *3.700 2.550 *4.900 3.700 *5.050 *5.050
3,0 m kg *2.150 2.000 *4.700 2.450 *6.100 3.500 *7.800 5.400 *12.050 10.200
1,5 m kg *2.300 1.950 *5.350 2.400 *6.650 3.300 *9.100 4.950
0,0 m kg *2.600 1.950 5.250 2.250 *6.850 3.150 *9.450 4.650 *5.750 *5.750

- 1,5 m kg *3.050 2.100 *4.850 2.250 *6.550 3.050 *8.950 4.550 *8.500 *8.500 *5.100 *5.100
- 3,0 m kg *4.050 2.500 *5.500 3.050 *7.550 4.600 *10.250 8.700
- 4,5 m kg *4.150 4.000 *4.800 4.700

2,
25

 m

7,5 m kg *3.350 *3.350 *5.150 *5.150
6,0 m kg *3.000 *3.000 *5.000 4.650 *5.600 *5.600
4,5 m kg *2.900 *2.900 *2.900 *2.900 *6.050 4.500 *7.250 7.100 *8.150 *8.150
3,0 m kg *2.950 2.850 *5.000 3.150 *6.550 4.350 *8.600 6.650
1,5 m kg *3.100 2.800 5.100 3.050 *6.950 4.200 *9.550 6.250
0,0 m kg *3.450 2.850 4.800 3.000 *7.000 4.050 *9.450 6.000

- 1,5 m kg *4.150 3.100 *6.400 4.000 *8.600 6.000 *9.100 *9.100
- 3,0 m kg *4.150 3.750 *4.700 4.050 *6.700 6.050 *8.500 *8.500
- 4,5 m kg

2,
6 

m

7,5 m kg *2.750 *2.750
6,0 m kg *2.550 *2.550 *4.500 *4.550
4,5 m kg *2.450 *2.450 *3.600 3.150 *5.550 4.550 *6.050 *6.000
3,0 m kg *2.550 *2.550 *4.950 3.100 *6.350 4.350 *8.250 6.700
1,5 m kg *2.700 2.600 5.100 3.000 *6.800 4.150 *9.300 6.250
0,0 m kg *3.050 2.650 4.950 2.950 *6.950 4.000 *9.550 6.000 *5.600 *5.600

- 1,5 m kg *3.600 2.850 *4.150 2.900 *6.500 3.900 *8.750 5.900 *8.950 *8.950
- 3,0 m kg *4.250 3.450 *5.200 3.950 *7.150 5.950 *9.450 *9.450
- 4,5 m kg

2,
9 

m

7,5 m kg *2.350 *2.350 *3.000 *3.000
6,0 m kg *2.150 *2.150 *4.100 *4.100
4,5 m kg *2.100 *2.100 *3.700 3.150 *4.900 4.500 *5.050 *5.050
3,0 m kg *2.150 *2.150 *4.700 3.050 *6.100 4.350 *7.800 6.750 *12.050 *12.050
1,5 m kg *2.300 *2.300 5.050 3.000 *6.650 4.100 *9.100 6.300
0,0 m kg *2.600 2.450 4.950 2.850 *6.850 3.950 *9.450 6.000 *5.750 *5.750

- 1,5 m kg *3.050 2.700 *4.850 2.850 *6.550 3.900 *8.950 5.850 *8.500 *8.500 *5.100 *5.100
- 3,0 m kg *4.050 3.150 *5.500 3.900 *7.550 5.850 *10.250 *10.250
- 4,5 m kg *4.150 *4.150 *4.800 *4.800
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Capacidades de elevação

Quando se retira as articulações 
ou o cilindro, as capacidades 
aumentam o equivalente aos 
seus pesos respectivos.

* A carga é limitida pela 
capacidade hidráulica, não pelo 
basculamento. 
Valores basedos ma norma  
SAE J1097. 
A capacidade nominal não 
excede 87% da capacidade 
hidráulica de elevação, ou 75% 
da carga de basculamento.

2,
25

 m

7,5 m kg *3.350 *3.350 *5.150 *5.150
6,0 m kg *3.000 *3.000 *5.000 *5.000 *5.600 *5.600
4,5 m kg *2.900 *2.900 *2.900 *2.900 *6.050 5.600 *7.250 *7.250 *8.150 *8.150
3,0 m kg *2.950 *2.950 *5.000 3.900 *6.550 5.400 *8.600 8.450
1,5 m kg *3.100 *3.100 *5.500 3.800 *6.950 5.250 *9.550 8.100
0,0 m kg *3.450 *3.450 5.250 3.750 *7.000 5.100 *9.450 7.850

- 1,5 m kg *4.150 3.900 *6.400 5.050 *8.600 7.800 *9.100 *9.100
- 3,0 m kg *4.150 *4.150 *4.700 *4.700 *6.700 *6.700 *8.500 *8.500
- 4,5 m kg

2,
6 

m

7,5 m kg *2.750 *2.750
6,0 m kg *2.550 *2.550 *4.500 *4.500
4,5 m kg *2.450 *2.450 *3.600 *3.600 *5.550 *5.550 *6.050 *6.050
3,0 m kg *2.550 *2.550 *4.950 3.900 *6.350 5.400 *8.250 *8.250
1,5 m kg *2.700 *2.700 *5.450 3.750 *6.800 5.250 *9.300 8.100
0,0 m kg *3.050 *3.050 5.250 3.700 *6.950 5.050 *9.550 7.800 *5.600 *5.600

- 1,5 m kg *3.600 *3.600 *4.150 3.650 *6.500 4.950 *8.750 7.700 *8.950 *8.950
- 3,0 m kg *4.250 *4.200 *5.200 5.000 *7.150 *7.150 *9.450 *9.450
- 4,5 m kg

2,
9 

m

7,5 m kg *2.350 *2.350 *3.000 *3.000
6,0 m kg *2.150 *2.150 *4.100 *4.100
4,5 m kg *2.100 *2.100 *3.700 *3.700 *4.900 *4.900 *5.050 *5.050
3,0 m kg *2.150 *2.150 *4.700 3.800 *6.100 5.400 *7.800 *7.800 *12.050 *12.050
1,5 m kg *2.300 *2.300 *5.350 3.750 *6.650 5.200 *9.100 8.100
0,0 m kg *2.600 *2.600 5.250 3.600 *6.850 5.000 *9.450 7.800 *5.750 *5.750

- 1,5 m kg *3.050 *3.050 *4.850 3.600 *6.550 4.950 *8.950 7.650 *8.500 *8.500 *5.100 *5.100
- 3,0 m kg *4.050 3.950 *5.500 4.950 *7.550 *7.550 *10.250 *10.250
- 4,5 m kg *4.150 *4.150 *4.800 *4.800

Comprimento do braço
7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m 1,5 m

2,
25

 m

7,5 m kg *3.350 *3.350 *5.150 *5.150
6,0 m kg *3.000 *3.000 *5.000 *5.000 *5.600 *5.600
4,5 m kg *2.900 *2.900 *2.900 *2.900 *6.050 *6.050 *7.250 *7.250 *8.150 *8.150
3,0 m kg *2.950 *2.950 *5.000 4.800 *6.550 *6.550 *8.600 *8.600
1,5 m kg *3.100 *3.100 *5.500 4.700 *6.950 6.600 *9.550 *9.550
0,0 m kg *3.450 *3.450 *5.300 4.650 *7.000 6.450 *9.450 *9.450

- 1,5 m kg *4.150 *4.150 *6.400 *6.400 *8.600 *8.600 *9.100 *9.100
- 3,0 m kg *4.150 *4.150 *4.700 *4.700 *6.700 *6.700 *8.500 *8.500
- 4,5 m kg

2,
6 

m

7,5 m kg *2.750 *2.750
6,0 m kg *2.550 *2.550 *4.500 *4.500
4,5 m kg *2.450 *2.450 *3.600 *3.600 *5.550 *5.550 *6.050 *6.050
3,0 m kg *2.550 *2.550 *4.950 4.800 *6.350 *6.350 *8.250 *8.250
1,5 m kg *2.700 *2.700 *5.450 4.700 *6.800 6.600 *9.300 *9.300
0,0 m kg *3.050 *3.050 *5.350 4.600 *6.950 6.400 *9.550 *9.550 *5.600 *5.600

- 1,5 m kg *3.600 *3.600 *4.150 *4.150 *6.500 6.300 *8.750 *8.750 *8.950 *8.950
- 3,0 m kg *4.250 *4.250 *5.200 *5.200 *7.150 *7.150 *9.450 *9.450
- 4,5 m kg

2,
9 

m

7,5 m kg *2.350 *2.350 *3.000 *3.000
6,0 m kg *2.150 *2.150 *4.100 *4.100
4,5 m kg *2.100 *2.100 *3.700 *3.700 *4.900 *4.900 *5.050 *5.050
3,0 m kg *2.150 *2.150 *4.700 *4.700 *6.100 *6.100 *7.800 *7.800 *12.050 *12.050
1,5 m kg *2.300 *2.300 *5.350 4.650 *6.650 6.550 *9.100 *9.100
0,0 m kg *2.600 *2.600 *5.350 4.550 *6.850 6.350 *9.450 *9.450 *5.750 *5.750

- 1,5 m kg *3.050 *3.050 *4.850 4.500 *6.550 6.300 *8.950 *8.950 *8.500 *8.500 *5.100 *5.100
- 3,0 m kg *4.050 *4.050 *5.500 *5.500 *7.550 *7.550 *10.250 *10.250
- 4,5 m kg *4.150 *4.150 *4.800 *4.800

Estabilizador + lâmina

Estabilizador frontal + traseiro

A

B

C

– Alcance a partir do centro de 
rotação

– Altura do gancho do balde

– Capacidades de elevação, incluindo 
articulações (120 kg) e cilindro do 
balde (109 kg)

– Capacidade sobre a frente

– Capacidade sobre o lado

– Capacidade no alcance máximo

C
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Capacidades de elevação
Lança de duas peças / largura do chassis 2,75 m

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

Sem estabilizador

Lâmina dianteira ou traseira

Estabilizador traseiro

2,
25

 m
7,5 m kg *3.650 *3.650 *5.450 5.350
6,0 m kg *3.150 2.700 4.150 3.350 *5.400 5.300
4,5 m kg 2.800 2.250 2.850 2.250 4.050 3.300 6.350 5.050 *6.350 *6.350
3,0 m kg 2.550 2.050 2.800 2.250 3.900 3.100 6.000 4.650
1,5 m kg 2.400 1.950 2.700 2.150 3.650 2.900 5.600 4.350
0,0 m kg 2.550 1.950 2.700 2.100 3.600 2.850 5.400 4.200

- 1,5 m kg 2.750 2.200 3.600 2.800 5.400 4.100 *8.250 7.650
- 3,0 m kg
- 4,5 m kg

2,
6 

m

7,5 m kg *3.000 *3.000
6,0 m kg *2.700 2.450 4.200 3.350
4,5 m kg *2.550 2.100 2.850 2.250 4.050 3.300 *5.400 5.100
3,0 m kg 2.400 1.850 2.750 2.200 3.900 3.100 6.000 4.700
1,5 m kg 2.300 1.800 2.700 2.100 3.750 2.900 5.600 4.350
0,0 m kg 2.350 1.850 2.650 2.050 3.600 2.800 5.400 4.100

- 1,5 m kg 2.550 2.000 2.600 2.050 3.350 2.750 5.300 4.050 *8.150 7.450
- 3,0 m kg 3.250 2.550 3.550 2.800 5.350 4.100
- 4,5 m kg

2,
9 

m

7,5 m kg *2.550 *2.550 *3.450 3.300
6,0 m kg *2.300 2.250 4.150 3.350
4,5 m kg *2.200 1.900 2.800 4.050 3.250 *4.550 *4.550
3,0 m kg 2.200 2.700 2.150 3.900 3.050 6.000 4.750
1,5 m kg 2.100 1.650 2.650 2.100 3.700 5.600
0,0 m kg 2.150 1.650 2.550 3.550 2.750 5.350 4.100 *4.900 *4.900

- 1,5 m kg 2.350 1.800 2.500 1.950 3.450 5.250 *7.700 7.400
- 3,0 m kg 2.850 3.450 5.250
- 4,5 m kg

2,
25

 m

7,5 m kg *3.650 *3.650 *5.450 *5.450
6,0 m kg *3.150 3.050 *5.200 3.800 *5.400 *5.350
4,5 m kg *3.000 2.550 *3.350 2.600 *5.600 3.700 *6.500 5.750 *6.350 *6.350
3,0 m kg *3.000 2.350 *4.750 2.550 *5.950 3.550 *8.250 5.350
1,5 m kg *3.050 2.250 *4.950 2.500 *6.400 3.400 *9.550 5.000
0,0 m kg *3.350 2.300 *5.200 2.400 *7.000 3.300 *9.550 4.800

- 1,5 m kg *3.850 2.550 *6.400 3.250 *8.700 4.800 *8.250 *8.250
- 3,0 m kg
- 4,5 m kg

2,
6 

m

7,5 m kg *3.000 *3.000
6,0 m kg *2.700 *2.650 *4.650 3.800
4,5 m kg *2.550 2.400 *3.950 2.600 *5.400 3.750 *5.400 *5.400
3,0 m kg *2.550 2.150 *4.600 2.550 *5.700 3.550 *7.800 5.400
1,5 m kg *2.650 2.100 *4.800 2.450 *6.200 3.350 *9.300 5.000
0,0 m kg *2.900 2.150 *5.050 2.400 *6.750 3.250 *9.550 4.800

- 1,5 m kg *3.350 2.350 *4.600 2.400 *6.600 3.150 *8.950 4.700 *8.150 *8.150
- 3,0 m kg *4.700 3.000 *5.250 3.200 *7.300 4.800
- 4,5 m kg

2,
9 

m

7,5 m kg *2.550 *2.550 *3.450 *3.450
6,0 m kg *2.300 *2.300 *4.150 3.800
4,5 m kg *2.200 2.200 *3.900 2.550 *4.700 3.700 *4.550 *4.550
3,0 m kg *2.200 2.000 *4.400 2.500 *5.550 3.500 *7.550 5.400
1,5 m kg *2.300 1.950 *4.650 2.400 *6.050 3.300 *8.850 5.000
0,0 m kg *2.450 1.950 *4.900 2.350 *6.600 3.150 *9.550 4.750 *4.900 *4.900

- 1,5 m kg *2.850 2.150 *4.900 2.300 *6.650 3.150 *9.050 4.650 *7.700 *7.700
- 3,0 m kg *4.150 2.550 *5.550 3.150 *7.650 4.700
- 4,5 m kg

2,
25

 m

7,5 m kg *3.650 3.500 *5.450 4.950
6,0 m kg *3.150 2.400 *5.200 3.000 *5.400 4.750
4,5 m kg *3.000 2.150 *3.350 2.050 *5.600 3.100 *6.500 4.450 *6.350 *6.350
3,0 m kg *3.000 1.950 *4.750 2.100 *5.950 2.900 *8.250 4.050
1,5 m kg *3.050 1.850 *4.950 2.050 *6.400 2.700 *9.550 3.850
0,0 m kg *3.350 1.900 4.950 1.950 *7.000 2.650 *9.550 3.850

- 1,5 m kg *3.850 1.950 *6.400 2.650 *8.700 3.600 *8.250 6.350
- 3,0 m kg
- 4,5 m kg

2,
6 

m

7,5 m kg *3.000 *3.000
6,0 m kg *2.700 2.250 *4.650 3.150
4,5 m kg *2.550 1.900 *3.950 2.050 *5.400 3.000 *5.400 4.500
3,0 m kg *2.550 1.650 *4.600 2.100 *5.700 2.750 *7.800 4.050
1,5 m kg *2.650 1.700 *4.800 2.050 *6.200 2.650 *9.300 3.900
0,0 m kg *2.900 1.650 *5.050 1.800 *6.750 2.550 *9.550 3.750

- 1,5 m kg *3.350 1.850 *4.600 1.950 *6.600 2.450 *8.950 3.700 *8.150 6.450
- 3,0 m kg *4.700 2.250 *5.250 2.500 *7.300 3.600
- 4,5 m kg

2,
9 

m

7,5 m kg *2.550 *2.550 *3.450 3.100
6,0 m kg *2.300 2.100 *4.150 3.000
4,5 m kg *2.200 1.850 *3.900 2.100 *4.700 2.850 *4.550 *4.550
3,0 m kg *2.200 1.550 *4.400 2.050 *5.550 2.750 *7.550 4.200
1,5 m kg *2.300 1.600 *4.650 1.950 *6.050 2.550 *8.850 3.800
0,0 m kg *2.450 1.650 *4.900 1.900 *6.600 2.550 *9.550 3.550 *4.900 *4.900

- 1,5 m kg *2.850 1.700 4.900 1.850 *6.650 2.450 *9.050 3.400 *7.700 6.300
- 3,0 m kg *4.150 2.100 *5.550 2.550 *7.650 3.500
- 4,5 m kg
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Capacidades de elevação

Quando se retira as articulações 
ou o cilindro, as capacidades 
aumentam o equivalente aos 
seus pesos respectivos.

* A carga é limitida pela 
capacidade hidráulica, não pelo 
basculamento. 
Valores basedos ma norma  
SAE J1097. 
A capacidade nominal não 
excede 87% da capacidade 
hidráulica de elevação, ou 75% 
da carga de basculamento.

2,
25

 m

7,5 m kg *3.650 *3.650 *5.450 *5.450
6,0 m kg *3.150 *3.150 *5.200 *5.200 *5.400 *5.400
4,5 m kg *3.000 *3.000 *3.350 *3.350 *5.600 *5.600 *6.500 *6.500 *6.350 *6.350
3,0 m kg *3.000 *3.000 *4.750 3.900 *5.950 5.450 *8.250 *8.250
1,5 m kg *3.050 *3.050 *4.950 3.850 *6.400 5.300 *9.550 8.150
0,0 m kg *3.350 *3.350 *5.200 3.800 *7.000 5.150 *9.550 7.950

- 1,5 m kg *3.850 *3.850 *6.400 5.100 *8.700 7.950 *8.250 *8.250
- 3,0 m kg
- 4,5 m kg

2,
6 

m

7,5 m kg *3.000 *3.000
6,0 m kg *2.700 *2.700 *4.650 *4.650
4,5 m kg *2.550 *2.550 *3.950 *3.950 *5.400 *5.350 *5.400 *5.400
3,0 m kg *2.550 *2.550 *4.600 3.900 *5.700 5.450 *7.800 *7.800
1,5 m kg *2.650 *2.650 *4.800 3.800 *6.200 5.250 *9.300 8.150
0,0 m kg *2.900 *2.900 *5.050 3.750 *6.750 5.100 *9.550 7.950

- 1,5 m kg *3.350 *3.350 *4.600 3.750 *6.600 5.100 *8.950 7.800 *8.150 *8.150
- 3,0 m kg *4.700 *4.650 *5.250 5.100 *7.300 *7.200
- 4,5 m kg

2,
9 

m

7,5 m kg *2.550 *2.550 *3.450 *3.450
6,0 m kg *2.300 *2.300 *4.150 *4.150
4,5 m kg *2.200 *2.200 *3.900 *3.900 *4.700 *4.700 *4.550 *4.550
3,0 m kg *2.200 *2.200 *4.400 3.850 *5.550 5.450 *7.550 *7.550
1,5 m kg *2.300 *2.300 *4.650 3.750 *6.050 5.250 *8.850 8.150
0,0 m kg *2.450 *2.450 *4.900 3.700 *6.600 5.100 *9.550 7.850 *4.900 *4.900

- 1,5 m kg *2.850 *2.850 *4.900 3.650 *6.650 5.000 *9.050 7.800 *7.700 *7.700
- 3,0 m kg *4.150 4.100 *5.550 5.050 *7.650 *7.650
- 4,5 m kg

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

2,
25

 m

7,5 m kg *3.650 *3.650 *5.450 *5.450
6,0 m kg *3.150 *3.150 *5.200 *5.200 *5.400 *5.400
4,5 m kg *3.000 *3.000 *3.350 *3.350 *5.600 *5.600 *6.500 *6.500 *6.350 *6.350
3,0 m kg *3.000 *3.000 *4.750 *4.750 *5.950 *5.950 *8.250 *8.250
1,5 m kg *3.050 *3.050 *4.950 4.800 *6.400 *6.400 *9.550 *9.550
0,0 m kg *3.350 *3.350 *5.200 4.700 *7.000 6.550 *9.550 *9.550

- 1,5 m kg *3.850 *3.850 *6.400 *6.400 *8.700 *8.700 *8.250 *8.250
- 3,0 m kg
- 4,5 m kg

2,
6 

m

7,5 m kg *3.000 *3.000
6,0 m kg *2.700 *2.700 *4.650 *4.650
4,5 m kg *2.550 *2.550 *3.950 *3.950 *5.400 *5.400 *5.400 *5.400
3,0 m kg *2.550 *2.550 *4.600 *4.600 *5.700 *5.700 *7.800 *7.800
1,5 m kg *2.650 *2.650 *4.800 4.750 *6.200 *6.200 *9.300 *9.300
0,0 m kg *2.900 *2.900 *5.050 4.650 *6.750 6.500 *9.550 *9.550

- 1,5 m kg *3.350 *3.350 *4.600 *4.600 *6.600 6.450 *8.950 *8.950 *8.150 *8.150
- 3,0 m kg *4.700 *4.700 *5.250 *5.250 *7.300 *7.300
- 4,5 m kg

2,
9 

m

7,5 m kg *2.550 *2.550 *3.450 *3.450
6,0 m kg *2.300 *2.300 *4.150 *4.150
4,5 m kg *2.200 *2.200 *3.900 *3.900 *4.700 *4.700 *4.550 *4.550
3,0 m kg *2.200 *2.200 *4.400 *4.400 *5.550 *5.550 *7.550 *7.550
1,5 m kg *2.300 *2.300 *4.650 *4.650 *6.050 *6.050 *8.850 *8.850
0,0 m kg *2.450 *2.450 *4.900 4.600 *6.600 6.450 *9.550 *9.550 *4.900 *4.900

- 1,5 m kg *2.850 *2.850 *4.900 4.600 *6.650 6.350 *9.050 *9.050 *7.700 *7.700
- 3,0 m kg *4.150 *4.150 *5.550 *5.550 *7.650 *7.650
- 4,5 m kg

Estabilizador + lâmina

Estabilizador frontal + traseiro

A

B

C

– Alcance a partir do centro de 
rotação

– Altura do gancho do balde

– Capacidades de elevação, incluindo 
articulações (120 kg) e cilindro do 
balde (109 kg)

– Capacidade sobre a frente

– Capacidade sobre o lado

– Capacidade no alcance máximo
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Equipamento de série e opcional

O seu parceiro Komatsu:

PW180-10
Escavadora hidráulica de rodas

Mais equipamento em pedido

 equipamento de série
 equipamento opcional

SISTEMA HIDRÁULICO
Sistema hidráulico “HydrauMind”, com controlo 
electrónico do sistema de centro fechado com 
adaptação à carga (E-CLSS)



Sistema de controlo mutuo entre o motor e a 
bomba (PEMC)



6 modos de trabalho (Potência, economia, 
martelo, potência de acessórios e de economia de 
acessórios e elevação)



Função PowerMax 

Controlos proporcionais por interruptores nos 
punhos para o braço, a lansa, o balde e a rotação, 
com controlo proporcional para acessórios e 5 
botãos adicionais, com botão de circulação para a 
frente, ponto morto e para trás



Circuito hidráulico adicional (HCU-B) 

Circuito hidráulico adicional (HCU-D) 

Preparada para engate rápido hidráulico 

TRANSMISSÕES E TRAVÕES
Accionamento totalmente automático da 
transmissão de 3 velocidades através dos eixos 
planetários dianteiro e traseiro



Eixo frontal oscilante (10°) com bloqueio 
automático e manual dos cilindros



Cruise control 

Chassis de 2,55 m 

Chassis de 2,75 m 

Velocidade limitada a 20 ou 25 km/h 

Protecção da transmissão 

CABINA
SpaceCab™, altamente pressurizada, montada 
sobre hiper-amortecedores viscosos, vidros 
coloridos, grande tecto de abrir com viseira solar, 
janela de frente de correr com dispositivo de 
segurança, janela inferior removível, limpa pára-
brisas dianteiro com característica intermitente, 
estore de enrolar para protecção do sol, isqueiro, 
porta-objectos, tapete de borracha



Aquecimento e suspensão da cadeira do operador 
com apoio lombar, apoios de braço ajustáveis em 
altura e cinto de segurança retráctil



Controlo de climatização 

Alimentação de 12/24 V 

Suporte de garrafa e cacifo para revistas 

Caixa térmica para bebidas 

Entrada adicional (tomada MP3) 

Rádio CD 

Assento ajustável com suspensão 

Limpa pára-brisas inferior 

Pala para a chuva (não para uso com OPG) 

EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
Sistema de câmara retrovisora 

Buzina 

Aviso de sobrecarga 

Tampão do depósito de combustível com chave 

Alarme de circulação audível 

Grandes corrimões e retrovisores 

Corta corrente 

Válvulas de segurança da lança 

Válvula de segurança do braço 

Válvula de segurança do cilindro ajustável 

Protecção frontal OPG 

Protecção superior OPG 

Alarme de circulação audível (versão de ruído 
branco)



Sistema de câmaras de visionamento lateral 

Buzina potente (sem aprovação para uso em 
estrada)



SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
Luzes de trabalho: 2 luzes na chassis, 1 luz traseira 
no contrapeso, 1 luz na lança (esquerda)



Luz de trabalho adicional na lança 

Luzes LED 

Luz de aviso de farol + luz traseira na cabina 

1 o 2 luzes de aviso de farol adicionais no 
contrapeso



Luzes de trabalho adicionais na cabina (4) 

OUTRO EQUIPAMENTO
Bomba de reabastecimento com corte automático 

Caixa de ferramentas integrada no chassis (245 l) 

Caixa adicional de ferramentas no chassis (245 l) 

Óleo do sistema hidráulico biodegradável 

Pintura especial 

CHASSIS
Lâmina paralela (dianteira e/ou traseira) com 
protecção dos cilindros



2 ou 4 estabilizadores com protecção dos cilindros, 
ajustamento independente



Pneus gêmeos 10.00-20 16 PR 

Pneus gêmeos Bandenmarkt Excavator 315/70 
R22.5



Pneus gêmeos Nokian 10-20 (L5) 

Pneus simples Michelin 18.00-19.5 

Pneus Bandenmarkt Grader 315/70 R22.5 

Pára-choques 

EQUIPAMENTO DE TRABALHO
Lança de uma peça 

Lança de duas peças 

Braços de 2,25 m; 2,6 m; 2,9 m 

Barra de preensão do balde carregador de dentes 

MOTOR
Motor Komatsu SAA6D107E-2 turbocomprimido, 
com injecção directa ‘common rail’



Conforme às normas EU Stage IIIB 

Ventoinha de refrigeração do tipo sucção 

Aquecimento automático do motor 

Sistema de prevenção de sobreaquecimento  
do motor



Controlo do combustível 

Função auto desaceleração 

Código de segurança da ignição 

Baterias 2 × 12 V/155 Ah 

SERVIÇO E MANUTENÇÃO
Linha de combustível de aeração automática 

Filtro do ar de elemento duplo, com indicador de 
colmatação, e auto limpeza



KOMTRAX™ – Sistema Komatsu de monitorização 
sem fios



Painel a cores vídeo-compatível de monitorização 
multifuncional (EMMS) e guia de eficácia



Ferramentas 

Komatsu CARE 

Sistema de lubrificação central 

Sistema de lubrificação central automático 


