335

ESCAVADORA HIDRÁULICA

Potência do Motor (ISO 9249)
Pesos em Operação

204 kW (273 hp)
34 900 kg (77,000 lb)–36 300 kg (80,000 lb)

O motor Cat® C4.4 cumpre as normas de emissões finais da U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Japão 2014, e Korea Tier 4 Final com um sistema de pós-tratamento
que não requer input ou paragem do operador.

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.

CAT 335
®

DESIGN DE RAIO COMPACTO
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A CAT 335 traz um desempenho premium num design
de raio compacto. Obtenha o mais alto nível de
tecnologia de série da indústria e uma cabine feita
para conforto do operador. Menores custos de
combustível e manutenção ajudam a tornar a sua
operação mais produtiva e rentável.
Uma lâmina opcional permite uma limpeza e
nivelamento mais rápidos do local de trabalho.
Funcionalidade flutuante e estabilizadora adicionada
para uma maior versatilidade e desempenho de
elevação.

AUMENTO NA EFICIÊNCIA MELHOR
CUSTOS DE MANUTENÇÃO
DE COMBUSTÍVEL
PERFORMANCE2
REDUZIDOS ATÉ 20%3
Até 45% de aumento de produtividade com Intervalos de Manutenção mais longos e
ATÉ 20%1
As novas ventoinhas electro-hidráulicas e
hidráulicas de procura proporcionam mais
potência hidráulica e produtividade,
mantendo o consumo de combustível. A
utilização do modo adaptativo Smart irá
poupar-lhe ainda mais combustível sem
afetar a produtividade.

1
2
3

tecnologia de série. 15% mais força de
escavação e 20% mais potência
hidráulica, e um calibre mais largo que
permite baldes maiores e melhor
estabilidade lateral ao mesmo tempo que
contém peso.

sincronizados aumentam o tempo em
funcionamento e reduzem custos face à
335F.

Comparada à 335F e incluindo o Smart mode.
Ganhos de eficiência do operador em comparação com os métodos tradicionais.
Redução de Custos baseado 12,000 horas de operação.
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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 CAT 336 COM TECNOLOGIA STANDARD

HORAS

400 horas/ano, classificação com estacas e verificadores

220 horas/ano, com Cat GRADE de Série
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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
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. 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®.

UPGRADES OPCIONAIS DISPONÍVEIS
Cat Grade com Advanced 2D e Cat Grade com 3D aumenta a produtividade e expande as capacidades de classificação. CAT
GRADE com Advanced 2D adiciona capacidades de desenho no campo através de um monitor táctil de alta resolução de 254 mm
(10 in) adicional. O CAT GRADE com 3D adiciona GPS e posicionamento GLONASS para uma precisão precisa. Além disso, é mais
fácil do que nunca ligar-se a serviços 3D como a Comunidade Trimble Connected ou a Estação de Referência Virtual com a
tecnologia de comunicação integrada da escavadora.
335 ESCAVADORA HIDRÁULICA
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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, simplifiquem 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.
A App CAT 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
6
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INTERIOR

CONCEBIDO PARA
O OPERADOR

Os locais onde as escavadoras
trabalham tipicamente são
robustos e desafiantes. Dai a
importância de a cabine 335
proteger o operador tanto quanto
possível da fadiga, stress, ruído, e
temperaturas de trabalho.

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 de série é largo e ajustável para operadores de praticamente qualquer tamanho.
Escolha entre as cabines Comfort, Deluxe, e Premium - todas com controlo automático de climatização.

335 ESCAVADORA HIDRÁULICA
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MONITOR TOUCHSCREEN
A maioria das configurações 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.

MODO SMART
O modo SMART (uma das três definições
do modo de potência) ajusta
automaticamente a potência do motor e a
potência hidráulica com base na aplicação
para a maior eficiência de combustível menos potência para tarefas como rotação
e mais potência para escavação. Os
operadores podem definir e armazenar a
sua preferência de modo de potência
usando o ID do operador; os proprietários
podem bloquear num modo preferido para
ajudar a gerir o consumo de combustível.

JOYSTICKS CUSTOMIZADOS
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 335 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 LOCAL DE TRABALHO SEGURO E CALMO

AUMENTA A CONFIANÇA DO OPERADOR

CABINE ROPS
ISO-CERTIFICADA

VISIBILIDADE EM TODA
A VOLTA

A cabine ROPS com certificação ISO é
selada e suprime o som. 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.

As câmaras de visão traseira de série e de
visão lateral direita ajudam a manter 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.

335 ESCAVADORA HIDRÁULICA
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CARACTERÍSTICAS
DE SEGURANÇA
CUIDE DOS SEUS COLABORADORES
E DOS SEUS EQUIPAMENTOS

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.

FIQUE
SEGURO
COM ACESSOS
AO NÍVEL
DO SOLO

LIFT ASSIST

TODOS OS
PONTOS

O Lift Assist 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.

ACESSÍVEIS A PARTIR DO NÍVEL DO SOLO
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100%

RAIO COMPACTO

TAMANHO CERTO PARA TRABALHOS EM LOCAIS APERTADOS

TRABALHE COM CONFIANÇA
O desenho compacto de raio da 335 torna-a ideal para
trabalhar em áreas com restrições de espaço como
trabalhos em estradas com encerramentos de terrenos e
junto a edifícios ou outras estruturas que gostaria de manter
fora de perigo.
A 335 dá-lhe o raio de viragem máximo da estrutura superior,
ao mesmo tempo que proporciona um sólido desempenho de
elevação. Com o raio de viragem mais apertado da indústria,
o 335 manobra facilmente no canteiro de obras. O reduzido
raio de viragem de 360 graus de corpo inteiro torna-o ideal
para trabalhar em áreas apertadas, incluindo uma única via
de tráfego. Além disso, o aumento da bitola da via
proporciona uma grande estabilidade sobre o lado, para que
se possa trabalhar com confiança.

TRABALHE COM FORÇA
Ao contrário de uma máquina de raio standard, os cilindros
de lança do 335 são posicionados de forma a maximizar o
desempenho de elevação e raio de viragem curto.

335 ESCAVADORA HIDRÁULICA
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Com intervalos de manutenção prolongados, consegue-se fazer
mais a um custo inferior em comparação com a 335F.
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.

CUSTOS DE MANUTENÇÃO REDUZIDOS

POUPE ATÉ

AS REDUÇÕES NOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO
INCLUEM:
+

Localizações de filtros consolidadas para reduzir o tempo de
serviço

+

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.

COM FILTROS DE AR DE DUPLA CAPACIDADE
DE RETENÇÃO DE PÓ E INTERVALOS
DE MANUTENÇÃO PROLONGADOS
*FONTE: COMPARAÇÃO INTERNA DE CUSTOS DE MANUTENÇÃO DO APOIO
AO PRODUTO DA NEXT GENERATION

12

335 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.

BALDES

PINÇAS

MARTELOS HIDRÁULICOS

PREVINA O DESGASTE
DO MARTELO

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.

MULTI-PROCESSADORES

ENGATES RÁPIDOS

ANCINHOS

RIPPERS

PULVERIZADORES

TESOURAS

BALDE POLEGAR

MESAS VIBRATÓRIAS
DE COMPACTAÇÃO

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.

Poupe mais tempo e energia com a
funcionalidade de reconhecimento
da ferramenta de trabalho
disponível. Um simples abanão da
ferramenta de trabalho confirma a
sua identidade; também assegura
que todas as definições de
anexação estão corretas para que
possa começar a trabalhar
rapidamente.

335 ESCAVADORA HIDRÁULICA
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Todas as especificações disponíveis em cat.com
MOTOR

DIMENSÕES

Modelo do Motor

Cat C7.1

Lança

Alcance 6.15 m (20'2")
R3.2CB2 (10'6")

204 kW

273 hp

Braço

Potência – ISO 14396

205 kW

275 hp

Balde

Diâmetro

105 mm

4 in

Curso

135 mm

5 in

7.01 L

428 in³

Potência – ISO 9249

Cilindrada

* Potência líquida disponível no volante quando o motor está equipado com
ventilador, filtro de ar, pós-tratamento, e alternador com velocidade do motor
a 2.200 rpm.

MECANISMO DE ROTAÇÃO
Velocidade de Rotação

10.8 rpm
79,455 lbf-ft

Binário de Rotação

PESOS DA MÁQUINA
Pesos em Operação

36 200 kg

79,900 lb

Chassis Transportador Long, Lança de Alcance, R3.2 (10'6") Braço,
HD 1.54 m3 (2.01 yd3) Balde, 850 mm (33") Sapatas de Rasto com três garras,
7.7 mt (16,980 lb) contrapeso.
Pesos em Operação

34 900 kg

77,000 lb

Chassis Transportador Longo, Lança de Alcance, R3.2 (10'6") Braço,
HD 1.54 m3 (2.01 yd3) Balde, 600 mm (24") Sapatas de Rasto com três garras,
5.0 mt (11,202 lb) Contrapeso, 3440 mm (11'3") lâmina.

HD

Altura de Transporte (topo da cabine)

3272 mm

10'9"

Altura do Corrimão

3428 mm

11'3"

Largura em Transporte

9826 mm

32'2"

Raio de Rotação Traseiro

1903 mm

6'3"

Distância do Contrapeso

1167 mm

3'10"

Distância Livre ao Solo

482 mm

1'7"

Comprimento do Rasto

5744 mm

18'10"

Comprimento até ao centro dos roletes

4040 mm

13'3"

Bitola do Rasto - Estendida

2740 mm

9'0"

Largura em Transporte – 600 mm (24" Sapatas)

3340 mm

10'11"

Largura em Transporte – 850 mm (33" Sapatas)

3590 mm

11'9"

Largura da Máquina com Lâmina
– 600 mm (24" Sapatas)

3440 mm

11'3"

Largura da Máquina com Lâmina
– 850 mm (33" Sapatas)

3600 mm

11'10"

AMPLITUDES DE TRABALHO
Lança

Alcance 6.15 m (20'2")

Braço

R3.2CB2 (10'6")

Capacidade do Depósito de Combústivel

368 L

97.2 gal

Balde

HD

Sistema de Refrigeração

13 L

3.3 gal

Profundidade Máxima de Escavação

6990 mm

22'11"

Óleo do Motor

25 L

6.6 gal

Alcance Máximo ao Nível do Solo

10 640 mm

34'11"

Transmissão da Giratória

11 L

2.9 gal

Altura Máxima de Corte

11 150 mm

36'7"

Transmissão Final (cada)

7L

1.8 gal

Altura Máxima de Carga

7960 mm

26'1"

Sistema Hidráulico (Incluindo o Depósito)

350 L

92.5 gal

Altura Mínima de Carga

2910 mm

9'7"

Hydraulic Tank

154 L

40.7 gal

6840 mm

22'5"

Depósito de DEF

26 L

7.0 gal

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

CAPACIDADES DE REABASTECIMENTO DE SERVIÇO

SISTEMA HIDRÁULICO
Sistema Principal – Caudal Máximo
– Implemento

560 L/min
148 gal/min
(280x2 bombas) (74x2 bombas)

Pressão Máxima – Equipamento – Normal

35 000 kPa

5,075 psi

Pressão Máxima – Equipamento – Lift Mode

38 000 kPa

5,510 psi

Pressão Máxima - Deslocamento

35 000 kPa

5,075 psi

Pressão Máxima - Rotação

28 832 kPa

4,181 psi
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5790 mm

19'0"

Força de Escavação do Balde (ISO)

207 kN

46,482 lbf

Força de Escavação do Braço (ISO)

144 kN

32,319 lbf

SISTEMA DE AR CONDICIONADO
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 0.9 kg de refrigerante, que tem um
equivalente de CO2 de 1.287 toneladas métricas.

EQUIPAMENTO DE SÉRIE E OPCIONAL

O equipamento de série e opcional pode variar. Para mais informações, consulte o seu concessionário Cat.
TECNOLOGIAS CAT

DE SÉRIE

OPCIONAL

SISTEMA HIDRÁULICO

Cat Product Link

SmartBoom™

Reconhecimento da ferramenta de trabalho

Válvula de controlo principal eletrónica

Localização da ferramenta de trabalho

Circuito de Regeneração para Lança e Braço

Cat Grade com 2D
Cat Grade com Advanced 2D

Aquecimento automático do óleo hidráulico
Duas velocidades de deslocação automáticas

Cat Grade com 3D

Válvula redutora do desvio do braço e lança

Cat Assist Technology

Controlo Avançado de ferramentas (fluxo duas vias)

Cat Payload
2D E-Fence

Bomba de média pressão e linhas
Linhas de controlo de ferramentas de alta pressão

Paragem automática do martelo

Elemento tipo filtro hidráulico principal

Capacidade de Serviços Remotos

1

MOTOR

DE SÉRIE

OPCIONAL

4600 m (15,090 ft) Capacidade de Altitude c/potência
de motor s/ redução acima de 3000 m (9,840 ft)

RASTO

Proteção dos Rastos, comprimento total
Heavy-duty Proteções do Motor

DE SÉRIE

OPCIONAL

5.0 mt (11,020 lb) Contrapeso*
7.7 mt (16,980 lb) Contrapeso**

Bomba elétrica de escorvamento

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

Ventoinha Hidráulica Reversível

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

Sistema de filtração de combustível em duas
fases com separador e indicador de água

3440 mm (11'3") Lâmina
3600 mm (11'10") Lâmina

Capacidade Biodiesel (até B20)
DE SÉRIE

OPCIONAL

Entradas para análises de óleo programadas S•O•SSM

*Para uso com lâmina apenas
**Para uso sem lâmina apenas
ARTICULAÇÃO DIANTEIRA

Localização agrupada de filtros de óleo
e combustível do motor

Cilindros da Lança
6.15 m (20'2") Lança de Alcance

Flash Remoto

3.2 m (10'6") Braço de Alcance
DE SÉRIE

OPCIONAL

3.75 m (12'4") Braço de Alcance
Balde linkage, CB2 familia c/ olhal de levantamento
SISTEMA ELÉTRICO

Alavanca de bloqueio hidráulico
neutralizadora de todos os controlos

Baterias sem manutenção
Luz de chassis LED , luzes de lança
direita-esquerda/esquerda-direita,
luz de cabine -1800 lumens
Interruptor de corte elétrico centralizado

Interruptor de desligamento do motor
secundário ao nível do solo

Luzes de trabalho programáveis de atraso
de tempo após desligar o motor

Plataforma de serviço com placa
antiderrapante e parafusos de encastrar

OPCIONAL

Proteção da Giratória

1 x 145 Amp. Alternador Duplo

ISO 2867 corrimão do lado direito e suporte de mão

DE SÉRIE

Proteção dos Rastos, segmentado em duas peças

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

Visbilidade 360°

OPCIONAL

ISO 15818 Pontos de amarração na estrutura de base

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

Câmaras de visão traseira e do lado direito

DE SÉRIE

Disponível na Europa apenas.

Rastos lubrificados com massa

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

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

OPCIONAL

Estrutura de base com cilindro do rasto
standard e cilindros transportadores HD

Três modos selecionáveis: Power, Smart, Eco

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

DE SÉRIE

1

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
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