
330
ESCAVADORA HIDRÁULICA

Potência do Motor 204 kW (273 hp)
Pesos em Operação 30 900 kg (68,125 lb)

O Motor Cat® C7.1 está em conformidade com as normas de emissão U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Japan 2014 (Tier 4 Final) e Korea Tier 4 Final
com Sistema de Pós-Tratamento que não requer pausas ou input do operador. 
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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 330 eleva o nível de 
desempenho e e�ciência de 
combustível na sua classe de 
tamanho. Com o mais alto nível de 
tecnologia de série da indústria, uma 
cabina centrada no conforto do 
operador, além de baixos custos de 
combustível e manutenção, a 330 irá 
de�nir o rumo para a produtividade e 
lucro na sua operação.

CAT® 330
A U M E N T Á M O S  A  F A S Q U I A
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1 Ganhos de e�ciência do operador em comparação com os métodos tradicionais.
2 Comparada à 330F.
3 Redução de Custos baseado 12,000 horas de operação.

AUMENTO DE PRODUTIVIDADE
ATÉ 45%1

A Cat 330 oferece o maior nível de tecnologia de série 
em equipamentos na indústria, incluindo Cat GRADE 
com 2D, GRADE Assist e Payload

EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL
ATÉ 20%2

Com bombas hidráulicas maiores, um sistema electro-
-hidráulico, e uma maior capacidade de balde, a Cat 
330 fornece mais trabalho por unidade de combustível.

CUSTOS DE MANUTENÇÃO 
REDUZIDOS ATÉ 25%3

Menos itens de manutenção associados a intervalos 
de manutenção alargados e mais sincronizados 
aumentam o tempo de funcionamento e reduzem os 
custos.

3

A CAT 330 Next Generation move MAIS 20%
do que a Cat 330F com a mesma quantidade de combstível. 

 

CENÁRIO:

A 330F MOVE UMA MÉDIA DE 2440 M3 (3,190 YD3) CADA DIA DE 8 HORAS USA 145 L (38 GAL) DE COMBUSTÍVEL.
A 330 NEXT GENERATION MOVE ADICIONALEMENTE 490 M3 (641 YD3) UTILIZANDO O MESMO COMBUSTÍVEL.

OBTENHA MAIS
EM CADA MOVIMENTO. 
MOVA MAIS COM UM AUMENTO DE 20%
NA EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL.   

Mais 490 m3 (641 yd3)

330F
2440 m3 (3,190 yd3) por dia

NEXT GENERATION 
CAT 330

2930 m3 (3,650 yd3) por dia

330F a consumir 18 L/hr (4.8 gal/hr), con�gurada com balde de 1.54 m3 (2.01 yd3), 
fator de enchimento do balde de 110%, e templos de ciclo de 20 segundos.



A Tecnologia Cat dá-lhe vantagem.
Operadores com diversos níveis de experiência irão 
conseguir escavar, carregar e nivelar com mais 
con�ança, velocidade e precisão. O resultado?

Melhor produtividade e custos reduzidos
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TECNOLOGIA
CAT
DE SÉRIE
CONSIGA FAZER O TRABALHO
MAIS RAPIDAMENTE À PRIMEIRA

O QUE FARÁ COM MAIS
4.5 SEMANAS?

400 horas/ano, classi�cação com estacas e veri�cadores

UTILIZANDO MÉTODOS TRADICIONAIS 
ANO ANTERIOR

220 horas/ano, com Cat GRADE de Série

ANO CORRENTE:
UTILIZANDO A CAT 323 COM TECNOLOGIA CAT
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A tecnologia Cat GRADE com 2D ajuda os operadores a nivelar mais 
rapidamente. Os operadores cortam e enchem o balde de acordo 
com as especi�cações dadas sem excessos. Consegue-se 
programar até quatro tipos de profundidades alvo mais comuns e 
inclinação para que consiga nivelar mais facilidade – uma verdadeira 
poupança de tempo no local de obra. Além de mais, não são 
necessários veri�cadores, tornando o local de trabalho mais seguro.

Com a lança automática, os movimentos do braço e do balde 
proporcionam cortes mais precisos com menos esforço. O operador 
simplesmente ajusta a profundidade e a inclinação no monitor e ativa 
a escavação com uma única alavanca.

A Tecnologia Cat PAYLOAD fornece-lhe a carga pretendida com 
precisão e pesagem em movimento, o que ajuda a evitar 
sobre/subcarga e maximiza a e�ciência. A monitorização 
automatizada ajuda a gerir a produção e a baixar os custos. Inclusive 
pode levar os dados da carga consigo. A entrada USB do monitor 
permite-lhe descarregar os seus resultados de um turno até 30 dias 
de trabalho para que possa gerir o seu progresso sem precisar de 
uma ligação à Internet ou subscrição VisionLink®.

Cat GRADE com Advanced 2D e Cat GRADE com 3D aumentam a 
produtividade e expandem as capacidades de nivelação. GRADE 
com Advanced 2D acrescenta capacidades de desenho no campo 
através de um monitor tátil de alta resolução de 254 mm (10 polegadas)
adicional. GRADE com 3D adiciona GPS e posicionamento GLONASS 
para uma precisão extrema. Além de mais, é agora mais fácil do que 
nunca ligar-se a serviços 3D como o Trimble Connected Community 
ou a Estação de Referência Virtual com a tecnologia de comunicação 
integrada da escavadora.
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AUMENTE A EFICIÊNCIA ATÉ 45%   
COM A TECNOLOGIA CAT

TECNOLOGIA DE SÉRIE E FÁCIL DE USAR QUE INCLUI:

CAT GRADE COM 2D

CAT PAYLOAD

CAT GRADE COM ASSISTÊNCIA

UPGRADES OPCIONAIS DISPONÍVEIS



O contrapeso maior signi�ca que pode aumentar o tamanho do 
seu balde e levantar até nove por cento mais do que a 330F.

Com mais pressão de rotação, um maior acionamento de rotação, 
e um maior rolamento de rotação, a 330 proporciona cinco por 
cento mais de binário de rotação sobre a 330F, tornando mais 
fácil o enchimento e o trabalho em declives.
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EXPANDA AS SUAS
POSSIBILIDADES
EM OBRA
COM MAIS ELEVAÇÃO E
MAIS BINÁRIO DE ROTAÇÃO

LEVANTE TANTO QUANTO MAIS 1050 KG (2,315 LBS)
COM A CAT 330 NEXT GENERATION.  

 

QUANDO COMPARADA COM A CAT 330F

CENÁRIO:
Calculado a 4500 mm (14'9") alcance frontal, 4500 mm (14'9")
abaixo do nível do solo.

1050 KG

(2,315 LBS)
MAIS

DEIXE A ESCAVAÇÃO PESADA
CONNOSCO.
LEVANTE MAIS COM A ESCAVADORA
NEXT GENERATION CAT 330 
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CUSTOS DE MANUTENÇÃO REDUZIDOS

ATÉ 25%

100 AUMENTO DA
VIDA ÚTIL

FILTRO DE AR
PARA MOTORES 
CAT %

Com intervalos de manutenção sincronizados e alargados, consegue-se 
fazer mais a um custo inferior em comparação com a 330F. 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. O acesso ao manual 
de operação e manutenção é fácil através do monitor na cabine.

AS PRINCIPAIS REDUÇÕES DE 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 ¬Filtro anterior.

+ Os ventiladores elétricos de arrefecimento de alta e�ciência só 
funcionam quando necessário e invertem para manter os núcleos 
livres de detritos. Escolha entre as con�gurações de ventilação 
manual e de inversão automática.
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O conforto e a e�ciência do movimento mantêm os operadores 
produtivos e alertas durante todo o turno. O assento standard é largo e 
ajustável para operadores de praticamente qualquer tamanho.
O pacote de cabine Deluxe inclui um assento com suspensão 
pneumática aquecida; o assento Premium é tanto aquecido como 
arrefecido.
A consola esquerda inclinável facilita a saída e a entrada.
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O ASSENTO E O JOYSTICK
QUE REDUZEM A FADIGA

A cabine ROPS com certi�cação ISSO é selada e à prova de 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. As câmaras standard de retrovisor e de 
visão lateral direita mantêm os operadores a par do seu ambiente. Está 
também disponível uma função opcional de visibilidade de 360º. 

CABINE ROPS ISO-CERTIFICADA COM
VISIBILIDADE EM TODA A VOLTA

Várias características de conveniência incorporadas tornam o trabalho 
mais confortável para os operadores:

+ Rádio com Bluetooth® Integrado 

+ Entradas USB para carregamento e conectividade telefónica

+ Tomadas 12V DC e entrada AUX

+ Armazenamento nos compartimentos traseiros, superiores e 
na consola

+ Suporte para Copos e Garrafas

FÁCIL ACESSO, ARRUMAÇÃO
E CONECTIVIDADE

INTERIOR

CONCEBIDO PARA O OPERADOR
Os locais onde as escavadoras trabalham são tipicamente robustos e desa�antes. Dai a importância de a cabine
da 330 proteger o operador tanto quanto possível da fadiga, stress, ruído e temperaturas de trabalho
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KEYLESS PUSH STARTJOYSTICKS CUSTOMIZÁVEIS

MONITOR TOUCHSCREEN

A maioria das con�gurações da máquina podem ser 
controladas através do monitor táctil de alta resolução de 
254 mm/10 polegadas. Oferece 42 idiomas e é fácil de 
alcançar a partir do assento - sem torcer ou virar

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 330 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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DEFINIÇÕES INTELIGENTES

O Modo Smart ajusta automaticamente a potência do motor e 
hidráulica para satisfazer a procura de trabalho com a máxima 
e�ciência de combustível. O Auto Dig Boost aumenta a potência 
em até 8% para um melhor alcance do balde, tempos de ciclo 
mais curtos, e maiores cargas úteis.
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Mantenha os seus colaboradores e o seu equipamento seguros 
com características tecnológicas, uma vareta de óleo de motor 
ao nível do solo, e acesso à plataforma superior na escavadora 
Cat 330.

A Assistência de Elevação ajuda-o a evitar as viragens. Com 
alertas visuais e auditivos, saberá se a sua carga está dentro 
dos limites do alcance de trabalho seguro da escavadora.

O design direito da plataforma de serviço proporciona um 
acesso fácil, seguro e rápido à plataforma de serviço superior; 
os degraus da plataforma de serviço utilizam placa perfuradora 
antiderrapante para evitar o deslizamento.

Aumente a segurança do operador, acrescentando o Comando 
Cat à sua frota. O sistema de controlo remoto mantém-no 
afastado de potenciais perigos. O novo kit non-line-of site do 
local vem com rádio Wi-Fi, câmaras e microfone para lhe 
permitir trabalhar onde quiser.

Todas as veri�cações de manutenção diária podem ser 
efetuadas a partir do nível do solo, tornando a manutenção mais 
rápida, fácil e segura. Os pontos de veri�cação incluem a 
vareta de óleo do motor, o separador de água de combustível, 
os drenos de água e sedimentos do tanque de combustível, e a 
veri�cação do nível do líquido de arrefecimento do sistema de 
arrefecimento. 

Quer esteja a usar um balde ou martelo, o E-Fence 2D padrão pára automaticamente o movimento da escavadora, usando limites que 
você estabelece no monitor para todo o envelope de trabalho - em cima, em baixo, nos lados e na frente. O E-Fence protege o equipa-
mento de danos e reduz as multas relacionadas com o zoneamento ou danos de utilidades subterrâneas. Os limites automáticos até 
ajudam a prevenir a fadiga do operador, reduzindo as passagens e escavações. 
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TECNOLOGIA 2D E-FENCE DE SÉRIE

E-WALL OSCILAÇÃO E-WALL AVANÇO E-WALL PROTEÇÃO
DA CABINE

E-WALL TETO E-WALL CHÃO

CARACTERÍSTICAS
DE SEGURANÇA
CUIDE DOS SEUS COLABORADORES
E DO SEU EQUIPAMENTO

LIFT ASSIST ACESSO À PLATAFORMA SUPERIOR

CAT COMMAND MANUTENÇÃO DIÁRIA AO NÍVEL DO SOLO
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A Cat 330 é uma máquina �ável e durável. Foi concebida para 
assumir o trabalho árduo que se lhe apresenta todos os dias.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE DESIGN:

+ O sistema electro-hidráulico requer menos óleo, menos 
mangueiras, e menos acoplamentos para maior �abilidade.

+ Um maior acionamento de rotação e suporte de rolamentos de 
rotação acrescentou binário de rotação para trabalhos mais 
pesados.

+ Estrutura dianteira reforçada e estrutura de base suportam 
mais elevação, mais contrapeso, e mais binário.

+ Tanque hidráulico de forma oval aumenta a resistência ao 
stress.

+ Os componentes tecnológicos são integrados na máquina 
para maior proteção.

+ Rastos lubri�cados com massa com um pino mestre para 
fornecer o dobro da força de retenção.
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UMA MÁQUINA

NA QUAL PODE CONFIAR
MENOS RISCO. MAIS RECOMPENSAS.
POSSIBILIDADE REDUZIDA DE FUGAS E DANOS
COM MENOS LIGAÇÕES E MENOS MANGUEIRAS.

A CAT 330 NEXT GENERATIO TÊM MENOS 48 M (158 FT)
DE MANGUEIRA HIDRÁULICA QUE A CAT 330F

90 MENOS CONEXÕES HIDRÁULICAS
QUE A CAT 330F
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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�quem 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 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.

Os Serviços Remotos são um conjunto de tecnologias que melhoram 
a e�ciência do seu local de trabalho.

A Resolução Remota de problemas permite ao seu revendedor Cat 
realizar testes de diagnóstico na sua máquina à distância, 
identi�cando potenciais problemas enquanto a máquina estiver em 
funcionamento. A resolução remota de problemas assegura que o 
técnico chega com as peças e ferramentas corretas na primeira vez 
que se desloca ao local, eliminando viagens adicionais para lhe 
poupar tempo e dinheiro.

Atualizações Remotas de Software Flash a bordo sem a presença 
de um técnico, reduzindo potencialmente o tempo de atualização em 
até 50%. Pode iniciar a atualização quando for conveniente, 
aumentando a sua e�ciência operacional global.

A App CAT ajuda-o a gerir os seus ativos – a qualquer momento – 
diretamente do seu smartphone. Pode con�rmar a localização da 
sua frota, horas e outras informações que necessite. Receberá 
alertas críticos para manutenções necessárias e inclusive pode 
solicitar serviço ao seu revendedor CAT. 

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.
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PRODUCT LINK™

VISIONLINK®

CAT ® LINK 
DESCOMPLIQUE A GESTÃO DOS SEUS EQUIPAMENTOS
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Ligue através do monitor e o martelo pára 
automaticamente após 30 segundos de 
trabalho contínuo, evitando danos e 
desgaste tanto na ferramenta como a 
escavadora.
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AUMENTE A SUA PRODUTIVIDADE E LUCRO

COM OS ACESSÓRIOS CAT

ENGATES RÁPIDOSPINÇAS ANCINHOS

MESAS VIBRATÓRIAS
DE COMPACTAÇÃO TRITURADORES

MULTI-PROCESSADORES

PULVERIZADORES

BALDES

RIPPERS

MARTELOS HIDRÁULICOS

TESOURAS BALDE POLEGAR 

LOCALIZE
RAPIDAMENTE OS
SEUS ACESSÓRIOS

PREVINA O DESGASTE DO MARTELO

Pode facilmente aumentar o desempenho da sua máquina utilizando qualquer uma 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

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 dispositivo
automaticamente. 

Poupe mais tempo e energia com a
funcionalidade de reconhecimento
da ferramenta de trabalho 
disponível.
Um simples abanão da ferramenta
de trabalho con�rma a sua
identidade; também assegura que
todas as de�nições de anexação
estão corretas para que possa
começar a trabalhar rapidamente e
e�cientemente.
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Todas as especi�cações disponíveis em cat.com.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR

Modelo do Motor Cat 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 7.01 L 428 in3

A potência é testada pelo ISO 9259.
Standards em efeito na altura de fabrico.

A potência anunciada é a potência disponível no volante do motor
quando o motor está equipado com ventilador, sistema de admissão
de ar, sistema de escape e alternador.

Velocidade nominal às 2,200 rpm.

SISTEMA HIDRÁULICO

Sistema Principal – Caudal Máximo – Implemento 560 L/min 148 gal/min

Pressão Máxima – Equipamento – Normal 35 000 kPa 5,075 psi

Pressão Máxima –
Equipamento – Elevação Pesada

38 000 kPa 5,510 psi

Pressão Máxima – Deslocamento 35 000 kPa 5,075 psi

Pressão Máxima– Rotação 29 800 kPa 4,320 psi

WEIGHTS

Pesos em Operação 30 900 kg 68,125 lb

Chassis Transportador Longo, Lança de Alcance, R 3.2 (10'6") Braço, 
HD 1.76 m3 (2.30 yd3) balde e 800 mm (31") Sapatas de Rasto com três garras.

Pesos em Operação 29 900 kg 65,920 lb

Chassis Transportador Longo, Lança de Alcance, R 3.2 (10'6") Braço,
HD 1.76 m3 (2.30 yd3 balde e 600 mm (24") Sapatas de Rasto com três garras.

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 0,9 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2
de 1.287 toneladas métricas.

CAPACIDADES DE REABASTECIMENTO DE SERVIÇO

Capacidade do Depósito de Combustível 474 L 125.2 gal

Sistema de Refrigeração 25 L   6.6 gal

Óleo do Motor 25 L   6.6 gal

Transmissão da Giratória (Cada) 10 L   2.6 gal

Transmissão Final (Cada) 5.5 L   1.5 gal

Sistema Hidráulico (Incluindo o Depósito) 310 L  81.9 gal

Depósito Hidráulico 147 L  38.8 gal

Depósito de DEF 41 L  10.8 gal

SISTEMA DE AR CONDICIONADO

DIMENSÕES

Lança Alcance Lança 6.15 m (20'2")

Braço Alcance Braço  3.2 m (10'6")

Balde HD 1.76 m3 (2.30 yd3 )

Altura de Transporte (topo da cabine) 3060 mm 10'1"

Altura do Corrimão 3060 mm 10'1"

Largura em Transporte 10 420 mm 34'2"

Raio de Rotação Traseiro 3130 mm 10'3"

Comprimento até ao centro dos roletes 3990 mm 13'1"

Distância Livre ao Solo 490 mm  1'7"

Bitola do Rasto 2590 mm  8'6"

Bitola do Rasto – Rasto Estreito 2390 mm 7'10"

Largura em Transporte – 600 mm (Sapatas 24") 3190 mm 10'6"

Largura em Transporte – 600 mm (Sapatas 24") 
Rasto Estreito

2990 mm 9'10"

Largura em Transporte – 800 mm (Sapatas 31") 3390 mm 11'1"

Altura até ao Contrapeso 1120 mm  3'8"

AMPLITUDES DE TRABALHO

Lança Alcance Lança  6.15 m (20'2")

Braço Alcance Braço 3.2 m (10'6")

Balde HD 1.76 m3 (2.30 yd3)

Profundidade Máxima de Escavação 7240 mm  23'9"

Alcance Máximo ao Nível do Solo 10 680 mm  35'1"

Altura Máxima do Corte 10 030 mm 32'11"

Altura Máxima de Carga 6950 mm 22'10"

Altura Mínima de Carga 2300 mm   7'7"

Profundidade Máxima de Corte Para
Fundo Nivelado 2440 mm (8') 

7090 mm  23'3"

Profundidade Máxima de Escavação Vertical 6010 mm  19'9"

Força de Escavação do Balde (ISO) 179 kN 40,200 lbf

Força de Escavação do Braço (ISO) 126 kN 28,300 lbf
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Nem todas as características estão disponíveis em todas as regiões. Por favor, veri�que com o seu revendedor Cat local a disponibilidade de ofertas especí�cas na sua área.
Para informações adicionais e ofertas regionais adicionais, consulte a brochura Especi�cações Técnicas disponível em www.cat.com ou o 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 OPCIONAL

ROPS, Supressão de Som Standard
(Deluxe apenas)

ROPS, Supressão de Som Avançada
(Premium apenas)

Banco aquecido com suspensão pneumática
(Deluxe apenas)

Banco auto-ajustável aquecido e ventilado
com suspensão pneumática (Premium apenas)

Monitor Touch LCD de Alta De�nição
03 mm (8 in) *

Monitor Touch LCD de Alta De�nição
254 mm (10 in) *

*Coreia apenas
TECNOLOGIA CAT DE SÉRIE OPCIONAL

Cat Product Link
Cat GRADE  com 2D
Cat GRADE com Advanced 2D
Cat GRADE com 3D
Cat GRADE com Assist
Cat PAYLOAD
E-Fence
Lift Assist
Auto Dig Boost
Capacidade para Remote Flash 
Capacidade para Remote Troubleshoot

MOTOR DE SÉRIE OPCIONAL

Três Modos de Potência Selecionáveis
Controlo Automático da Velocidade do Motor
Desligamento automático do motor ao ralenti
52° C (125° F) Capacidade de Arrefecimento
a Quente
–32° C (–25° F) Capacidade de Arranque a Frio

Filtro de ar de duplo elemento com
pré puri�cador integrado
Ventoinhas Reversíveis de Arrefecimento Elétrico
Capacidade Biodiesel até B20

SISTEMA HIDRÁULICO DE SÉRIE OPCIONAL

Circuito de Regeneração para Lança e Braço
Auto warm up
Duas Velocidades Automáticas de Deslocação
Válvula de Redução Braço e Lança
Válvulas de Retenção Braço e Lança

Circuito de Filtro de Retorno do Martelo
Controlo Avançado de Ferramentas (duas
bombas, uma/dois vias de �uxo de alta pressão)  *

Circuito de Média Pressão
Circuito de Engate Rápido
*Europa apenas

ARTICULAÇÃO DIANTEIRA DE SÉRIE OPCIONAL

6.15 m (20'2") Alcance Lança, 3.2 m (10'6")
Alcance Braço
6.15 m (20'2") Alcance Lança, 2.65 m (8'8")
Alcance Braço
10.2 m (33'6") Lança SLR, 7.85 m (25'9")
Braço SLR 

RASTO DE SÉRIE OPCIONAL

600 mm (24") sapatas de rasto 
700 mm (28") sapatas de rasto com três garras
800 mm (31") sapatas de rasto com três garras
Pontos de amarração na estrutura de base
6700 kg (14,770 lb) contrapeso

ESPECIFICAÇÕES ELETRICAS DE SÉRIE OPCIONAL

Duas baterias de 1.000 CCA sem manutenção
Luzes de trabalho LED programáveis

Luzes de chassis de LED, luzes de braço
esquerdo/direito, luzes de cabine

SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE SÉRIE OPCIONAL

Tomadas para analises óleo programadas (S·O·SSM)

Vareta de óleo do motor ao nível do solo

Bomba de reabastecimento elétrica
com desligamento automático

SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE SÉRIE OPCIONAL

Câmara Traseira 
Câmara com vista lateral direita
Visibilidade 360°
Interruptor de corte do motor ao nível do solo
Apoio para mãos e corrimão à direita
Buzina de Aviso/Sinalização
Comando à Distância CAT



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
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