
TRACTOR DE RASTOS

POTÊNCIA MOTORA
99 kW / 133 HP @ 2.200 rpm

PESO OPERATIVO
D51EX-24: 13.760 kg
D51PX-24: 14.180 kg

CAPACIDADE DA LÂMINA
D51EX-24: 2,7 - 2,9 m³
D51PX-24: 2,9 - 3,35 m³

Motor de acordo  
com a norma EU Stage IV

D51EX-24

D51PX-24
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PRODUTIVIDADE E ECONOMIA DE 

COMBUSTÍVEL EXCEPCIONAIS

Até 10% de redução no consumo de 
combustível com a nova tecnologia 
de motor e de controlo da bomba 
(em comparação com o D51-22)

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

a norma EU Stage IV
• Controlador da transmissão hidrostática  

(HST) optimizado
• Eco-manómetro ajustável e corte em marcha 

lenta automático
•  Ventoinha de refrigeração do radiador de  

transmissão hidráulica com modo de limpeza
• 100% de regeneração passiva e não necessita  

de filtro de partículas

Num relance

As imagens podem apresentar equipamentos opcionais ou especificações não disponíveis em sua área.

Equipamento de trabalho optimizado
• Lâmina INPAT com basculamento ajustável
• Ripper de tipo paralelogramo multidentes

NOVO

NOVO

NOVO
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Programa de manutenção  
complementar para  
clientes da Komatsu

KOMTRAX™
• Aumenta a informação da operação e poupança  

de combustível
• Antena integrada de comunicação

Num relance

Novo motor Komatsu SAA4D107-3 de baixo consumo 
para aumentar significativamente a produtividade

O controlo optimizado da Transmissão Hidrostática 
(HST), proporciona a potência máxima em ambos 
os rastos, durante operações de direção ou contra-
rotação, fazendo assim o D51-24 extremamente fácil 
de manobrar.

Conforto máximo ao operador e excelente visibilidade 
da lâmina graças à frente extremamente curta

O eco-manómetro, o eco-guia e o novo corte em 
marcha lenta automático permitem ao operador 
reduzir ainda mais o consumo de combustível.

O mais elevado conforto do operador
• Frente extremamente curta para excelente visibilidade  

da lâmina
• Câmara retrovisora integrada
• Assento totalmente ajustável com suspensão pneumática
• Sistema de ar condicionado de elevada capacidade

Comandos de última geração
• Transmissão hidrostática extremamente manobrável
• Selecção variável de velocidades ou sistema de selecção  

de mudança rápida convencional 
• PCCS (Sistema de Controlo do Comando com a Palma da Mão)
• Painel monitor multifuncional de grandes dimensões

Fiabilidade e manutenção
• Painel monitor multifuncional com função  

de detecção de avarias
• Design robusto
• Chassis de transmissão baixa e sistema “PLUS”

D51EX/PX-24
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DIMENSÕES

MOTOR

Modelo Komatsu SAA4D107-3

Tipo Arrefecido a água, 4 tempos, 
injecção directa ‘common rail’, 

turbocomprimida e arrefecida a ar

Potência motora

À rotação de 2.200 rpm

ISO 14396 99 kW / 133 HP

ISO 9249  
(potência motora líquida)

98 kW / 131 HP

N.º de cilindros 4

Diâmetro × curso 107 x 124 mm

Cilindrada 4,5 l

Tipo de accionamento  
de ventoinha

De acionamento  
hidráulico e reversível

Emissões do motor Satisfazem plenamente as normas 
dos gases de escape EU Stage IV

CHASSIS

Suspensão Barra de equilíbrio oscilante  
e eixo de articulação

Rastos Rastos PLUS

Raio de viragem mínimo

D51EX-24 2,4 m

D51PX-24 2,6 m

TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA (HST)

Variações de velocidade  
(avanços/retrocessos)

3/3

Velocidades máx. de marcha em 
modo variável (avanços/retrocessos)

0 - 9 km/h

As capacidades da lâmina respeitam a recomendação SAE J1265.

Esta brochura é uma versão preliminar com intuito de uma utilização comercial. A informação contida nesta brochura pode estar incompleta e/ou ser análise de alteração.  
Esta brochura será a curto prazo substituída por uma nova versão.

AdBlue® é uma marca registada da Verband der Automobilindustrie e.V.

EQUIPAMENTO DA LÂMINA

Comprimento 
total com  

lâmina

Largura × altura  
da lâmina

Elevação máx. 
acima do nível  

do solo

Descida máx. 
abaixo  
do solo

Ajustamento 
máximo de 
inclinação

Ângulo  
da  

lâmina

Lâmina PAT de 2,7 m³ (EX) (opcional) 4.800 mm 3.045 × 1.120 mm 1.010 mm 460 mm 425 mm 29°

Lâmina PAT de 2,9 m³ (EX) (standard) 4.800 mm 3.350 × 1.120 mm 1.010 mm 460 mm 469 mm 29°

Lâmina PAT de 2,9 m³ (PX) (opcional) 4.800 mm 3.350 × 1.120 mm 1.010 mm 460 mm 469 mm 29°

Lâmina PAT de 3,35 m³ (PX) (standard) 4.851 mm 3.350 × 1.170 mm 1.035 mm 475 mm 469 mm 29°

D51EX-24 D51PX-24

A 3.350 mm 3.350 mm

B 469 mm 469 mm

C 1.010 mm 1.035 mm

D 460 mm 475 mm

E 2.745 mm 2.745 mm

F 4.800 mm 4.851 mm

G 3.011 mm 3.011 mm

H 55 mm 55 mm

I 1.790 mm 1.880 mm

J 560 mm 710 mm

K 2.350 mm 2.590 mm

L 2.990 mm 2.990 mm

Espaço livre até ao solo: 
390 mm (+ altura da garra)
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D51EX/PX-24


