
motor 
Modelo Isuzu AH-6WG1XYSS, 
 com certificação Tier III
Tipo 4 tempos, turboalimentado
Cilindros 6
Diâmetro x curso 147 x 154 mm
Cilindrada 15,7 L (15.700 cm3)
Injeção de combustível Common Rail
Combustível Diesel
Filtro de combustível Em linha
Arrefecimento Líquido
Potência líquida SAE J1349 
 532 hp (397 kW) a 1.800 rpm
Torque máximo a 1.500 rpm 
   Líquido 2.250 N.m (229 kgf.m)

CILINDroS HIDrÁULICoS
Cilindros da lança (2)
    Diâmetro interno 200 mm 
    Diâmetro da haste 140 mm 
    Curso 1.893 mm
Cilindros do braço (1)
    Diâmetro interno 215 mm 
    Diâmetro da haste 150 mm 
    Curso 2.290 mm
Cilindros da caçamba (1)
    Diâmetro interno 190 mm 
    Diâmetro da haste 130 mm 
    Curso 1.555 mm
Cilindros do braço (1) – Mass Excavator
    Diâmetro interno 215 mm 
    Diâmetro da haste 150 mm 
    Curso 2.175 mm
Cilindros da caçamba (1) – Mass Excavator
    Diâmetro interno 215 mm 
    Diâmetro da haste 150 mm 
    Curso 1.520 mm

PESo oPErACIoNAL
Com braço de 3,66 m, lança padrão de 8,4 m,
   sapatas de esteira de 750 mm, caçamba de 
   3.000 kg, operador pesando 79 kg, tanque de 
   combustível cheio e equipamento padrão
  81.000 kg

SIStEmA HIDrÁULICo
Bombas (2) Pistão axial  
  com deslocamento variável
Capacidade
    Máxima 2 x 500 L/min (2 x 132,1 gpm)
Pressão de alívio do sistema 
   Padrão 314 bar (4.554 psi)
   Power Boost 343 bar (4.974 psi)
Válvulas de controle
   Seção de 4 carretéis para acionamento da  
    esteira direita, lança, caçamba e aceleração do 
    braço
   Seção de 5 carretéis para acionamento da 
    esteira esquerda, sistema auxiliar, giro, 
    aceleração da lança e braço.
   Válvulas anti-drift para a lança e o braço
Sistema hidráulico pilotado
   Bomba (1) Engrenagens
   Vazão máxima 27 L/min (7,1 gpm)
   Pressão de alívio 44 bar (638 psi)
Sistema de giro
   Motor (1) Projeto de pistão axial 
  de deslocamento fixo
   Velocidade 0-6,4 rpm
   Freio Aplicado por mola e liberado
  hidraulicamente com sistema duplo 
  de amortecimento
   Torque de giro 266,5 kN.m (27.175 kgf.m)

Sistema de translação
   Motor (2) Pistão axial, 2 velocidades
   Comando final Redutor planetário
   Força na barra de tração 565 kN (57.614 kgf)
Velocidades de translação
    Redução automática de marcha
  Frente/Ré
    Baixa 2,9 km/h
    Alta 4,2 km/h
Válvula de controle de translação 
   Projeto de contrabalanço e alívio de estágio duplo

LANÇA/BrAÇo
Lança padrão 
   Comprimento 8,40 m
   Lança com cilindro 
    do braço & tubulações 8.040 kg
   Cilindros de levantamento (2) 800 kg (cada)
   Peso total 9.640 kg
Braço de 5,62 m 
   Peso somente do braço 3.242 kg
   Tubulações & articulação 
    do cilindro da caçamba 1.418 kg
   Peso total 4.660 kg 
Braço de 4,44 m
   Peso somente do braço 2.730 kg
   Tubulações & articulação 
    do cilindro da caçamba 1.418 kg
   Peso total 4.148 kg
Braço de 3,66 m
   Peso somente do braço 2.382 kg
   Tubulações & articulação 
    do cilindro da caçamba 1.418 kg
   Peso total 3.800 kg
Lança mass Excavator
Comprimento 7,25 m
   Lança com cilindro 
    do braço & tubulações 7.480 kg
   Cilindros de levantamento (2) 800 kg (cada)
   Peso total 9.080 kg
Braço de 2,98 m (mass Excavator)
   Peso somente do braço 2.383 kg
   Tubulações & articulação 
    do cilindro da caçamba 1.608 kg
   Peso total do braço 3.991 kg

PArtE roDANtE
Número de roletes
   Roletes superiores (cada esteira) 3
   Roletes inferiores (cada esteira) 9
Número de sapatas 
   Garras duplas – cada lado 51
Passo do elo 260,35 mm

SIStEmA ELÉtrICo
Tensão 24 V

Alternador 50 A

Baterias (2) 140 Ah (5 horas), baixa manutenção

CAPACIDADES DE SErVIÇo
Tanque de fluido hidráulico 
   Capacidade de reabastecimento 310 L
   Capacidade total do sistema 720 L
Comando final (em cada lado) 13,8 L
Redutor de giro 13,5 L
Motor c/ troca de filtro 52 L
Combustível 900 L
Radiador 133 L

CX800B
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3,05 m 4,57 m 6,1 m 7,62 m 9,14 m 10,67 m 12,19 m 13,72 m 
Alcance máximo

Frontal     Lateral Frontal     Lateral Frontal     Lateral Frontal     Lateral Frontal     Lateral Frontal     Lateral Frontal     Lateral Frontal     Lateral     Frontal        Lateral      Alcance

10,67 m *6.185 kg *6.185 kg 11,40 m

9,14 m *5.936 kg *5.936 kg 12,37 m

7,62 m *12.762 kg *12.762 kg *11.764 kg 11.629 kg *5.845 kg *5.845 kg 13,03 m

6,10 m *13.669 kg *13.669 kg *12.445 kg 11.425 kg *8.022 kg *8.022 kg *5.868 kg *5.868 kg 13,49 m

4,57 m *29.908 kg *29.908 kg *22.038 kg *22.038 kg *17.502 kg *17.502 kg *14.803 kg *14.418 kg *13.080 kg 10.971 kg *11.606 kg 8.431 kg *6.026 kg *6.026 kg 13,72 m

3,05 m *25.123 kg *25.123 kg *19.906 kg 18.365 kg *15.960 kg 13.670 kg *13.760 kg 10.473 kg *12.082 kg 8.137 kg *6.299 kg *6.299 kg 13,72 m

1,52 m *16.958 kg *16.958 kg *27.617 kg 24.171 kg *21.698 kg 17.231 kg *17.139 kg 12.945 kg *14.327 kg 10.019 kg *12.399 kg 7.864 kg *6.707 kg *6.390 kg 13,56 m

Nível do 
solo

*19.929 kg *19.929 kg *28.956 kg 23.128 kg *22.447 kg 16.437 kg *17.865 kg 12.400 kg *14.758 kg 9.633 kg *12.513 kg 7.660 kg *7.297 kg *6.662 kg 13,18 m

-1,52 m *19.294 kg *19.294 kg *23.807 kg *23.807 kg *28.797 kg 22.924 kg *22.356 kg 16.029 kg *17.956 kg 12.060 kg *14.781 kg 9.407 kg *12.241 kg 7.547 kg *8.158 kg *7.275 kg 12,55 m

-3,05 m *22.197 kg *22.197 kg *31.337 kg *31.337 kg *27.686 kg 23.082 kg *21.743 kg 16.006 kg *17.502 kg 11.947 kg *14.236 kg 9.339 kg *9.451 kg *8.386 kg 11,66 m

-4,57 m *29.341 kg *29.341 kg *32.947 kg *32.947 kg *25.531 kg *23.354 kg *20.247 kg 16.210 kg *16.187 kg 12.083 kg *12.558 kg 9.543 kg

-6,10 m *36.258 kg *36.258 kg *27.731 kg *27.731 kg *21.857 kg *21.857 kg *17.298 kg 16.483 kg *13.216 kg 12.446 kg

-7,62 m *15.756 kg *15.756 kg *11.492 kg 11.492 kg

3,05 m 4,57 m 6,1 m 7,62 m 9,14 m 10,67 m 12,19 m 13,72 m 
Alcance máximo

Frontal     Lateral Frontal     Lateral Frontal     Lateral Frontal     Lateral Frontal     Lateral Frontal     Lateral Frontal     Lateral Frontal     Lateral     Frontal        Lateral      Alcance

10,67 m *10.386 kg *10.386 kg 8,78 m

9,14 m *9.728 kg *9.728 kg 10,08 m

7,62 m *14.264 kg *14.264 kg *9.479 kg *9.479 kg 10,94 m

6,10 m *17.235 kg *17.235 kg *15.534 kg 14.945 kg *9.479 kg 9.411 kg 11,48 m

4,57 m *31.319 kg *31.319 kg *23.427 kg *23.427 kg *18.914 kg *18.914 kg *16.374 kg 14.378 kg *13.879 kg 10.704 kg *9.706 kg 8.708 kg 11,76 m

3,05 m *36.740 kg *36.740 kg *26.466 kg *26.466 kg *20.841 kg 18.664 kg *17.303 kg 13.720 kg *14.990 kg 10.386 kg *10.159 kg 8.413 kg 11,81 m

1,52 m *29.301 kg *29.301 kg *29.165 kg 25.105 kg *22.474 kg 17.666 kg *18.074 kg 13.130 kg *15.262 kg 10.046 kg *10.885 kg 8.504 kg 11,60 m

Nível do 
solo

*31.070 kg *31.070 kg *30.004 kg 24.107 kg *23.041 kg 16.941 kg *18.437 kg 12.677 kg *15.126 kg 9.819 kg *11.974 kg 9.048 kg 11,17 m

-1,52 m *24.107 kg *24.107 kg *38.985 kg 37.670 kg *29.301 kg 23.903 kg *22.701 kg 16.600 kg *18.074 kg 12.427 kg *12.745 kg 10.205 kg 10,43 m

-3,05 m *32.385 kg *32.385 kg *35.946 kg *35.946 kg *27.282 kg 24.107 kg *21.227 kg 16.646 kg *16.396 kg 12.473 kg

-4,57 m *39.711 kg *39.711 kg *30.117 kg *30.117 kg *23.245 kg *23.245 kg *17.666 kg 16.918 kg

-6,10 m *15.512 kg *15.512 kg

NOTA: *As capacidades de levantamento não excedem 75% da carga de tombamento mínima ou 87% da capacidade de levantamento hidráulica. 
As capacidades assinaladas com um asterisco são limitadas hidraulicamente.

CAPACIDADES DE LEVANtAmENto – ComPrImENto DA LANÇA 8,40 m

NOTA: *As capacidades de levantamento não excedem 75% da carga de tombamento mínima ou 87% da capacidade de levantamento hidráulica. 
As capacidades assinaladas com um asterisco são limitadas hidraulicamente.

CAPACIDADES DE LEVANtAmENto – LANÇA 7,25 m mASS EXCAVAtor

3,05 m 4,57 m 6,1 m 7,62 m 9,14 m 10,67 m 12,19 m 13,72 m 
Alcance máximo

Frontal     Lateral Frontal     Lateral Frontal     Lateral Frontal     Lateral Frontal     Lateral Frontal     Lateral Frontal     Lateral Frontal     Lateral     Frontal        Lateral      Alcance

12,19 m *3.606 kg *3.606 kg 12,73 m

10,67 m *3.312 kg *3.312 kg 13,79 m

9,14 m *7.031 kg *7.031 kg *3.130 kg *3.130 kg 14,58 m

7,62 m *8.278 kg *8.278 kg *4.219 kg *4.219 kg *3.039 kg *3.039 kg 15,14 m

6,10 m *10.093 kg *10.093 kg *9.390 kg *9.254 kg *6.850 kg *6.850 kg *3.039 kg *3.039 kg 15,49 m

4,57 m *12.157 kg *12.157 kg *10.955 kg *10.955 kg *10.093 kg 8.959 kg *8.188 kg 6.895 kg *3.085 kg *3.085 kg 15,70 m

3,05 m *14.856 kg *14.856 kg *18.326 kg *18.326 kg *16.307 kg *16.307 kg *13.608 kg *13.608 kg *11.885 kg 11.091 kg *10.682 kg 8.551 kg *9.276 kg 6.645 kg *3.221 kg *3.221 kg 15,72 m

1,52 m *31.480 kg *31.480 kg *23.927 kg *23.927 kg *18.961 kg *18.394 kg *15.173 kg 13.699 kg *12.814 kg 10.478 kg *11.272 kg 8.142 kg *10.002 kg 6.396 kg *3.425 kg *3.425 kg 15,57 m

Nível do 
solo

*21.886 kg *21.886 kg *27.851 kg 24.404 kg *20.911 kg 17.237 kg *16.557 kg 12.882 kg *13.722 kg 9.934 kg *11.771 kg 7.779 kg *10.297 kg 6.147 kg *3.720 kg *3.720 kg 15,24 m

-1,52 m *13.812 kg *13.812 kg *22.158 kg *22.158 kg *28.849 kg 23.179 kg *21.954 kg 16.352 kg *17.418 kg 12.247 kg *14.357 kg 9.480 kg *12.134 kg 7.485 kg 10.342 kg 5.988 kg *4.151 kg *4.151 kg 14,73 m

-3,05 m *17.055 kg *17.055 kg *25.379 kg *25.379 kg *28.735 kg 22.725 kg *22.113 kg 15.853 kg *17.690 kg 11.862 kg *14.538 kg 9.208 kg *12.134 kg 7.303 kg *8.233 kg 5.920 kg *4.740 kg *4.740 kg 14,00 m

-4,57 m *20.956 kg *20.956 kg *29.461 kg *29.461 kg *27.942 kg 22.748 kg *21.682 kg 15.740 kg *17.373 kg 11.703 kg *14.198 kg 9.095 kg *11.509 kg 7.258 kg *5.648 kg *5.648 kg 13,00 m

-6,10 m *25.742 kg *25.742 kg *34.904 kg *34.904 kg *26.173 kg 23.043 kg *20.457 kg 15.876 kg *16.352 kg 11.794 kg *13.087 kg 9.186 kg *9.208 kg 7.462 kg *7.054 kg *7.054 kg 11,68 m

-7,62 m *35.426 kg *35.426 kg *30.164 kg *30.164 kg *22.952 kg *22.748 kg *17.963 kg *16.262 kg *14.084 kg 12.111 kg *10.342 kg 9.548 kg

-9,14 m *22.929 kg *22.929 kg *17.600 kg *17.600 kg *13.359 kg *13.359 kg *8.936 kg *8.936 kg

3,05 m 4,57 m 6,1 m 7,62 m 9,14 m 10,67 m 12,19 m 13,72 m 
Alcance máximo

Frontal     Lateral Frontal     Lateral Frontal     Lateral Frontal     Lateral Frontal     Lateral Frontal     Lateral Frontal     Lateral Frontal     Lateral     Frontal        Lateral      Alcance

12,19 m *4.035 kg *4.035 kg 12,42 m

10,67 m *3.649 kg *3.649 kg 12,40 m

9,14 m *9.001 kg *9.001 kg *3.445 kg *3.445 kg 13,28 m

7,62 m *10.793 kg *10.793 kg *6.643 kg *6.643 kg *3.354 kg *3.354 kg 13,92 m

6,10 m *12.494 kg *12.494 kg *11.451 kg 11.282 kg *9.659 kg 8.810 kg *3.331 kg *3.331 kg 14,33 m

4,57 m *16.077 kg *16.077 kg *13.719 kg *13.719 kg *12.177 kg 11.146 kg *10.884 kg 8.538 kg *3.422 kg *3.422 kg 14,53 m

3,05 m *32.702 kg *32.702 kg *24.333 kg *24.333 kg *18.527 kg *18.527 kg *15.011 kg 13.936 kg *12.993 kg 10.602 kg *11.587 kg 8.220 kg *5.101 kg *5.101 kg *3.558 kg *3.558 kg 14,55 m

1,52 m *20.387 kg *20.387 kg *27.168 kg 24.913 kg *20.727 kg 17.610 kg *16.418 kg 13.142 kg *13.719 kg 10.103 kg *11.972 kg 7.880 kg *5.804 kg *5.804 kg *3.830 kg *3.830 kg 14,38 m

Nível do 
solo

*10.521 kg *10.521 kg *19.842 kg *19.842 kg *28.710 kg 23.529 kg *21.997 kg 16.657 kg *17.393 kg 12.484 kg *14.376 kg 9.672 kg *12.245 kg 7.608 kg *4.193 kg *4.193 kg 14,02 m

-1,52 m *15.805 kg *15.805 kg *23.267 kg *23.267 kg *28.982 kg 22.917 kg *22.314 kg 16.068 kg *17.824 kg 12.053 kg *14.649 kg 9.354 kg *12.290 kg 7.404 kg *4.715 kg *4.715 kg 13,46 m

-3,05 m *19.275 kg *19.275 kg *27.145 kg *27.145 kg *28.324 kg 22.894 kg *21.997 kg 15.886 kg *17.642 kg 11.827 kg *14.445 kg 9.196 kg *11.921 kg 7.359 kg *5.509 kg *5.509 kg 12,65 m

-4,57 m *24.106 kg *24.106 kg *34.652 kg *34.652 kg *26.760 kg 23.166 kg *20.999 kg 15.954 kg *16.826 kg 11.849 kg *13.515 kg 9.241 kg *6.711 kg *6.711 kg 11,51 m

-6,10 m *31.817 kg *31.817 kg *31.091 kg *31.091 kg *23.925 kg 23.144 kg *18.844 kg 16.272 kg *14.853 kg 12.099 kg *10.952 kg *9.559 kg

-7,62m *24.605 kg *24.605 kg *19.185 kg *19.185 kg *14.830 kg *14.830 kg *10.385 kg *10.385 kg

CAPACIDADES DE LEVANtAmENto – ComPrImENto DA LANÇA 8,40 m
BrAço 5,62 m – Capacidades de levantamento calculadas usando caçamba de 2.590 kg e contrapeso de 12.500 kg. BrAÇo 3,66 m – Capacidades de levantamento calculadas usando caçamba de 3.001 kg e contrapeso de 12.500 kg.

BRAÇO 2,98 m – Capacidades de levantamento calculadas usando caçamba de 3.450 kg e contrapeso de 12.500 kg.

BRAÇO 4,44 m – Capacidades de levantamento calculadas usando caçamba de 3.001 kg e contrapeso de 12.500 kg.
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DImENSÕES – ComPrImENto DA LANÇA 8,40 m

        Braço de 5,62 m          Braço de 4,44 m        Braço de 3,66 m

A Altura total 6,20 m 5,00 m 4,81 m

B Altura da cabine 3,61 m 3,61 m 3,61 m

C Comprimento total 13,92 m 14,32 m 14,36 m

D Comprimento total (sem acessório) 7,46 m 7,46 m 7,46 m

E Largura da torre com passarelas 4,25 m 4,25 m 4,25 m

F Distância do chassi ao solo 1,59 m 1,59 m 1,59 m

G Raio de giro traseiro 4,30 m 4,30 m 4,30 m

H Comprimento total da esteira 6,36 m 6,36 m 6,36 m

I Distância (centro a centro) entre a roda guia e a roda motriz 5,07 m 5,07 m 5,07 m

J Bitola da esteira — estendida 3,45 m 3,45 m 3,45 m

K Largura da sapata 750 mm 750 mm 750 mm

L Largura total da esteira com sapatas de 750 mm 4,36 m 4,36 m 4,36 m

L Largura total da esteira com estruturas laterais de

750 mm retraídas 3,74 m 3,74 m 3,74 m

M Distância mínima do solo 890 mm 890 m 890 mm

Peso operacional* 81.860 kg 81.348 kg 81.000 kg

Pressão sobre o solo 1,01 kgf/cm2 1,01 kgf/cm2 1,01 kgf/cm2

Os desenhos são apenas para fins ilustrativos e podem não representar precisamente a máquina.
*Com sapata da esteira de 750 mm, caçamba de 3.000 kg, 75 kg do operador, equipamento padrão e combustível.

        Braço de 5,62 m         Braço de 4,44 m        Braço de 3,66 m

A Raio máximo de escavação 16,11 m 14,94 m 14,12 m

B Raio de escavação ao nível do solo 15,86 m 14,68 m 13,84 m

C Profundidade máxima de escavação 10,66 m 9,47 m 8,69 m

D Profundidade de escavação – fundo plano de 2,44 m 10,56 m 9,36 m 8,57 m

E Altura de descarga 10,17 m 9,51 m 8,92 m

F Altura de alcance máximo 14,30 m 13,60 m 12,91 m

G Rotação da caçamba 167º 167º 167º

H Profundidade de escavação em parede vertical 9,11 m 7,75 m 6,44 m

J Raio de giro mínimo 6,21 m 6,13 m 6,27 m

Força de escavação do braço 

    Padrão 195 kN (19.884 kgf) 232 kN (23.657 kgf) 274 kN (27.940 kgf)

    Power Boost 214 kN (21.822 kgf) 253 kN (25.799 kgf) 300 kN (30.591 kgf)

    Força de escavação da caçamba

    Padrão 330 kN (33.651 kgf) 330 kN (33.651 kgf) 330 kN (33.651 kgf)

    Power Boost 361 kN (36.812 kgf) 361 kN (36.812 kgf) 361 kN (36.812 kgf)

DADoS DE DESEmPENHo – ComPrImENto DA LANÇA 8,40 m
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DImENSÕES – LANÇA 7,25 m (mASS EXCAVAtor)

       Braço de 2,98 m

A Altura total 5,00 m

B Altura da cabine 3,61 m

C Comprimento total 13,21 m

D Comprimento total (sem acessório) 7,46 m

E Largura da torre com passarelas 4,25 m

F Distância do chassi ao solo 1,59 m

G Raio de giro traseiro 4,30 m

H Comprimento total da esteira 6,36 m

I Distância (centro a centro) entre a roda guia e a roda motriz 5,07 m

J Bitola da esteira — estendida 3,45 m

K Largura da sapata 750 mm

L Largura total da esteira com sapatas de 750 mm 4,36 m

L Largura total da esteira com estruturas laterais de 750 mm retraídas 3,74 m

M Distância mínima do solo 890 mm

Peso operacional* 81.089 kg

Pressão sobre o solo 1,01 kgf/cm2

Os desenhos são apenas para fins ilustrativos e podem não representar precisamente a máquina.
*Com sapata da esteira de 750 mm, caçamba de 3.450 kg, 75 kg do operador, equipamento padrão e combustível.

     Braço de 2,98 m

A Raio máximo de escavação 12,31 m

B Raio de escavação ao nível do solo 11,99 m

C Profundidade máxima de escavação 7,03 m

D Profundidade de escavação – fundo plano de 2,44 m 6,88 m

E Altura de descarga 7,89 m

F Altura de alcance máximo 11,76 m

G Rotação da caçamba 162º

H Profundidade de escavação em parede vertical 4,25 m

J Raio de giro mínimo 5,39 m

Força de escavação do braço 

    Padrão 317 kN (32.325 kgf)

    Power Boost 347 kN (35.384 kgf)

    Força de escavação da caçamba

    Padrão 430 kN (43.848 kgf)

    Power Boost 470 kN (47.927 kgf)

DADoS DE DESEmPENHo – LANÇA 7,25 m (mASS EXCAVAtor)
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Compartimento do operador
Janela frontal deslizante – removível
Monitor LCD
Teto solar
Cabine com sistema Isomount® 
Assento Deluxe ajustável com cinto de segurança 

retrátil de 76 mm (3”)
Vidros de segurança em todas as janelas
Sistema de climatização
Rádio AM/FM com sintonia automática
Limpador de para-brisa com lavador
Dispositivo antifurto

motor
AH-6WG1XYSS diesel turboalimentado
Certificação TIER III
Sistema de pré-aquecimento
Controle do aceleração do tipo dial
Sistema de parada de emergência
Desaceleração automática do motor
Marcha lenta automática de toque único

Sistema elétrico
Baterias (2)
Monitoramento dos sistemas eletrônicos
Farol de serviço da lança
Dupla buzina
Farol de serviço da plataforma de giro da torre

Sistema hidráulico
Controles de pilotagem padrão ISO
Seletor de modo de operação: SP, H e Auto
Modo implemento auxiliar
Power Boost – Automático
2 bombas de pistão de fluxo variável
Redução de vazão automática da bomba
Válvula hidráulica auxiliar
Válvulas antideslizamento da lança e do braço
Controle de amortecimento de acessório para a 

lança e o braço
Filtragem de 100% do óleo de retorno
Prioridade da lança
Ventilador hidráulico reversível

Parte rodante
Sapatas: 750 mm, de garras duplas, 
 51 sapatas em cada lado
Comprimento da esteira: 6,36 m
Bitola: 3,64 m
Esteira selada e lubrificada

Acionamento da esteira
Sistema de translação hidrostático de 2 velocidades
Sistema de priorização da translação em linha reta
Freios de estacionamento a disco

torre
Lança: 8,40 m – monobloco
Adaptação para martelete
Freio de giro
 

outros
Contrapeso: 12.561 kg
Fechamento com chave única

torre
Braço: 4,44 m ou 3,66 m
Mass Excavator
 Braço: 2,98 m
 Lança: 7,25 m
FOPS com nível de proteção 2
Tela frontal
Grade frontal
Para-sol
Defletor de chuva
Teto solar transparente

Sistema hidráulico
Sistema hidráulico auxiliar
 De atuação simples, com 1 bomba
 De dupla atuação, com 1 ou 2 bombas 
    (incluindo articulação da caçamba heavy-duty)
 Sistema hidráulico de dupla atuação, de uso 
    geral, para ser utilizado com kit thumb
 Válvula seletora do padrão de controle

outros
Assento com suspensão a ar
Dispositivos de controle de flutuação de carga, 

montados nos cilindros
Dispositivo de remoção de contrapesos
Proteção da esteira de comprimento total

Aplicação                    Largura                     Capacidade coroada – SAE

Serviços pesados 1,06 a 2,13 m 1,93 a 4,52 m3 (2,53 a 5,91 jd3)

Serviços extremamente pesados 1,14 a 2,13 m 1,89 a 4,05 m3 (2,47 a 5,30 jd3)

CAPACIDADES DAS CAÇAmBAS

EQUIPAmENto PADrÃo 

EQUIPAmENto oPCIoNAL 

A CAse reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, 
sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições 
e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem 
variar de região para região e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos 
opcionais e acessórios e podem não incluir todos os equipamentos padrão.
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sistema de Monitoramento de Frota via celular ou satélite


