
336 GC
ESCAVADORA HIDRÁULICA

Potência do Motor 204 kW (273 hp)
Pesos em Operação 36 500 kg (80,500 lb)

O Motor Cat® C7.1 está em conformidade com as normas de emissão U.S. EPA Tier 4 Final and EU Stage V.
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ESCAVADORAS NEXT GENERATION 
As Escavadoras Cat® Next Generation oferecem-lhe mais opções de escolha para o seu negócio do que nunca.
+ MAIOR ESCOLHA DE MODELOS

+ MAIS TECNOLOGIAS STANDARD

+ MAIS OPÇÃO DE PREÇOS

Prontas para ajudar a fortalecer o seu negócio, as Escavadoras Cat® Next Generation oferecem-lhe
novas formas de trabalhar com mais produtividade e com custos reduzidos – para que poupe ainda mais.

A CAT 336 GC oferece-lhe o equilíbrio 
ideal de desempenho �ável, conforto 
do operador e benefícios de 
produtividade, e custos reduzidos. A 
CAT 336 GC é uma escolha inteligente 
para operações onde a alta �abilidade 
e o baixo custo por hora de 
desempenho são prioridades.

FIÁVEL. CONFORTÁVEL. PRODUTIVA.

CAT® 336 GC



336 GC ESCAVADORA HIDRÁULICA

Uma combinação precisa de velocidade mais baixa do motor e 
uma grande bomba hidráulica proporciona mais trabalho por 
unidade de combustível.

A Cat 336 GC está equipada para o ajudar a gerir o consumo de 
combustível. Escolha entre dois modos de potência para 
corresponder às suas aplicações especí�cas - Modo Potência 
e o novo Modo Inteligente.

O Modo Potência proporciona a máxima produtividade em 
aplicações de alta procura, como carregamento de camiões e 
escavação de valas.

O Modo Smart corresponde automaticamente à velocidade do 
motor e à potência hidráulica à procura da maior e�ciência de 
combustível em qualquer aplicação
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1 Comparada à 336F.

AUMENTÁMOS A EFICIÊNCIA
DE COMBUSTÍVEL ATÉ 5%1 

TRABALHE MELHOR.
POUPE DINHEIRO.

CARREGUE MAIS POR MENOS 
A Escavadora Next Generation Cat® 336 GC é 5% mais e�ciente.

CARREGUE MAIS 4 CAMIÕES UTILIZANDO A MESMA
QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL

219 L (58 GAL) =
83 CAMIÕES CARREGADOS

83 CAMIÕES CARREGADOS ×
5% AUMENTO DE EFICIÊNCIA =

4 CAMIÕES CARREGADOS EXTRA

Escavadoras Cat® a carregar camiões Cat® 730 utilizando
219 L (58 gal) de combustível por dia.

CENÁRIO:

336F 336 GC
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CUSTOS DE MANUTENÇÃO MAIS BAIXOS

O QUE IRÁ FAZER COM
AS SUAS POUPANÇAS?

SUBSTITUIA MENOS 50 FILTROS    
MAIS DE 12,000 HORAS DE OPERAÇÃO

POUPA-LHE  ATÉ 20%
EM CUSTOS DE MANUTENÇÃO*

*FONTE: COMPARAÇÃO INTERNA DE CUSTOS DE MANUTENÇÃO
DO APOIO AO PRODUTO DA NEXT GENERATION

20%

Com intervalos de manutenção prolongados, consegue-se fazer mais 
a um custo inferior em comparação com a 336F. As localizações 
consolidadas dos �ltros tornam o serviço mais rápido. Os �ltros 
hidráulicos, de ar e de depósito de combustível têm uma capacidade 
aumentada e uma vida útil mais longa..

AS REDUÇÕES NOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO 
INCLUEM:

+ Localizações de �ltros consolidadas para reduzir o tempo 
de serviço.

+ Filtro hidráulico melhorado com maior capacidade de 
retenção de sujidade.

+ Filtros de óleo e de combustível com intervalos de 
manutenção prolongados.

+ Filtro de ar avançado Cat com o dobro da capacidade de 
retenção de pó do �ltro anterior.



O Product Link™ recolhe dados automaticamente e 
com precisão a partir dos seus ativos – seja de 
qualquer tipo e qualquer marca.
Informações como localização, horas, utilização 
de combustível, produtividade, tempo de 
inatividade, alertas de manutenção, códigos de 
diagnóstico e estado da máquina podem ser 
visualizados online através de aplicações web e 
móveis.

Aceda à informação em qualquer altura e em 
qualquer lugar com o VisionLink - e utilize-a para 
tomar decisões informadas que aumentem a 
produtividade, reduzam os custos, simpli�que a 
manutenção, e melhorem a segurança no seu local 
de trabalho. Com diferentes opções de nível de 
subscrição, o seu revendedor Cat pode ajudá-lo a 
con�gurar exatamente o que precisa para ligar a 
sua frota e gerir o seu negócio sem pagar por 
extras que não precisa. As subscrições estão 
disponíveis com relatórios por telemóvel ou satélite 
(ou ambos). 

A tecnologia CAT LINK ajuda a tirar a complexidade da gestão dos seus locais de trabalho – reunindo dados gerados pelo seu
equipamento, materiais e pessoas para lhe fornecer dados em formatos personalizáveis.

PRODUCT LINK™

VISIONLINK®

CAT® LINK 
DESCOMPLIQUE A GESTÃO DOS SEUS EQUIPAMENTOS

A Caterpillar lança produtos, serviços, e tecnologias em cada região em diferentes intervalos de tempo. Por favor, veri�que com o seu revendedor Cat local a disponibilidade
e especi�cações de tecnologia.
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A cabine ROPS com certi�cação ISO é 
selada e suprime o som. As janelas e o 
per�l frontal inferior da máquina dão 
uma excelente visibilidade à área de 
trabalho sem o estorvo de ter de se 
inclinar constantemente para a frente.

Os locais onde as escavadoras 
trabalham são tipicamente 
robustos e desa�antes. Dai a 
importância de a cabine da 336 GC 
proteger o operador tanto quanto 
possível da fadiga, stress, ruído e 
temperaturas de trabalho.

336 GC ESCAVADORA HIDRÁULICA6

CABINE ROPS
ISO-CERTIFICADA

VISIBILIDADE EM
TODA A VOLTA
As grandes janelas à frente, laterais e 
traseiras dão uma excelente visibilidade 
em todas as direções a partir do assento 
do operador. A estrutura ROPS utiliza 
pilares estreitos da cabina dianteira para 
permitir um campo de visão mais amplo 
para a frente. Além disso, com a câmara 
retrovisora padrão, os operadores 
estarão sempre atentos ao que está à 
volta da escavadora. 

As características de conveniência 
incluem rádio Bluetooth®, entradas USB 
para carregamento e conectividade ao 
telefone, tomadas DC 12V e porta AUX, 
armazenamento na parte traseira, 
compartimentos superiores e na 
consola, e suportes para copos e 
garrafas.

FÁCIL ACESSO,
ARRUMAÇÃO E
CONECTIVIDADE

INTERIOR
CONCEBIDO PARA

O OPERADOR
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ASSENTO E CONSOLA

KEYLESS PUSH START

JOYSTICKS CUSTOMIZADOS

MONITOR TOUCHSCREEN

A maioria das con�gurações da máquina 
podem ser controladas através do monitor 
de ecrã táctil de alta resolução. Oferece 
42 idiomas e é fácil de alcançar a partir do 
assento - sem torcer ou rodar para chegar 
aos interruptores. Um prático controlo de 
jog dial e teclas de atalho estão também 
posicionados ergonomicamente na 
consola direita.

A e�ciência do movimento é fundamental 
para manter os operadores produtivos e 
alertar durante todo o turno. O assento da 
336 GC foi concebido para uma fácil 
operação e conforto. O novo assento de 
série é largo e ajustável para que os 
operadores de qualquer tamanho possam 
trabalhar confortavelmente.

A função de joystick pode ser personalizada 
através do monitor. O padrão do joystick, 
bem como a resposta, podem ser de�nidos 
para corresponder à preferência do 
operador. Todas as preferências são 
guardadas com a identi�cação do operador 
e restauradas no início de sessão.

A 336 GC usa um motor de arranque sem 
chave com botão de pressão. Isto acrescenta 
segurança à máquina, utilizando códigos de 
identi�cação do operador para limitar e 
rastrear o acesso à máquina. Os códigos 
podem ser introduzidos manualmente, através 
de um fob de chave Bluetooth® opcional, ou de 
uma aplicação para smartphone
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As veri�cações de manutenção de rotina podem ser executadas 
mais rapidamente, mais fácil e mais seguro com acesso ao nível do 
solo ao pré-puri�cador de ar, ao separador de água de combustível, 
aos drenos de água e sedimentos do tanque de combustível, e à 
veri�cação do nível de refrigerante do sistema de arrefecimento.

MANTENHA A SUA ESCAVADORA SEGURA

Utilize o seu código PIN no monitor, o fob opcional da chave 
Bluetooth, ou o seu smartphone para ativar o botão de arranque. 

CARACTERÍSTICAS 
DE SEGURANÇA
CUIDE DOS SEUS EQUIPAMENTOS
E DOS SEUS COLABORADORES

1,148 MANEIRAS
DE SE MANTER SEGURO
ESCORREGAR É UMA DAS
MAIORES CAUSAS DE
ACIDENTES DE TRABALHO.*

 
 

FACTO:

AS NOSSAS PLACAS ANTIDERRAPANTES

1,000+
*FONTE: HTTPS://WWW.OSHA.GOV/DTE/GRANT_MATERIALS/FY07/SH-16625-07/SLIPSTRIPSFALLS.PPT

 PERFURAÇÕES INDIVIDUAIS
PARA MELHOR TRAÇÃO.
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AUMENTE A SUA PRODUTIVIDADE E LUCRO

COM OS ACESSÓRIOS CAT

ENGATES RÁPIDOS MESAS VIBRATÓRIAS DE COMPACTAÇÃO

BALDES MARTELOS HIDRÁULICOS

 

 

PREVENIR DESGASTE DOS MARTELOS

Ligue-se através do monitor e o
martelo pára automaticamente após
30 segundos de disparo contínuo,
evitando que tanto a ferramenta
como a escavadora trabalhem
em excesso.

Pode facilmente aumentar o desempenho da sua máquina utilizando qualquer um dos acessórios de trabalho da Cat.
Cada acessório da Cat foi concebido para se adaptar ao peso e potência das Escavadoras Cat
para um melhor desempenho, segurança e estabilidade

LOCALIZAR OS
SEUS ACESSÓRIOS
É SIMPLES

O Localizador de acessórios Cat 
PL161 é um dispositivo Bluetooth  
que torna fácil e rápido encontrar 
os seus acessórios e outros 
equipamentos. O leitor de Bluetooth 
a bordo da escavadora ou a 
aplicação CAT APP no seu telefone 
irá localizar o seu equipamento.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Todas as especi�cações disponíveis em cat.com.

MOTOR

Modelo do Motor C7.1

Potência – ISO 9249 204 kW 273 hp

Potência – ISO 14396 205 kW 275 hp

Diâmetro 105 mm 4 in

Curso 135 mm 5 in

Cilindrada 7.1 L 433 in3

SISTEMA HIDRÁULICO

Sistema Principal – Caudal Máximo
– Implemento 

560 L/min (280 × 2 bombas) 
148 gal/min (74 × 2 bombas)

Pressão Máxima – Equipamento – Normal 35 000 kPa 5,076 psi

Pressão Máxima - Deslocamento 35 000 kPa 5,076 psi

Pressão Máxima - Rotação 28 000 kPa 4,061 psi

MECANISMO DE ROTAÇÃO

Velocidade de Rotação 8.74 rpm

Binário de Rotação 137 kN·m 101,168 lbf-ft

PESOS DA MÁQUINA

Pesos em Operação* 36 500 kg 80,500 lb

Lança de Alcance, R3.9DB (12'10") Braço, HD 1.88 m³ (2.46 yd³) Balde,
850 mm (33") Sapatas de Rasto com três garras, 6.8 mt (14,991 lb) contrapeso.

CAPACIDADES DE REABASTECIMENTO DE SERVIÇO

Capacidade do Depósito de Combustível 600 L 158.5 gal

Sistema de Refrigeração 39 L  10.2 gal

Óleo de Motor 25 L   6.6 gal

Transmissão da Giratória (Cada) 18 L   4.8 gal

Transmissão Final (Cada) 8 L   2.1 gal

Sistema Hidráulico (Incluindo o Depósito) 373 L  98.5 gal

Depósito Hidráulico 161 L  42.5 gal

Depósito de DEF 50 L  13.2 gal

SISTEMA DE AR CONDICIONADO

O sistema de ar condicionado desta máquina contém o refrigerante
de gases �uorados com efeito de estufa R134a (Potencial de Aquecimento
Global = 1430). O sistema contém 1.00 kg de refrigerante, que tem um
equivalente de CO2 de 1.430 toneladas métricas.

DIMENSÕES

Lança Alcance 6.5 m (21'4")

Braço Alcance Braço 3.2 m (10'6")

Balde HD 1.88 m3 (2.46 yd3)

Altura de Transporte (topo da cabine) 3170 mm  10'4"

Altura do Corrimão 3160 mm  10'4"

Largura em Transporte 11 180 mm  36'8"

Raio de Rotação Traseiro 3530 mm  11'6"

Distância do Contrapeso 1250 mm   4'1"

Distância Livre ao Solo 510 mm   1'8"

Comprimento até ao centro dos roletes 4040 mm  13'3"

Comprimento do Rasto 5030 mm  16'6"

Bitola do Rasto 2590 mm   8'5"

Largura em Transporte – 700 mm (Sapatas 28") 3290 mm  10'9"

AMPLITUDES DE TRABALHO

Lança Alcance 6.5 m (21'4")

Braço Alcance Braço 3.2 m (10'6")

Balde HD 1.88 m3 (2.46 yd3)

Profundidade Máxima de Escavação 7530 mm  24'8"

Alcance Máximo ao Nível do Solo

Altura Máxima de Corte

Altura Máxima de Carga

Altura Mínima de Carga

Profundidade Máxima de Corte para
Fundo Nivelado de 2440 mm (8'0") 
Profundidade Máxima de Escavação Vertical

Força de Escavação do Balde (ISO)

Força de Escavação do Braço (ISO)

11 060 mm  36'3"

10 300 mm  33'9"

7070 mm  23'2"

2570 mm   8'5"

 
7370 mm  24'2"

5710 mm  18'8"

196 kN 44,090 lbf

147 kN 33,090 lbf
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Nem todas as características estão disponíveis em todas as regiões. Veri�que com o seu revendedor Cat local a disponibilidade de ofertas especí�cas na sua área.
Para informações adicionais, consulte os catálogos de Especi�cações Técnicas para os modelos 336 e 336 GC disponíveis em www.cat.com ou no seu revendedor Cat.

EQUIPAMENTO DE SÉRIE E OPCIONAL
O equipamento de série e opcional pode variar. Para mais informações, consulte o seu concessionário CAT

CABINE DE SÉRIE

DE SÉRIE

DE SÉRIE

DE SÉRIE

OPCIONAL

ROPS, Supressão de Som

Monitor LCD Touch de Alta de�nição
203 mm (8")

Banco Ajustável Mecanicamente 

MOTOR OPCIONAL

Aquecedores de blocos de arranque a frio

Dois Modos de Potência Selecionáveis: Power, Smart

Controlo Automático de Velocidade do Motor

Capacidade até 3300 m (10,830 pés) de altitude

52° C (126° F) Capacidade de Arrefecimento a quente

Ventoinha Hidráulica Reversível 

–18° C (0° F) Capacidade de Arranque a Frio

Filtro de Ar de Duplo Elemento
com Pré-Puri�cador Integrado

Capacidade Biodiesel até B20

 

SISTEMA HIDRÁULICO OPCIONAL

SmartBoom™

Circuito de Regeneração para Lança e Braço 

Válvula de controlo principal eletrónica

Aquecimento automático do óleo hidráulico

Válvula amortecedora de oscilação invertida.

Travão de estacionamento rotativo automático

Filtro de Retorno Hidráulico de Alta Performance

Duas velocidades de deslocação

Capacidade de óleo bio-hidráulico

Oscilação precisa*

Circuito auxiliar bidirecional combinado

Circuito auxiliar de média pressão

Circuito de engate rápido

*Não disponível na Europa

RASTO OPCIONAL

Chassis Transportador Longo

Ponto de Reboque na Estrutura da Base  

6.8 mt (14,991 lb) contrapeso  

600 mm (24") Sapatas de Rasto com três garras  

700 mm (28") Sapatas de Rasto com três garras  

800 mm (31") Sapatas de Rasto com três garras  

850 mm (33") Sapatas de Rasto com três garras

ARTICULAÇÃO DIANTEIRA OPCIONAL

6.5 m (21'4") Lança Alcance

2.8 m (9'2") Braço

3.2 m (10'6") Braço

3.9 m (12'10") Braço

SISTEMA ELÉTRICO OPCIONAL

Duas baterias de 1,000 CCA sem manutenção

Interruptor de corte elétrico centralizado

Luzes de chassis LED, LH e RH Lança,
luzes de cabine

TECNOLOGIA CAT OPCIONAL

Cat Product Link

Paragem Automática do Martelo

SERVIÇO E MANUTENÇÃO OPCIONAL

Localização agrupada de �ltros de óleo
e combustível do motor  

Entradas para análises de óleo programadas
(S∙O∙SSM) 

Bomba de reabastecimento elétrica

SEGURANÇA E PROTEÇÃO OPCIONAL

Sistema de Segurança Caterpillar One Key

Caixa de armazenamento/ferramenta
externa bloqueável

Fechaduras de porta com chave,
de combustível e de depósito hidráulico

Compartimento de escoamento
de combustível bloqueável

Plataforma de serviço com placa antiderrapante
e parafusos de encastrar

Corrimão e suporte de mão RH
(de acordo com ISO 2867:2011)

Pacote de Visibilidade Standard

Buzina de Sinalização/Aviso

Interruptor de desligamento do motor
secundário ao nível do solo  

Câmaras com vista lateral traseira e direita

Válvula de retenção do sistema
de descida da lança

Válvula de retenção do Sistema
de descida do braço

 

DE SÉRIE

DE SÉRIE

DE SÉRIE

DE SÉRIE

DE SÉRIE



Para informações mais completas sobre produtos Cat, serviços de concessionários e soluções industriais, 
visite-nos na web em www.cat.com

© 2020 Caterpillar. Todos os direitos reservados.

VisionLink é uma marca comercial da Trimble Navigation Limited, registada nos Estados Unidos e em 
outros países.

Os materiais e especi�cações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. As máquinas em destaque 
nas fotos podem incluir equipamento adicional. Consulte o seu revendedor Cat para opções disponíveis.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, os seus respetivos logótipos, "Caterpillar Corporate Yellow", 
"Power Edge" e Cat "Modern Hex", bem como a identidade corporativa e do produto aqui utilizado, são 
marcas registadas da Caterpillar e não podem ser utilizadas sem autorização.
www.cat.com www.caterpillar.com

AEXQ2359-04
Substitui AEXQ2359-03

Nº de série: 07C
(Eur, N Am)


