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POTÊNCIA MOTORA
337 kW / 452 HP @ 2.000 rpm

PESO OPERATIVO 
49.850 kg

CAPACIDADE DA LÂMINA 
Lâmina em semi-U: 13,7 m³ 

Lâmina em U: 16,6 m³ 

D275AX-5
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Num relaNce

Sistemas aperfeiçoados de funcionamento
• O sistema de controlo da patinagem da sapata do rasto (opção) reduz o cansaço do operador
• O conversor de binário de bloqueio automático economiza combustível e aumenta a velocida-

de e a eficácia da transmissão de força durante a terraplamagem e ripagem

Manutenção preventiva
• Sistema de localização Komatsu Komtrax™
• Estação de manutenção centralizada
• Tubagem hidráulica embutida
• Desenho modular do conjunto de transmissão
• Orifícios de verificação da pressão do óleo

Grande capacidade da lâmina
• 13,7 m³ (Lâmina em semi-U)
• 16,6 m³ (Lâmina em U)

Desenho integrado Komatsu
Para mais valor, fiabilidade e versatilidade. O sistema hidráulico, o conjunto de transmissão, a estrutura e todos os 
outros componentes importantes são concebidos pela Komatsu. Obtém-se assim uma máquina cujos componen-
tes estão concebidos para trabalharem juntos na procura de maior produção, maior fiabilidade e mais versatilidade.

A ventoinha de refrigeração do motor
De accionamento hidrostático e de controlo automático reduz o 
consumo de combustível e os níveis de ruído de funcionamento. 
È possível inverter a rotação para limpar o radiador.

O perfil extremamente baixo da máquina
Garante um excelente equilíbrio e um baixo 
centro de gravidade.
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POTÊNCIA MOTORA
337 kW / 452 HP @ 2.000 rpm

PESO OPERATIVO
49.850 kg

CAPACIDADE DA LÂMINA
Lâmina em semi-U: 13,7 m³ 

Lâmina em U: 16,6 m³

Nova cabina de desenho hexagonal com:
• Grande espaço interior
• Condução confortável com o novo amortecedor da cabina
• Excelente visibilidade
• Sistema de ar condicionado de elevada capacidade
• Alavanca PCCS (Sistema de Controlo do Comando com 

a Palma da Mão) para controlo da direcção e da lâmina
• Cabina pressurizada
• Apoios de braço ajustáveis
• Assento de dorso alto tecnologicamente avançado
• Kit de pré-instalação de rádio
• Conector de 12 V

O HSS (Sistema de Direcção Hidrostática)
proporciona um controlo suave, rápido e potente nas 
mais variadas condições de terreno. 

Chassis
• O sistema do trem da máquina K-bogie melhora a tracção, a durabilidade dos 

componentes e o conforto do operador.
• A nova concepção de ligação da lagarta reduz os custos de manutenção

Riper (opcional)
• Escarificador gigante de 

ângulo variável
• Escarificador multidentes 

de ângulo variável

O motor SAA6D140E-5 da Komatsu
com injecção “common rail” de alta pressão desenvolve elevada potên-

cia em modo de economia de combustível. 
Este motor satisfaz a norma EU Stage IIIA.
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Conversor de binário Sistema de controlo electrónico 
do conjunto de transmissão
Funcionamento suave e fácil através do controlador do motor e da transmissão
O D275AX-5 utiliza um sistema de controlo do conjunto de transmissão recentemente concebido. O controlador 
regista as diferentes acções de comando do operador (movimentos da alavanca e accionamento dos interrupto-
res) e todos os sinais do estado da máquina emitidos por cada sensor, tais como o regime do motor e o ângulo da 
máquina, que são utilizados para controlar com precisão o conversor de binário, a transmissão, as embraiagens de 
direcção e os travões, tendo em vista optimizar o funcionamento da máquina.

Função de redução 
automática da 

velocidade
Interruptor 
de serviço

Controlo do 
combustível

Motor

Controlador do motor Controlo da transmissão
Controlo do conversor de 

binário
Controlo de execução

Painel monitor

Pedal de desaceleração

Regime 
do motor

Bloqueio

Regulador 
electrónico

Tempe-
ratura de 
combus-
tível

Tem-
pera-
tura de 
água

Pres-
são do 
óleo do 
motor

Esquema de sistema de comando electrónico

coNtrolo ergoNómico e coNfortável

Alavanca à esquerda 

A nova cabina da Komatsu satisfaz as exigências dos operadores que trabalham durante longos turnos

PCCS (Sistema de Controlo do Comando com a Palma da Mão)
O novo sistema de controlo “PCCS” ergonomicamente concebido da Komatsu cria um ambiente 
de trabalho com controlo total do operador.

Interface Homem-máquina
Alavanca de comando electrónico da deslocação controlada com 
a palma da mão
A alavanca de comando da deslocação com a palma da mão permite ao 
operador um ambiente que assegura uma posição confortável e um controlo 
preciso da máquina sem o menor cansaço. A mudança das engrenagens 
de transmissão faz-se facilmente, bastando para isso carregar no respectivo 
botão de pressão.  
O controlador proporcional de direcção do sistema aumenta a segurança 
e assiste as operações de precisão. Nas velocidades mais baixas, há toda 
a gama de direcções da máquina disponível, assegurando um controlo de 
direcção preciso. Isto torna possível efectuar viragens de contra-rotação 
sem sair do seu próprio espaço. A gama de direcções da máquina é 
proporcionalmente reduzida na medida em que aumenta a velocidade de 
deslocação do dozer, o que permite executar manobras de viragem dentro 
de intervalos seguros e impossibilita viragens bruscas e inseguras a altas 
velocidades. 
Todos os sinais são transmitidos por um controlador do motor e da 
transmissão, impedindo a sobrecarga do sistema hidráulico de direcção e 
protegendo as peças hidráulicas e mecânicas. Como as articulações do 
controlador entre o quadrante do regime do motor, o pedal de desaceleração 
e o motor são eléctricas, não há desgaste das peças de articulação móveis.
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Sistema de direcção/travão 
de controlo electrónico

Transmissão de 
controlo electrónico

Conversor de binário 

Controlador do motor
Ao controlar o sistema de injecção de combustível, o controlador do motor optimiza o consumo de combustível em 
função da potência requerida. Funciona a três níveis:

• Passivo: gere as informações das condições de traba-
lho correntes, prevê uma operação a bordo manual e 
conta a história da máquina.

• Activo: fornece o código de erro e actua como sis-
tema de aviso, ajudando a reduzir as imobilizações 
dispendiosas da máquina.

Quadrante de controlo do regime do 
motor
A taxa de regime do motor (rpm) é continua-
mente controlada e verificada pelo contro-
lador do motor. Este controla a injecção de 
combustível, quando necessário, poupan-
do-o. Como as articulações do controlador 
entre o quadrante do regime do motor, 
o pedal de desaceleração e o motor são 
electrónicas, não há desgaste das peças de 
articulação móveis.

• Ferramenta de medição: os técnicos de serviço 
podem ver os vários parâmetros da máquina sem ne-
cessidade de hardware e software especiais e caros. 
Isto torna igualmente as informações técnicas imedia-
tamente disponíveis e optimiza o tempo de funciona-
mento.

Alavanca de comando da lâmina e do 
escarificador
As alavancas de comando da  lâmina e do 
escarificador têm um desenho ergonómico e 
permitem longos turnos de trabalho do ope-
rador com um controlo preciso da lâmina.

Controlo do 
combustível

Alavanca de 
comando da 
deslocação

Alavanca de 
comando da 

lâmina

Alavanca de 
comando do 
escarificador

Sensor de 
ângulo de 
penetração

Sensor de 
aceleração

Potenciómetro do 
pedal de travão

Controlador da direcçãoControlo da transmissão
Controlo do conversor de 

binário
Controlo de execução

Válvula de contro-
lo da transmissão Válvula 

auxiliar

Sensor 
da 
veloci-
dade de 
saída 
da 
trans-
missão

Esquema de sistema de comando electrónico

coNtrolo electróNico do coNjuNto de traNsmissão 

A nova cabina da Komatsu satisfaz as exigências dos operadores que trabalham durante longos turnos
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características de produtividade

Válvula de Modulação de  
Controlo Electrónico (ECMV)

P
re

ss
ão
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a 

em
br
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ag

em

Tempo

Válvula de modulação  
convencional

Função pré-programada de selecção da velocidade de deslocação
A função pré-programada de selecção da velocidade de deslocação faz parte do equipamento standard e permite 
ao operador seleccionar a velocidade de deslocação de marcha e de marcha-atrás entre três tipos pré-programa-
dos, nomeadamente F1-T2, F2-T2 (Frente1-Trás2, Frente2-Trás2) e mudança manual. Quando se selecciona o tipo 
pré-programado F1-T2 ou F2-T2 e a alavanca de comando da deslocação se move para a frente/para trás, a má-
quina desloca-se automaticamente para a frente/para trás com as velocidades F1/T2 ou F2/T2. Esta função reduz 
o tempo de mudança de engrenagem durante as repetidas operações de deslocação giratória.

 Carga leve  Carga pesada
Up

Down

F2-R2 MODE

Interruptor DOWNInterruptor UP 

F1-R2 MODE

Interruptor DOWNInterruptor UP 

MANUAL MODE

Embraiagens de direcção/travões ECMV  
(Válvula de Modulação de Controlo Electrónico)
Utilizando uma série inovadora de válvulas, o controlador da 
transmissão executa automática e suavemente cada engate 
de embraiagem. A velocidade de cada engrenagem baseia-se 
nas condições de mudança, tais como a velocidade da engre-
nagem, o regime do motor e a sequência de mudança corrente. 
Obtém-se assim um engate da embraiagem suave e sem cho-
ques e melhora-se a longevidade do componente e o conforto 
de condução. Como a ECMV gere a transmissão, a produtivida-
de também sai beneficiada, o que permite ao operador concen-
trar-se na gestão da posição da lâmina.

Função de redução automática da velocidade
O controlador comanda a velocidade do motor, a engre-

nagem de deslocação e a velocidade de deslocação. 
Se a máquina estiver sob carga e a sua velocidade de 

deslocação diminuir, o controlador reduz automatica-
mente para optimizar a velocidade da engrenagem e 

efectuar assim uma economia sensível de combustível. 
Esta função permite um funcionamento confortável e 

uma elevada produtividade sem redução manual para 
uma velocidade inferior. (Esta função pode ser desacti-

vada com o interruptor de anulação (CANCEL)).

Trabalhos sob carga 
pesada e em declives 
escarpados

Função de redução automática da velocidade
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Sistema de controlo da patinagem da sapata do rasto 
(opção) 
• Dispensa o operador de controlar constantemente o débito de 

potência do motor com o desacelerador durante as operações de 
escarificação. Isto reduz consideravelmente a fadiga do operador.

• Manobrabilidade melhorada, uma vez que o operador pode con-
centrar-se mais na aplicação do escarificador sem ter de estar 
atento a uma eventual patinagem da sapata do rasto.

• Custos de reparação consideravelmente reduzidos e vida do trem 
da máquina prolongada devido à redução da patinagem da sapata 
do rasto.

• O sistema de controlo da patinagem da sapata do rasto contribui 
para diminuir os custos de combustível, dado a potência do motor 
ser controlada automaticamente para óptimos níveis de operação.

Painel controlo sistema anti-patinagem

TransmissãoMotor Conversor 
de binário 

Bloqueio OFF

Bloqueio ON

Conversor de binário
O conversor de binário de fase única altamente eficaz proporciona 
um aumento elevado de binário em condições de carga variáveis, 
fornecendo sempre um óptimo desempenho do dozer. Proporciona 
uma transferência de potência suave e sem choques entre o motor 
e a transmissão, proporcionando assim um conforto superior para 
o operador e uma longa duração do conjunto de transmissão.

Sistema de conversor de binário de bloqueio automático
Na configuração de bloqueio, o sistema activa automaticamente 
a embraiagem de bloqueio do conversor de binário e envia toda a 
potência do motor directamente para a transmissão, aumentando 
assim a velocidade no solo e, por conseguinte, realizando ganhos 
iguais ao da tracção directa. Resulta assim uma utilização eficaz 
da potência do motor, menor consumo de combustível e tempos de 
ciclo mais rápidos.

Unidades de engrenagem 
planetária da direcção

Motor hidráulico

Travões

Sistema de Direcção Hidrostática - viragem suave e potente
O sistema de direcção hidrostática (HSS) é accionado por uma bomba 

hidráulica independente, com transmissão da força do motor aos dois rastos 
sem interrupção de potência no rasto interior. Quando a máquina gira, o rasto 

exterior move-se mais depressa e o interior mais lentamente, para viragens 
suaves e potentes. A contra-rotação para raios mínimos de viragem proporcio-

na uma excelente manobrabilidade. A direcção sem choques reduz a vibra-
ção da máquina e minimiza o cansaço do operador. O sistema de direcção 
hidrostática reduz ao mínimo os danos dos rastos ao solo. O sistema HSS 

do D275AX-5 está equipado com um comutador de modo de articulação no 
painel de bordo. Quando se selecciona o modo de articulação ou quando a 

máquina atinge o limite de HSS durante uma viragem, o travão lateral de vira-
gem acciona-se, provocando uma articulação com um raio curto de viragem.
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Novo motor ECot3

Sistema HPCR robusto

(Injecção de combustível “common rail” de alta 
pressão)
Uma bomba de alta pressão bombeia o combustível 
para a câmara de combustão ou régua comum “Com-
mon Rail”. A ECU (Unidade de Controlo Electrónico) 
optimiza em seguida a injecção de combustível da 
régua comum para os cilindros do motor. Isto melhora a 
potência do motor e a eficácia do combustível e reduz 
os níveis de emissões e de ruído.

Sistema ERG de alta resistência
De regresso aos cilindros, o gás de escape arrefecido 
impede a aglutinação do azoto e do oxigénio durante a 
combustão, o que reduz as emissões de NOx, baixa a 
pressão térmica e melhora a economia de combustível.

Sistema de arrefecimento do ar comprimido a ar
Ao arrefecer o ar comprimido fornecido pelo turbocom-
pressor aos cilindros, este sistema optimiza a eficácia 
da combustão, reduz as emissões e melhora o desem-
penho do motor.

Sistema de controlo electrónico
O sistema de controlo electrónico Komatsu controla 
o desempenho do motor optimizando as emissões, a 
eficácia do combustível e os níveis de ruído, mesmo em 
condições extremas.

Arrefecedor 
de ar

Injector

ECU (Unidade de 
Controlo Electrónico)

Régua comum 
(Common rail)

Bomba de alimentação

Nova câmara de 
combustão

Eficiência melhorada com ventoinha de refrige-
ração do motor de accionamento hidrostático
A rotação da ventoinha é controlada automaticamente 
em função da temperatura do líquido refrigerante e 
do óleo hidráulico, economizando assim combustível 
e proporcionando maior produtividade num ambiente 
operacional silencioso.

Motor potente e limpo
Potente mas com elevada eficiência de combustível o motor do D275AX-5 permite uma performance elevada quer 
em ripagem quer em operações de corte. O SAA6D140E-5 cumpre as directivas de emissões de gases EU Stage 
IIIA. Tem como tecnologia a injecção directa, turbocompressor, „aftercooler“ e EGR tudo isto para alcançar a mais 
elevada eficiência de combustível.

Inovação e tecnologia nos motores Komatsu
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equipameNto de trabalho

Lâminas Komatsu
A Komatsu utiliza um modelo de lâmina para abertura de caixas, oferecendo a maior resistência para uma lâmina 
de baixo peso, o que aumenta a manobrabilidade total da lâmina. Foi incorporado, na frente e nos lados da lâmina, 
aço de elevada resistência à tracção para maior durabilidade. A forma da lâmina ajuda a manobrar melhor uma 
vasta gama de materiais, proporcionado a sua boa penetração, combinada com uma baixa resistência de rolamen-
to da lâmina.

Lâmina em semi-U
A lâmina em semi-U da Komatsu foi concebida para 
utilizar nas aplicações mais difíceis. A forma da lâmina 
confere uma excelente penetração no solo. As suas 
duas asas laterais impedem o derrame do material, 
proporcionando um desempenho de nivelamento de 
primeira classe.

Lâmina em U
A lâmina em U foi especialmente concebida para 
grandes produções, com o mínimo de desperdício. Para 
além da sua grande capacidade, a excelente forma da 
lâmina oferece também uma performance de enrola-
mento excelente, assim retira maior produtividade do 
seu tractor de rastos.

Rippers
Os rippers Komatsu combinam a mais elevada produ-
tividades com longevidade. O encabadouro com um 
encaixe especial proporciona longa vida útil e permite 
uma elevada penetração em qualquer tipo de material. 
O ripper Komatsu com variação de ângulo está paten-
teado, sendo a única solução no mercado que permi-
te a fácil remoção de pedras. O seu design especial 
permite que o cilindro trabalhe em harmonia com a 
ponta do ripper, são assim uma combinação ideal para 
se conseguir grandes forças de arranque. Além disto, 
terá também a certeza de obter controlo total e preciso 
de modo a rentabilizar toda a força e conseguir elevada 
produtividade.
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chassis

Ligação do rasto com calço
As novas ligações do rasto do D275AX-5 têm como 
características uma força de pressão reduzida e um 
calço, resultando daí uma manutenção mais fácil, quan-
do a cavilha e o casquilho giram. Melhorou-se assim a 
duração de vida do trem da máquina e reduziram-se os 
custos de manutenção, maior reutilização da cavilha e 
manutenção reduzida em homens/hora.

Ponto de apoio do bogia superior

Ponto de apoio do bogia inferior

Força reduzida do acessório de 
pressão da cavilha + utilização 
da fixação com calço

Resguar-
do-guia do 
rasto

Calço

A máquina da Komatsu é extraordinariamente robusta e assegura uma excelente capacidade de terraplenagem 
e estabilidade. Os conjuntos articulados pesados com casquilhos de grande diâmetro, a altura substancial da 
articulação do rasto e vedantes de óleo superiores aumentam a resistência e a longevidade do trem da máquina. A 
operacionalidade também é assistida pela lubrificação remota do pino central da barra de equilíbrio. As rodas mo-
trizes segmentadas podem ser substituídas separadamente, com a mão, permitindo assim ao mecânico efectuar 
as substituições no estaleiro. O modelo também dá ao condutor uma visão perfeita das pontas da lâmina, tornando 
o trabalho mais fácil e mais preciso.

Trem da máquina de baixa transmissão

Sistema K-Bogia do trem da máquina
O sistema K-Bogia do trem da máquina é construído 
com uma roda motriz fixa e roletes do rasto flexíveis 
montados. Os roletes do rasto são montados aos pares 
num sistema de bogia duplo, permitindo um movimento 
vertical rápido do rolete do rasto.

Características do sistema de trem da máquina 
K-bogie
• O sistema K-bogie oferece uma excelente perfor-

mance de suporte do equipamento, mesmo sob as 
condições mais difíceis.

• As sapatas estão assim sempre em contacto com o 
solo, de modo a transmitir com a maior eficiência, a 
grande força de tracção deste equipamento.

• A duração de vida do trem da máquina foi aumenta-
da devido a um melhor alinhamento da corrente da 
lagarta com os seus roletes.

• Melhorou-se o confortou de condução ao reduzir a 
vibração e os choques nas deslocações em terrenos 
irregulares.
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Condução confortável com o novo suporte do 
amortecedor de cabina
A cabina do D275AX-5 utiliza apoios de amortecimento 
recentemente concebidos, cujo longo curso lhes dá uma 
excelente capacidade de absorção dos choques e das 
vibrações. Os apoios de amortecimento da cabina amor-
tecem os choques e a vi-
bração nas deslocações 
em condições adversas, 
o que é impossível com 
os métodos de suporte 
de cabina convencionais. 
A mola flexível do amor-
tecedor da cabina isola 
a cabina da carroçaria 
da máquina, suprimin-
do assim as vibrações 
e proporcionando um ambiente de trabalho calmo e 
confortável.

coNforto do operador

Resguardo

Borracha

Óleo de silício

Mola

Cabina pressurizada hexagonal
• A cabina, de nova concepção hexagonal, tem janelas 

grandes com vidros fumados que proporcionam uma 
excelente visibilidade para a frente, para trás e para 
os lados

• Filtros de ar, combinados com uma pressão mais ele-
vada do ar interior, evitam a entrada de poeiras para a 
cabina

• O interior da cabina de elevada qualidade está total-
mente em sintonia com o material absorvente do som

Assento de suspensão totalmente ajustável e 
consola de comando da deslocação
O assento ergonómico confortável e resistente confere 
ao operador um ambiente de trabalho seguro e confor-
tável. Durante as operações de terreplanagem, o assen-
to está voltado para a frente, proporcionado a melhor 
visibilidade possível da lâmina para a esquerda e para 
a direita. Durante as operações de marcha-atrás e de 
escarificação, o assento do operador pode ser ajustado 
rodando-o 15° para a direita, melhorando significativa-
mente a visibilidade para trás e reduzindo o esforço do 
pescoço. A alavanca de comando da deslocação, com a 
sua consola completa, pode ser accionada para a frente, 
para trás, para cima e para baixo, de modo a adaptar-se 
a cada operador. Está igualmente ligada à função de vi-
ragem do assento. Por conseguinte, está sempre situada 
em óptima posição para o operador.

Melhor visibilidade da lâmina e do escarificador
O elegante capô do motor e o assento do operador 
idealmente situado fornecem uma excelente visibilidade 
da lâmina. O nivela-
mento acabado e o 
nivelamento grosseiro 
podem ser facilmente 
executados e reduzindo 
significativamente os 
tempos cíclicos. A forma 
especial do depósito de 
combustível permite ao 
operador ter uma visão 
clara de toda a largura 
da parte traseira do dozer e não apenas do escarificador, 
melhorando assim o nível de eficácia e de segurança do 
próprio escarificador.

Conforto do operador
O conforto do operador é essencial para um trabalho 
seguro e produtivo. O D275AX-5 proporciona um am-
biente silencioso e confortável.
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maNuteNção fácil

Estação de manutenção centralizada
Para assegurar uma boa manutenção, todos os filtros 
de óleo hidráulicos e de lubrificação foram centrali-
zados para aceder de modo seguro e fácil a todos os 
pontos de manutenção.

Resguardos laterais do motor em asa de gaivota
Resguardos laterais do motor em asa de gaivota faci-
litam a manutenção do motor e a substituição do filtro. 
Os resguardos laterais são uma estrutura sólida com 
um trinco de atarraxar para melhorar a durabilidade e a 
reparabilidade.

Desenho modular do conjunto de transmissão
Os componentes do conjunto de transmissão estão 
vedados num desenho modular para poderem ser des-
montados e montados sem derrames de óleo.

Travões de disco sem manutenção
Os travões de disco húmido requerem menos  
manutenção.

Monitor com função de auto-diagnóstico
O painel monitor tem um objectivo multifunções, pro-
pondo nomeadamente:
• Informações em tempo real sobre o contador horário, 

o regime do motor (rpm), o manómetro de combustí-
vel e a temperatura de refrigeração da água

• Informações sobre a manutenção preventiva, como o 
tempo de substituição dos filtros de óleo

• Informações de serviço para informar o operador se 
ocorrerem anomalias

• Toda a informação detalhada disponível sobre o 
sistema mecânico da Komatsu, sem utilizar quaisquer 
ferramentas de serviço externas

Estrutura fiável e simples
O desenho do chassis principal da estrutura do casco 
simples aumenta a durabilidade e reduz a concentração 
da tensão em zonas críticas. O chassis do rasto tem 
uma grande secção cruzada e utiliza o suporte do veio 
de articulação para maior fiabilidade.

Manutenção preventiva
A manutenção preventiva é a única maneira de garantir uma longa vida ao seu equipamento. É por isso que a 
Komatsu concebeu o D275AX-5 com pontos de manutenção bem posicionados para efectuar inspecções e uma 
manutenção fácil e rápida.

Tubagem hidráulica embutida
A tubagem hidráulica para o cilindro de inclinação da 
lâmina está toda alojada no braço impulsor para protec-
ção contra danos causados pelo material.

Vedante facial O-ring
As ligações das mangueiras hidráulicas utilizam vedan-
tes faciais O-ring de elevada qualidade e garantem um 
desempenho de vedação 
melhorado contra vibra-
ções e choques da carga.
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maNuteNção e apoio ao clieNte

Quando compra equipamento Komatsu, acede a uma vasta gama de programas e serviços que foram concebidos 
para o ajudar a rentabilizar o máximo o seu investimento. Tudo isto assegura uma produtividade substancial, longe-
vidade do equipamento, baixos custos de exploração e uma boa retoma ou um bom valor de revenda.

• Muitos dos componentes vitais do D275AX-5 foram 
instalados e demonstraram a sua total fiabilidade 
noutros grandes equipamentos de terraplenagem 
Komatsu.

• O extenso sistema de armazenamento de peças e 
logística da Komatsu em toda a Europa e no mundo 
inteiro asseguram uma disponibilidade de peças sem 
paralelo.

• Os programas de formação contínua do pessoal de 
oficina da Komatsu garantem-lhe a excelência da ma-
nutenção e reparação do seu equipamento e o estado 
ideal de funcionamento do mesmo.

• O programa de análise do óleo da Komatsu (Komatsu 
Oil Wear Analysis (KOWA)) propõe análises de óleo 
sofisticadas para identificar os problemas a acompa-
nhar durante o programa de manutenção preventiva.

• O KFWP (Programa de Garantia Flexível da Komatsu) 
encontra-se disponível, fornecendo uma gama de 
opções para a máquina e seus componentes, que po-
dem ser selecionados em função das necessidades e 
actividades individuais. Este programa foi concebido 
para ajudar a reduzir os custos totais de funciona-
mento.

• O Contrato de Reparação e Manutenção da Komatsu 
é uma maneira de estabelecer um custo de explo-
ração fixo e de assegurar a disponibilidade ideal da 
máquina durante a vigência do contrato.

Sistema de localização Komatsu Komtrax™
O sistema de localização da Komatsu, Komtrax™, é um meio revolucio-
nário novo de seguir o seu equipamento, a qualquer momento e onde 
quer que esteja. Permite-lhe identificar o local preciso das suas má-
quinas e obter as leituras do contador horário em tempo real mediante 
uma ligação à Internet. O sistema Komtrax consiste numa unidade de 
controlo electrónico, um transmissor GPS e uma antena de satélite ins-
talada na sua máquina. Está ligado a um sistema de satélites de GPS e 
de telecomunicações para fornecer dados sobre localizações e infor-
mações. Concebido para um futuro mais exigente, o sistema Komtrax é 
uma resposta às suas necessidades de hoje e de amanhã.
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D275AX-5 T r a c T o r  d e  r a s T o s

MOTOR

TRANSMISSÃO FINAL

Modelo ................................................................ Komatsu SAA6D140E-5
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 ...................................................................337 kW / 452 HP
 ISO 9249 (potência motora líquida) ............................335 kW / 449 HP
N.º de cilindros ........................................................................................6
Diâmetro × curso ................................................................140 × 165 mm
Cilindrada ....................................................................................... 15,24 l
Regulador ............................................ Todas as velocidades, electrónico
Sistema de lubrificação
 Método ........................... Bomba de engrenagens, lubrificação forçada
 Filtro ..........................................Grande caudal e bypasse combinados

Tipo ........................................................Engrenagem de dentes direitos,  
engrenagem planetária, dupla redução

Roda motriz .............................Os aros segmentados da roda motriz são 
atarraxados para fácil substituição

MEIO AMBIENTE

TREM DA MÁQUINA

CAPACIDADES

SISTEMA DE DIRECÇÃO

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

Níveis de ruído
 Ruído externo LwA ............................................. 112 dB(A) (2000/14/EC)
 Ruído nos ouvidos do operador LpA .... 79 dB(A) (ISO 6396 valores dinâmicos)
Níveis de vibrações (EN 12096:1997)*
 Mão/braço .....................................≤ 2,5 m/s² (incerteza K = 1,09 m/s²)
 Corpo ............................................≤ 0,5 m/s² (incerteza K = 0,29 m/s²)
* para propósito de avaliação do risco segundo directiva 2002/44/EC, referência a ISO/TR 25398:2006.

Tipo ............................................. Sistema de direcção hidrostática (HSS)
Comando da direcção ..................................................... Alavanca PCCS
Travões de serviço ................Húmidos, de discos múltiplos e controlados 

por pedal, apertados por mola e libertados hidraulicamente
Travão de serviço ..................................................Função dos travões de 

direcção como travão de serviço
Raio mínimo de viragem (contra-rotação) ........................................3,9 m

Suspensão .................. Barra de equilíbrio oscilante e eixo de articulação
Estrutura do rolete do rasto ................................Construção monocoque, 

de grande secção e durável
Roletes e carretos ........................................Roletes do rasto lubrificados
Trem da máquina K-Bogie .......... Os roletes lubrificados do rasto são fixados de 
maneira elástica à estrutura do rolete com um sistema de suspensão de bogia
Rastos ...................................................................... Vedado e lubrificado
Tensão ........................................... Mola combinada e unidade hidráulica
N.º de sapatas (de cada lado) ...............................................................39
Altura da garra (crista simples) .......................................................88 mm
Largura da sapata (standard) .......................................................610 mm
Superfície de contacto com o solo ..........................................42.456 cm²
Roletes inferiores (de cada lado) .............................................................7
Roletes superiores (de cada lado)...........................................................2

TRANSMISSÃO TORQFLOW

Depósito de combustível ................................................................... 840 l
Radiador ............................................................................................ 100 l
Óleo do motor ...................................................................................... 52 l
Conversor de binário, transmissão, 
grupo cónico e sistema de direcção .................................................... 90 l
Transmissão final (de cada lado) ......................................................... 40 l
Sistema hidráulico da lâmina do dozer .............................................. 130 l
Riper gigante (capacidade adicional) .................................................. 38 l
Escarificador de dentes múltiplos (capacidade adicional) ................... 38 l

especificações técNicas

Tipo .........................................................................Komatsu TORQFLOW
Conversor de binário ...... 3 elementos, 1 nível, 1 fase, arrefecido a água,

com o bloqueio de conversor de binário
Transmissão ......... Engrenagem planetária, transmissão de embraiagem

multi-discos, comandada hidraulicamente, lubrificada à pressão
A alavanca de bloqueio da mudança de velocidades e o interruptor de 
segurança de ponto morto evitam arranques acidentais da máquina.

D275AX-5
Engrenagem de mudanças

FORÇA DA BARRA DE 
TRACÇÃO vs VELOCIDADE 

A FORÇA MÁXIMA 
UTILIZÁVEL DEPENDE DA 
TRACÇÃO E DO PESO DO 
TRACTOR INCLUINDO O 

EQUIPAMENTO MONTADO

Velocidade de deslocação

F
or

ça
 d

e 
tr

ac
çã

o

Sapatas de serviço 
pesado

Peso adicional
Superfície de 

contacto com o solo

710 mm 570 kg 49.416 cm²

760 mm 850 kg 52.896 cm²

Lock-up

Lock-up

Lock-up

Velocidades de marcha Para a frente Para trás

1ª 3,6 km/h 4,7 km/h

2ª 6,7 km/h 8,7 km/h

3ª 11,2 km/h 14,9 km/h
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Tipo ............................................... CLSS (sistema de detecção de carga)
As válvulas de comando de carretel são montadas no exterior ao lado 
do depósito hidráulico.
Bomba principal ........................................Deslocação variável tipo pistão
 Caudal máximo da bomba ...................................................... 230 l/min
 Ajustamento da válvula de segurança ................................. 280 kg/cm²
Válvulas de comando para lâmina niveladora de inclinação em semi-U e 
lâmina niveladora de inclinação em U
 Elevação da lâmina ............................Levantar, manter, baixar e flutuar
 Inclinação da lâmina ................................... Direita, manter e esquerda
Válvula de comando adicional para escarificador
 Elevação do escarificador ............................. Levantar, manter e baixar
 Inclinação do escarificador .......................Aumentar, manter e diminuir
Cilindros hidráulicos ...............................................Pistão de dupla acção
N.º de cilindros × diâmetro
 Inclinação da lâmina ............................................................2 × 120 mm
 Inclinação da lâmina (inclinação simple) ............................1 × 180 mm
 Elevação do escarificador ...................................................2 × 180 mm
 Inclinação do escarificador .................................................2 × 160 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

EQUIPAMENTO DA LÂMINA

As capacidades da lâmina respeitam a recomendação SAE J1265.

DIMENSÕES

D275AX-5
A 2.260 mm
B 4.300 mm
C 3.965 mm
D 1.960 mm
E 3.480 mm
F 9.260 mm
G 3.030 mm
H 1.300 mm
I 870 mm
J 3.985 mm

PESO OPERAÇÃO (APROXIMADO)

Incluindo a lâmina em semi-U, capota ROPS, cabina de aço, operador, 
equipamento standard, capacidade prevista de lubrificante e de líquido 
refrigerante e depósito de combustível cheio.

Comprimento
total com lâmina

Capacidade da
lâmina

Largura x altura
da lâmina

Elevação máx.
acima do solo

Profundidade
máxima

Ajustamento máx.
da inclinação

Peso
adicional

Lâmina em semi-U de inclinação simples 6.930 mm 13,7 m³ 4.300 × 1.960 mm 1.450 mm 640 mm 1.000 mm 7.507 kg
Lâmina em semi-U reforçada de inclinação simples 6.930 mm 13,7 m³ 4.300 × 1.960 mm 1.450 mm 640 mm 1.000 mm 8.329 kg
Lâmina em semi-U de inclinação dupla 6.930 mm 13,7 m³ 4.300 × 1.960 mm 1.450 mm 640 mm 1.140 mm 7.590 kg
Lâmina em semi-U reforçada de inclinação dupla 6.930 mm 13,7 m³ 4.300 × 1.960 mm 1.450 mm 640 mm 1.140 mm 8.412 kg
Lâmina em U de inclinação simples 7.265 mm 16,6 m³ 4.615 × 1.973 mm 1.450 mm 640 mm 1.070 mm 8.404 kg
Lâmina em U reforçada de inclinação simples 7.265 mm 16,6 m³ 4.615 × 1.973 mm 1.450 mm 640 mm 1.070 mm 9.505 kg
Lâmina em U de inclinação dupla 7.265 mm 16,6 m³ 4.615 × 1.973 mm 1.450 mm 640 mm 1.220 mm 8.516 kg
Lâmina em U reforçada de inclinação dupla 7.265 mm 16,6 m³ 4.615 × 1.973 mm 1.450 mm 640 mm 1.220 mm 9.588 kg

Dozer em semi-u com escarificador gigante

Espaço livre até ao solo: 507 mm

Escarificador multidentes
Tipo ......................................Escarificador multidentes de ângulo variável
N.º de dentes ...........................................................................................3
Peso adicional (incluindo a unidade de controlo hidráulico) ........ 4.462 kg
Comprimento da lança ..............................................................2.495 mm
Elevação máxima acima do solo ..................................................955 mm
Profundidade máxima de escavação............................................900 mm 

Escarificar gigante
Tipo ................................................ Escarificar gigante de ângulo variável
Profundidade de escarificação ajustável em três níveis pela polia de 
cavilha controlada hidraulicamente.
N.º de dentes ...........................................................................................1
Peso adicional (incluindo a unidade de controlo hidráulico) ........ 3.600 kg
Comprimento da lança ..............................................................1.252 mm
Elevação máxima acima do solo ..................................................870 mm
Profundidade máxima de escavação.........................................1.300 mm 

EQUIPAMENTO DO ESCARIFICADOR

Peso operacional ....................................................................... 49.850 kg
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D275AX-5

EQUIPAMENTO DE SÉRIE
Cabina
• Assento de suspensão: em tecido, 

inclinação, apoio de dorso elevado, 
giratório

• Cinto de segurança
• Encosto de cabeça
• Apoios dos pés elevados
• Sistema de controlo do comando 

com a palma da mão (PCCS)
• Controlo da lâmina com uma só 

alavanca
• Ar condicionado
• Kit de pré-instalação de rádio  

(12 V, antena, altifalantes)
• Pedal de desaceleração
• Painel monitor electrónico
• Apoios de cabina viscosos
• Guarda-lamas
• Retrovisor (dentro da cabina)
• Pala solar
• Suporte de taça
• Suporte para a caixa da merenda

Trem da máquina
• Sapatas reforçadas de crista 

simples 610 mm
• Conjunto de articulação, vedado e 

lubrificado
• Rodas motrizes segmentadas
• Sistema K-Bogia
• Resguardos do rolete K-Bogia
• Ajustadores hidráulicos do rasto

Sistemas de controlo
• Conversor de binário de bloqueio
• Conectores de serviço PM
• Manómetro local do radiador
• Sistema de localização Komatsu 

Komtrax™
Acessórios
• Gancho de reboque à frente
• Limpa pára-brisas de trás
• Limpa pára-brisas da frente
• Limpa portas
• Sub-protecções, cárter de óleo e 

transmissão
• Sistema de iluminação à frente
• Sistema de iluminação atrás

• Kit de ferramentas
Peças relativas ao motor
• Depósito de reserva do radiador
• Protecção reforçada do radiador
• Ventoinha de refrigeração, 

accionada hidrostaticamente
• Filtro de entrada do depósito de 

combustível
• Separador de água
• Sistema de zona de água dura, 

incluindo resistência à corrosão
• Disposição da área de combustível 

pobre
• Disposição da área quente
• Tubo de admissão com capa contra 

a chuva
• Filtro de ar tipo seco, duplo 

elemento com indicador de poeiras 
e evacuador

• Preparação p/ reabastecimento 
rápido de combustível

• Fechos, tampas de filtro e 
resguardos

• Motor de arranque 24 V/11 kW
• Alternador 24 V/75 A

• Baterias 2 ×12 V/170 Ah
• Resguardos laterais do motor em 

asa de gaivota
• Transmissão hydroshift
• Conversor de binário 
• Sistema de direcção hidrostática 

(HSS)
• Sistema de direcção húmido C&B
• Função de redução automática da 

velocidade
• Sistema de selecção de mudança 

rápida
Equipamento de trabalho
• Sistema hidráulico para 

escarificador
• Sistema hidráulico para lâminas de 

nivelamento
Equipamento de segurança
• Alarme auxiliar
• Buzina de aviso
• Cabina de aço
• Capota ROPS para cabina, satisfaz 

as normas ISO 3471 e SAE J1040, 
APR88 ROPS

EQUIPAMENTO OPCIONAL
Cabina
• Rádio

Trem da máquina
• Sapatas reforçadas de crista 

simples (710 mm, 760 mm)
• Resguardo do cárter da transmissão 

final
• Resguardo dos roletes do rasto a 

todo o comprimento para o K-bogia

Sistemas de controlo
• Sistema de controlo da patinagem 

da sapata

Peças relativas ao motor
• Aquecimento eléctrico do óleo e da 

água do motor
• Alternador 24 V/90 A
• Baterias da capacidade elevada  

2 × 12 V/220 Ah

Acessórios
• Gancho de engate
• Contrapeso
• Contrapeso + gancho de engate
• Luz de trabalho do escarificador
• Luzes de inspecção

Equipamento de trabalho
• Lâmina em semi-U de inclinação 

simples de 13,7 m³
• Lâmina em semi-U de inclinação 

dupla de 13,7 m³
• Lâmina em semi-U reforçada de 

inclinação simples de 13,7 m³
• Lâmina em semi-U reforçada de 

inclinação dupla de 13,7 m³
• Lâmina em U de inclinação simples 

de 16,6 m³
• Lâmina em U de inclinação dupla de 

16,6 m³
• Lâmina em U reforçada de 

inclinação simples de 16,6 m³

• Lâmina em U reforçada de 
inclinação dupla de 16,6 m³

• Protecção antiprojecção para dozer 
em semi-U

• Placa de pressão soldada (semi-U)
• Protecção antiprojecção para dozer 

em U
• Escarificador multidentes de ângulo 

variável
• Escarificador gigante de ângulo 

variável

Equipamento de segurança
• Extintor
• Kit de primeiros socorros
• Direcção de emergência


