352

ESCAVADORA HIDRÁULICA

Potência do Motor
Pesos em Operação

316 kW (424 hp)
50 100 kg (110,500 lb)

O Motor Cat® C13 está em conformidade com as normas de emissão U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Japão 2014.

ESCAVADORAS NEXT GENERATION
A nova linha de Escavadoras Cat® foi desenhada com uma nova abordagem às gamas de equipamentos
que lhe oferecemos e que lhe proporciona:
+

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 NOVA

CAT 352
®

AUMENTÁMOS
A FASQUIA
+
TRABALHO EM SIDERURGIAS
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A CAT 352 dá-lhe mais eficiência operacional com
tecnologias Cat GRADE e PAYLOAD de série, mais
eficiência de combustível com um novo sistema
electro-hidráulico, menos custos de manutenção
com menos filtros e intervalos prolongados, maior
segurança com E-Fence e Lift Assist de série,
chassis transportador de largura variável para
facilitar o transporte, e maior conforto com novas
opções de cabine. Tonelada por tonelada, a 352
é a clara vencedora para si e para o seu negócio.

AUMENTO DE
PRODUTIVIDADE
ATÉ 45%1

AUMENTO DA EFICIÊNCIA CUSTOS DE MANUTENÇÃO
DE COMBUSTÍVEL
REDUZIDOS
1
ATÉ 10%
ATÉ 20%1

A Cat 352 oferece o mais alto nível de
tecnologia de série da indústria, incluindo
Cat GRADE com 2D, GRADE com
Assistência, e PAYLOAD.

A nova válvula de controlo principal do
sistema electro-hidráulico e a grande bomba
hidráulica permitem que o motor funcione a
uma velocidade inferior sem impacto na
produção, garantindo-lhe mais trabalho por
unidade de combustível.

1

Ganhos de eficiência do operador em comparação com os métodos tradicionais.

2

Comparada à 352F.

3

Redução de custos com base em 12.000 horas de operação.

Os intervalos de manutenção prolongados
aumentam o tempo de funcionamento
e reduzem os custos em comparação com
a 352F.
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45

% DE GANHOS COM A TECNOLOGIA
Significa a mesma quantidade de trabalho feita,
mas mais rápido

CONSIGA FAZER O TRABALHO
MAIS RAPIDAMENTE À PRIMEIRA
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4.5 SEMANAS GANHAS

250

TECNOLOGIA
CAT
DE SÉRIE

O QUE FARÁ COM MAIS
4.5 SEMANAS?

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

ANO ANTERIOR
UTILIZANDO MÉTODOS TRADICIONAIS

Melhor produtividade e custos reduzidos

ANO CORRENTE:
UTILIZANDO A NOVA CAT 352 COM TECNOLOGIA CAT

HORAS

400 horas/ano, classificação com estacas e verificadores

220 horas/ano, com Cat GRADE de Série
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TECNOLOGIA DE SÉRIE E FÁCIL DE USAR QUE INCLUI:
CAT GRADE COM 2D
A tecnologia Cat GRADE com 2D ajuda os operadores a nivelar
mais rapidamente. Os operadores cortam e enchem o balde de
acordo com as especificações 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 verificadores, tornando o
local de trabalho mais seguro.

LIFT ASSIST
O Lift Assist calcula rapidamente a carga real que está a levantar
e compara-a com a carga nominal que a escavadora é capaz de
manusear. Os alertas visuais e auditivos dizem-lhe se está dentro
do alcance de trabalho seguro ou se precisa de tomar medidas
para evitar viragens.

CAT GRADE COM ASSISTÊNCIA
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.

CAT PAYLOAD
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 eficiência. A monitorização
automatizada ajuda a gerir a produção e a baixar os custos.

UPGRADES OPCIONAIS DISPONÍVEIS
O 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.
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CAT® LINK

DESCOMPLIQUE A GESTÃO DOS SEUS EQUIPAMENTOS
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™
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.

VISIONLINK®
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, simplifique 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 configurar 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).

Os Serviços Remotos são um conjunto de tecnologias que
melhoram a eficiência do seu local de trabalho.
A Resolução Remota de problemas permite ao seu
revendedor Cat realizar testes de diagnóstico na sua
máquina à distância, identificando 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 eficiência
operacional global.
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A Cat App ajuda-o a gerir os seus ativos – a qualquer momento –
diretamente do seu smartphone. Pode confirmar 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.

INTERIOR

CONCEBIDO
PARA O OPERADOR

Os locais onde as escavadoras
trabalham são tipicamente robustos e
desafiantes. Dai a importância de a
cabine da 352 proteger o operador tanto
quanto possível da fadiga, stress, ruído e
temperaturas de trabalho.

CUIDAMOS DO SEU CONFORTO
DORES DE COSTAS É UMA DAS
RAZÕES MAIS COMUNS

PELA QUAL AS PESSOAS FALTAM AO TRABALHO.*
NOVA CABINE:
Todos os controlos estão na frente
do operador. Fazendo com que
não seja preciso dobrar-se.

CABINE ANTERIOR: Tinha de se dobrar +2.000 vezes
por ano para alcançar os controlos na parte de trás da cabine.
ASSUMA VIRAR-SE 1X P/HORA
1 VOLTA × 8 HORAS DE TRABALHO P/DIA = 8 VOLTA P/DIA
8 VOLTAS × 5 DIAS DE TRABALHO P/SEMANA = 40 VOLTAS P/SEMANA
40 VOLTAS × 52 SEMANAS P/ANO= 2,080 VOLTAS P/ANO

**FONTE: HTTPS://WWW.NINDS.NIH.GOV/DISORDERS/PATIENT-CAREGIVER- EDUCATION/
FACT-SHEETS/LOW-BACK-PAIN-FACT-SHEET

O ASSENTO E O JOYSTICK QUE REDUZEM A FADIGA
O conforto e a eficiência 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.
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MONITOR TOUCHSCREEN
A maioria das configurações da máquina
podem ser controladas através do monitor
táctil de alta Resolução. Oferece 42
idiomas e é fácil de alcançar a partir do
assento - sem torcer ou virar

NOVO SMART MODE
O Novo Smart Mode, uma das três
definições de potência, ajusta automaticamente
a potência do motor e a potência
hidráulica para a maior eficiência de
combustível - menos potência para tarefas
como rotação e mais potência para escavação.

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

KEYLESS PUSH START
A 352 usa um motor de arranque sem chave
com botão de pressão. Isto acrescenta
segurança à máquina, utilizando códigos de
identificação 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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UM ESPAÇO SEGURO E CALMO

QUE CONSTRÓI A CONFIANÇA DO OPERADOR
CABINE ROPS
ISO-CERTIFICADA

VISIBILIDADE EM
TODA A VOLTA

A cabine ROPS com certificação ISO é
selada e suprime o ruído. As janelas e o
perfil frontal inferior da máquina dão uma
excelente visibilidade à área de trabalho
sem o estorvo de ter de se inclinar
constantemente para a frente.

Uma câmara retrovisora de série mantém
os operadores sempre a par do seu
ambiente. Está também disponível uma
função opcional de visibilidade de 360°.

FÁCIL ACESSO,
ARRUMAÇÃO
E CONECTIVIDADE
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.
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CARACTERÍSTICAS
DE SEGURANÇA
CUIDE DOS SEUS EQUIPAMENTOS
E DOS SEUS COLABORADORES

As verificações de manutenção de rotina podem ser executadas
mais rapidamente, mais fácil e mais seguro com acesso ao nível
do solo ao pré-purificador de ar, ao separador de água de
combustível, aos drenos de água e sedimentos do tanque de
combustível, e à verificação do nível de refrigerante do sistema
de arrefecimento.
Quando se tem de subir para cima, degraus serrilhados, chapa
anti-derrapante e corrimãos ajudam a evitar escorregadelas e
tropeções - um fator importanto para lesões no local de trabalho.

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.
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PROTEÇÃO EM

TODAS AS DIREÇÕES

E-WALL OSCILAÇÃO

E-WALL AVANÇO

E-WALL PROTEÇÃO
DA CABINE

E-WALL TETO

E-WALL CHÃO

TECNOLOGIA 2D E-FENCE DE SÉRIE
Quer esteja a usar um balde ou martelo, o E-Fence 2D de série 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 equipamento 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.
352 ESCAVADORA HIDRÁULICA
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CUSTOS DE MANUTENÇÃO REDUZIDOS

ATÉ 20%

Com intervalos de manutenção alargados e mais sincronizados,
consegue fazer mais a um custo inferior em comparação com a
352F. As localizações consolidadas dos filtros tornam o serviço
mais rápido. Os filtros hidráulicos, de ar e de depósito de
combustível têm uma capacidade aumentada e uma vida útil
mais longa.

O QUE FARÁ COM AS
SUAS POUPANÇAS?
SUBSTITUA MENOS 38 FILTROS
EM MAIS 12,000 HORAS DE OPERAÇÃO.

AS REDUÇÕES NOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO
INCLUEM:
+

Localizações de filtros consolidadas para reduzir o tempo de
serviço.

+

Filtro de Óleo e Combustível com intervalos de manutenção
prolongados.

+

Novo filtro hidráulico com maior capacidade de retenção de
sujidade.

+

Novo filtro de ar avançado com o dobro da capacidade de
retenção de pó do filtro anterior.

POUPA-LHE ATÉ 20%
EM CUSTOS DE MANUTENÇÃO*

20%

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

12

352 ESCAVADORA HIDRÁULICA

AUMENTE A SUA PRODUTIVIDADE E LUCRO

COM OS ACESSÓRIOS CAT
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

Os Acessórios podem variar. Consulte o seu concessionário CAT para mais informações.

BALDES

PINÇAS

MARTELOS HIDRÁULICOS

MULTI-PROCESSADORES

QUICK COUPLERS

ANCINHOS

RIPPERS

PULVERIZADORES

TESOURAS

BALDE POLEGAR

MESAS VIBRATÓRIAS
DE COMPACTAÇÃO

352 ESCAVADORA HIDRÁULICA
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

Todas as especificações disponíveis em cat.com
MOTOR

SISTEMA DE AR CONDICIONADO

Modelo do Motor

C13
316 kW

Potência – ISO 9249

424 hp

RPM Motor
Operação

1,650 rpm

Deslocação

1,800 rpm

Diâmetro

130 mm

5 in

Curso

157 mm

6 in

12.5 L

Cilindrada

763 in³

SISTEMA HIDRÁULICO
Sistema Principal – Caudal Máximo

O sistema de ar condicionado desta máquina contém o refrigerante
de gases fluorados 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 6.9 m (22'8")

Braço

Alcance 2.9 m (9'6")

Balde

HD 2.41 m³ (3.61 yd³)

Altura de Transporte (topo da cabine)
Altura do Corrimão

779 L/min (389 × 2 bombas)
206 gal/min (103 × 2 bombas)

Comprimento de Transporte
(lança, braço e balde instalado)

3380 mm

11.1 ft

3530 mm

11.6 ft

11 890 mm

39.0 ft

Pressão Máxima – Equipamento

35 000 kPa 5,076 psi

Raio de Rotação Traseiro

3760 mm

12.3 ft

Pressão Máxima – Equipamento – Elevação Pesada

38 000 kPa 5,511 psi

Folga do Contrapeso

1435 mm

4.7 ft

Pressão Máxima – Deslocamento

26 000 kPa 3,771 psi

Distância Livre ao Solo

710 mm

2.3 ft

Pressão Máxima– Rotação

35 000 kPa 5,076 psi

Comprimento do Rasto

5350 mm

17.6 ft

Comprimento até ao centro dos roletes

4340 mm

14.2 ft

Recolhido

2390 mm

8.0 ft

Expandido

2890 mm

9.5 ft

Recolhido

2990 mm

9.8 ft

Expandido

3490 mm

11.5 ft

MECANISMO DE ROTAÇÃO
Velocidade de Rotação

8.44 rpm

Binário de Rotação

187 kN·m

138,000 lbf-ft

PESOS
Pesos em Operação

Bitola do Rasto – Chassis Transportador VG

Largura em Transporte – 600 mm (24" Sapatas)
50 100 kg

110,500 lb

Chassis Transportador com Bitola Variável (VG), Lança de Alcance ,
R2.9TB (9'6") Braço, HD 2.41 m³ (3.61 yd³) Balde, 600 mm (24") Sapatas de Rasto
com três garras, 9.0 mt (19,842 lb) Contrapeso.

CAPACIDADES DE REABASTECIMENTO DE SERVIÇO

AMPLITUDES DE TRABALHO
Lança

Alcance 6.9 m (22'8")
Alcance 2.9 m (9'6")
HD 2.41 m³ (3.61 yd³)

715 L

188.9 gal

Braço

Sistema de Refrigeração

52 L

13.7 gal

Balde

Óleo do Motor

40 L

10.6 gal

Profundidade Máxima de Escavação

7060 mm

23.2 ft

Alcance Máximo ao Nível do Solo

11 290 mm

37.0 ft

Capacidade do Depósito de Combustível

Transmissão da Giratória

40 L

10.6 gal

Transmissão Final (Cada)

15 L

4.0 gal

Altura Máxima do Corte

10 790 mm

35.4 ft

550 L

145.3 gal

Altura Máxima de Carga

7400 mm

24.3 ft
11.0 ft

Sistema Hidráulico (incluindo o depósito)
Depósito Hidráulico
Depósito de DEF
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217 L

57.3 gal

Altura Mínima de Carga

3350 mm

46 L

12.2 gal

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

6900 mm

22.6 ft

Profundidade Máxima de Escavação Vertical

5270 mm

17.3 ft

Força de Escavação do Balde (ISO)

268 kN

60,250 lbf

Força de Escavação do Braço (ISO)

219 kN

49,230 lbf

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

ARTICULAÇÃO DIANTEIRA

Supressão de Som, ROPS

7.4 m (24'2") Lança de Alcance Longo

Monitor de ecrã táctil de alta resolução

6.9 m (22'8") Lança de Alcance

Assento aquecido com suspensão pneumática
(Deluxe apenas)

6.55 m (21'6") Lança de Escavação em Massa

OPCIONAL

Três modos de potência: Power, Smart, Eco

2.5 m (8'2") Braço

Controlo Automático da Velocidade do Motor

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Capacidade de Altitude até 4500 m (14,760 ft)

DE SÉRIE

OPCIONAL

DE SÉRIE

OPCIONAL

Bateria de 1.000 CCA sem manutenção (×4)

52°C(126°F)Capac.de arrefecimento emambientesquentes
1

Interruptor de corte eléctrico centralizado

2

LED luzes

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

TECNOLOGIA CAT

–32° C (–25° F) Capacidade de Arranque a Frio
Filtro de Ar de Duplo Elemento com
Pré-Purificador Integrado

Cat Product Link

Desativação Remota

Cat GRADE com Advanced 2D

Capacidade Biodiesel até B20

Cat GRADE com 3D

Cat GRADE com 2D

DE SÉRIE

Cat GRADE com Assist

OPCIONAL

SmartBoom™

Cat PAYLOAD

Circuito de Regeneração para Lança e Braço

E-Fence
Lift Assist

Válvula de controlo principal eletrónica
Modo Heavy lift

OPCIONAL

3.35 m (11'0") Braço
DE SÉRIE

3.0 m (9'10") Braço
2.9 m (9'6") Braço

SISTEMA HIDRÁULICO

DE SÉRIE

3.9 m (12'10") Braço

Aquecedores de blocos de arranque a frio

Ventoinha Hidráulica Reversivel

OPCIONAL

4.3 m (14'1") Braço

Assento aquecido e arrefecido com suspensão
ajustável automaticamente (Premium apenas)
MOTOR

DE SÉRIE

Capacidade de Serviços Remotos

3

Aquecimento automático do óleo hidráulico

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

Travão de Rotação Automático

Localização agrupada do óleo do motor e dos filtros de combustível

Filtro de Retorno Hidráulico de Alta Performance

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

Duas velocidades de deslocação

QuickEvac™ manutenção pronta

Capacidade de óleo bio-hidráulico

5

6

Bomba de reabastecimento elétrica c/ desligamento automático

Circuito auxiliar bidireccional combinado

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

Circuito Auxiliar de Média Pressão

DE SÉRIE

OPCIONAL

Sistema de Segurança Caterpillar One Key

Circuito de Engate Rápido

Caixa de armazenamento/ferramenta externa bloqueável

RASTO

DE SÉRIE

OPCIONAL

Fechadurasdeportac/chave,decombustívelededepósitohidráulico

Chassis Transportador Longo VG

Compartimento de escoamento de combustível bloqueável

Olhal de reboque sobre estrutura de base
8.6 mt (18,960 lb)contrapeso
com dispositivo de remoção

Plataforma de serviço com placa antiderrapante
e parafusos de encastrar

4

Câmaras de visão traseira e do lado direito

9.0 mt (19,842 lb) contrapeso
600 mm (24") Sapatas de Rasto
com duas garras, HD Duas Garras,
três garras, HD três garras.
750 mm (30") Sapatas de Rasto com três garras
900 mm (35") Sapatas de Rasto com três garras

Visibilidade 360°

Standard na América do Norte
Opcional na Australia e Nova Zelândia, Europa e Japão.
3
Standard na Australia e Nova Zelândia, Europa e América do Norte.
Não disponível no Japão.
4
América do Norte apenas.
5
Standard na Austrália e Nova Zelândia.
6
Opcional na América do Norte.
Não disponível no Japão
1
2

Nem todas as características estão disponíveis em todas as regiões. Verifique com o seu revendedor Cat local a disponibilidade de ofertas específicas na sua área.
Para informações adicionais, consulte os catálogos de Especificações Técnicas para os modelos disponíveis em www.cat.com ou no seu revendedor Cat.
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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 especificações 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

AEXQ2518-01
Substitui AEXQ2518
Nº de Série: 07C
(Aus-NZ, Jpn, Eur, N Am)

