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A Komatsu Apresenta a Maior Novidade do Mercado. A Primeira Escavadeira Hidráulica 
Híbrida do Mundo.

A Komatsu, como uma empresa global, criou o Protocolo Komatsu de Preservação 

Ambiental, onde delimita os princípios básicos que contribuem para o desenvolvimento de 

uma sociedade sustentável, unindo as possibilidades de desempenho e economia com 

preservação ambiental assumindo a responsabilidade social corporativa.

A Komatsu vem promovendo várias atividades para a redução do impacto ambiental.

Sob estes princípios, a Komatsu reuniu toda sua tecnologia para produzir o equipamento 

para construção ideal da próxima geração.

Em 2008, a Komatsu foi pioneira ao introduzir no mercado a primeira escavadeira 

hidráulica do mundo equipada com sistema híbrido.*

Agora, a máquina da próxima geração, com especificações mais desenvolvidas e estilo 

sofisticado, apresentada como a Escavadeira Hidráulica Híbrida HB205-1 acaba de ser 

lançada no mercado brasileiro.

Esta máquina é capaz de alcançar uma redução de até 25%** no consumo de combustível 

e de diminuir as emissões de gases NOx e CO2. 

As escavadeiras hidráulicas híbridas HB205-1 conquistaram o posto da próxima 

geração dos equipamentos de construção.

HB205. A mais avançada escavadeira hidráulica 
já produzida. Unindo tecnologia com proteção 

ao meio ambiente.

*:  Dentre as escavadeiras hidráulicas disponíveis no mercado
**: Em comparação com o modelo PC200-8, de acordo com nosso 

conjunto de testes padrão.
 O valor depende do trabalho executado, operador, condições 

de execução, etc.

O modelo da foto pode incluir equipamentos opcionais
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Características do capacitor
O capacitor é carregado e descarrega-
do pelo deslocamento dos elétrons e 
íons. Por meio dele é possível recuperar 
com eficiência uma grande quantidade 
de energia.
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Capacitor
Acionamento elétrico

Trabalho da máquina de construção

SISTEMA HÍBRIDO KOMATSU

Giro da estrutura 
superior

Assistência por força elétri-
ca na aceleração do motor 

diesel para operação do 
equipamento de trabalho

Motor elétrico/gerador do giro

Motor
Diesel

Motor Gerador

Capacitor
Inversor

Recupera a energia produzida durante 
a frenagem do giro

Utiliza eletricidade do 
capacitor para auxiliar na 
aceleração do motor

Armazena e libera ener-
gia elétrica de modo ins-
tantâneo e eficiente

No sistema híbrido exclusivo da Komatsu, o motor elétri-
co/gerador do giro absorve e regenera a energia durante 
a frenagem do giro da estrutura superior, convertendo-a 
em energia elétrica. A energia regenerada é armaze-
nada no capacitor e utilizada pelo motor gerador para 

auxiliar o motor diesel da máquina em 
sua aceleração.
Com isso, o sistema híbrido reduz sig-
nificativamente o consumo de combus-
tível da máquina.
A maioria dos componentes emprega-
dos no sistema foi desenvolvida e fabri-
cada pela Komatsu.

*: Com exceção das células do capacitor
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SISTEMA HÍBRIDO
A Nova Geração de Escavadeiras Hidráulicas se Concentra na Redução do Impacto 
Ambiental e no Desempenho Operacional

A maioria dos componentes utilizados no sistema híbrido foram desenvolvidos e fabricados pela Komatsu.
Apresentam um design compacto e se caracterizam pelo elevado grau de confiança e durabilidade.

O modelo da foto pode incluir equipamentos opcionais

Componentes do Sistema Híbrido de Elevada Duração e 
Confiabilidade, Desenvolvidos e Fabricados pela Komatsu

Tela do monitor de operação da máquina 
híbrida de fácil compreeensão

Armação
Reforçada

Motor Gerador
O motor gerador está posicionado entre o motor 
diesel e a bomba hidráulica para promover uma 
eficiente transmissão de força à bomba hidráulica.
O motor gerador produz energia elétrica e carrega o 
capacitor durante o período em que o motor diesel é 
mantido em funcionamento.

Motor elétrico/gerador do giro
O motor elétrico/gerador do giro foi desenvolvido recen-
temente com o intuito de recuperar a energia produzida 
durante a frenagem do giro. O motor életrico gira a es-
trutura superior com maior eficiência em comparação 
com o motor hidráulico convencional, proporcionando 
um excelente desempenho da execução do giro. O mo-
tor possui sistemas dedicados, recém-desenvolvidos de 
lubrificação e arrefecimento, que conferem maior con-
fiança e durabilidade do sistema.

Tela de monitoramento do fluxo de energia
A condição de operação do sistema híbrido é exibida na tela 
do monitor enquanto a energia flui pelo sistema, incluindo 
o carregamento/descarregamento do capacitor e o forneci-
mento de energia auxiliar ao motor da máquina, pelo motor 
gerador.

Indicador de Temperatura do Sistema Híbrido
O indicador é exibido na tela junto com os indicadores de 
temperatura do líquido de arrefecimento e óleo hidráulico, 
informando a temperatura do sistema hidráulico e permitin-
do ao operador perceber rapidamente a carga aplicada ao 
sistema híbrido.

Inversor e capacitor
O inversor e o capacitor são de alta confiabilidade com sistema de arrefecimento dedi-
cado. O capacitor pode ser carregado ou descarregado mais rapidamente que o siste-
ma híbrido à bateria, já que não necessita de reações químicas que demandam tempo 
na geração de corrente elétrica, como ocorre com as baterias. A agilidade representa 
a grande vantagem no atendimento à mudança freqüente de rotações do motor dos 
equipamentos de construção. O inversor e o capacitor possuem ainda o benefício da 
longa vida útil, sem necessidade de manutenção graças ao seu reduzido nível de de-
gradação.

A armação giratória foi ainda mais 
reforçada para proteger os compo-
nentes do sistema híbrido de even-
tuais impactos.
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25% menor
Em comparação com o modelo PC200-8, de 
acordo com nosso conjunto de testes padrão.
O valor depende do trabalho executado.

Monitor indicador da média de 
consumo de combustível

Indicador ECO
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AMPLA CAPACIDADE DE TRABALHO 
ASSOCIADA À ECOLOGIA
As Tecnologias Desenvolvidas pela Komatsu Permitem à Escavadeira Hidráulica 
Estar em Harmonia com o Meio Ambiente e Realizar Trabalhos de Alta Performance.

O sistema de controle total do equipamento e o sistema híbrido derivados da tecnologia Komatsu promovem uma 
redução de até 25 %* no consumo de combustível e redução na emissão de gases NOx e CO2  enquanto mantém 
um elevado nível de desempenho.

O modelo da foto pode incluir equipamentos opcionais

Motor com Baixo Nível de Emissão de Ruídos Baixo Ruído em Operações

Auxílio às Operações de Economia de Energia para Reduzir 
as Emissões de CO2

Tecnologia aplicada à economia de combustível

Esta máquina é equipada com 
o motor diesel Komatsu SAA-
4D107E-1-A, que atende às nor-
mas de controle de emissão de 
poluentes EPA Tier 3 e EU Stage 
3A sem comprometimento da 
potência ou da produtividade da 
máquina.

O sistema possibilita uma operação com baixa emissão de ruído graças ao 
motor com baixo nível de ruído e aos métodos utilizados para eliminá -los 
ruídos onde são gerados.

Modo de Trabalho Selecionável
Há cinco modos de trabalho selecionáveis – Modo P para maior produtividade e 
Modo E para operações com maior economia de combustível, dependendo de sua 
prioridade, Modo L, Modo B e Modo ATT.
Modo P – O modo relacionado à potência ou à prioridade ao trabalho conta com 
maior controle no consumo de combustível enquanto mantém o nível máximo de 
produtividade.
Modo E – O modo econômico, ou de prioridade ao consumo de combustível, promo-
ve a redução no consumo enquanto mantém a velocidade do equipamento de tra-

Relatórios do Sistema KOMTRAX para Auxílio às Operações de Economia 
de Energia
O relatório inclui as horas de operação real, horas de “stall” hidráulico, etc. da má-
quina, extraídas das informações fornecidas pelo sistema KOMTRAX. Os clientes 
podem obter os relatórios e utilizá-los nas operações que envolvem economia de 
energia.

Alerta de Inatividade
Para evitar um consumo desnecessário de combustível, o monitor exibe um alerta 
de inatividade caso o motor seja mantido ligado por 5 minutos ou mais, sem a 
utilização do sistema hidráulico.

Monitor de Consumo de Combustível e Indicador ECO
O gráfico em forma de barra exibido na tela mostra o consumo médio de combustí-
vel nos últimos 5 minutos a fim de promover as operações que envolvem economia 
de energia. A tela pode ser alterada para exibir a média de consumo de outros 
intervalos, como da última hora, últimas 12 horas, última semana ou último mês. 
O indicador Eco aparece no lado direito da tela. A operação da máquina com o 

Nova tecnologia de controle da bomba e motor
As escavadeiras HB205-1 apresentam uma nova tecnologia de controle de 
motor e bomba hidráulica, proporcionando maior economia de combustível 
com fluxo de óleo suficiente em baixas rotações do motor.

* :  Em comparação com o modelo PC200-8, de acordo com 
nosso conjunto de testes padrão.

 O valor depende do trabalho executado.

CONTROLE TOTAL DO EQUIPAMENTO E 
DO SISTEMA HÍBRIDO

Além do motor, componentes hidráulicos, válvula principal e componentes eletrônicos que os 
controlam, os componentes do sistema híbrido, como o motor gerador, motor elétrico/gerador do 
giro, inversor e capacitor também foram totalmente desenvolvidos e fabricados pela Komatsu, 
sendo dispostos ordenadamente na máquina. O controle do inversor permite a mais eficiente 
operação do motor gerador, motor elétrico/gerador do giro e motor diesel da máquina de acordo 
com a natureza do trabalho a ser executado, permitindo à máquina demonstrar todo o seu poten-
cial ao mesmo tempo que em promove uma redução significativa no consumo de combustível. 
O monitor da máquina exibe um gráfico em forma de barra que indica o consumo médio de 
combustível obtido nos últimos 5 minutos. 
O indicador ECO informa a carga de trabalho para au-
xiliar o operador na economia de energia durante as 
operações.
A escavadeira Híbrida HB205-1 reduz as emissões de 
gás carbônico, o que a torna uma máquina em perfeita 
harmonia com o meio ambiente.

Consumo de combustível de até

Capacitor
Inversor

Motor diesel
Motor gerador
Bomba principal

balho similar à do modo P, 
para atuar nas operações 
que envolvem carga leve, 
de acordo com a natureza 
do trabalho que estiver 
executando.

indicador mantido na zona 
verde promove a redu-
ção das emissões de gás 
carbônico, bem como a 
melhora no consumo de 
combustível.

Motor elétrico/
gerador do giro
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CONFORTO E SEGURANÇA
Ambiente Operacional Agradável e com Muito Conforto para o Operador

A ampla e silenciosa cabina ROPS, associada a diversos recursos de segurança, permite ao operador 
realizar as operações de modo confortável e extremamente eficiente.

Projeto que Atende aos Rígidos 
Padrões de Segurança do Japão, 
Europa e Estados Unidos

Cabina Confortável para Reduzir a 
Fadiga do Operador Equipamento Padrão

Alavanca de Segurança
A alavanca torna todos os controles hidráulicos inope-
rantes. A função de partida em neutro permite que o 
motor seja acionado somente com esta alavanca na 
posição TRAVADA.

Cinto de Segurança Retrátil

Martelo de Saída de Emergência

Vidros das Janelas Reforçados e Escurecidos

Amplos Espelhos Retrovisores e de Visão Lateral
A maior amplitude do espelho retrovisor do lado esquer-
do, além dos espelhos retrovisores de visão lateral, per-
mite à Escavadeira HB205-1 atender às novas exigên-
cias do padrão ISO quanto à visibilidade.

Baixo nível de ruído, similar ao dos automóveis 
modernos

Cabina de amplas proporções
A larga e espaçosa cabina oferece amplo espaço para 
as pernas, permitindo a qualquer operador assumir a 
postura operacional correta. O assento do operador é 
do tipo reclinável, onde a altura do assento e o ângu-
lo de inclinação do encosto são ajustáveis. O assento 
pode ser reclinado até uma posição totalmente plana, 
com o apoio de cabeça incluído. O operador pode ajus-
tar o assento para obter a posição de operação mais 
adequada.

Amortecedores Viscosos na Cabina
Promovem uma redução significativa das vibrações no 
assento do operador.

Ar Condicionado Totalmente Automático, com 
Admissão de Ar Externo

Cabina Pressurizada
O ar condicionado automático, filtro de ar e uma maior 
pressão interna de ar impedem a entrada de poeira na 
cabina.

Espelho Retrovisor Lateral

Sistema de Monitoramento da Visão Traseira

Placas Antiderrapantes

Protetores Térmicos e do Ventilador

Partição do Compartimento da Bomba/Mo-
tor

Extenso Corrimão

Degraus Amplos

Alarme de Deslocamento

CABINA ROPS

Esta máquina é equipada com uma cabina dotada de estrutura ROPS, em conformidade com 
o padrão ISO 12117-2 para escavadeiras e equipamentos de construção. A cabina ROPS 
apresenta uma elevada capacidade de absorção de choque, garantindo uma excelente durabi-
lidade e resistência a impactos. Também satisfaz as exigências do nível 1 de proteção superior 
ISO OPG para objetos em queda. Em combinação com o cinto de segurança retrátil, a cabina 
ROPS oferece ampla proteção ao operador em um eventual capotamento e ao ser atingida por 
objetos em queda.

Borracha
Mola

Óleo à 
base de 
silicone

Vidro corrediço da janela 
(lado esquerdo)

Abertura e fechamento 
do teto solar

Acendedor de cigarros

Armazenagem de 
garrafas plásticas

Desembaçador (em conformidade 
com o padrão ISO)

Compartimento de revistas e 
suporte para copos

Vidro inferior da janela dianteira 
armazenável a um simples 
toque

Limpador do pára-brisa com 
acionamento intermitente re-
moto e lavador do pára-brisa
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As escavadeiras hidráulicas híbridas Komatsu 
em operação em todas as partes do mundo 
comprovam seus excelentes níveis de consumo 
de combustível e elevada confiabilidade.

O modelo da foto pode incluir equipamentos opcionais
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TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO E 
INFORMAÇÃO (TCI) COM KOMTRAX
O atualizado TCI da Komatsu torna o sistema KOMTRAX fácil de usar, prático e 
digno de sua confiança
Com o avançado TCI, o KOMTRAX é capaz de auxiliar o operador nas operações da máquina e o adminis-
trador no gerenciamento da frota e na redução de custos com combustível.

Apoio ao Gerenciamento do 
Equipamento

Relatório de Apoio Operacional com 
Relação à Economia de Energia

Novo Monitor de Cristal Líquido Multilíngue de Amplas 
Dimensões

Função de Assistência ao Operador para Operações 
Altamente Eficientes

O terminal KOMTRAX instalado em sua máquina é capaz de captar e transmitir diversas 
informações, como a localização da máquina, registros operacionais, condições da máquina, 
etc. por meio de um sistema de comunicação sem fio. Você pode acessar remotamente os 
dados do sistema KOMTRAX por meio de um aplicativo online. O sistema KOMTRAX lhe 
oferece não só o conhecimento de sua máquina, como também a possibilidade de gerencia-
mento de toda a frota através da Internet.

O sistema KOMTRAX é capaz de fornecer diversas informações 
extremamente úteis, incluindo o relatório de apoio às operações 
que envolvem economia de energia, com base nas informações 
operacionais obtidas de sua máquina, como consumo de combustí-
vel e tempo de inatividade.

Um monitor a cores de amplas dimensões e fácil utilização possibilita operar a 
máquina naturalmente, com segurança e precisão. O emprego do visor de cristal 
líquido TFT de fácil leitura nos mais diversos ângulos e condições de iluminação 
traz um aumento da visibilidade da tela. O monitor conta com interruptores simples 
e de fácil operação. As teclas de funções, um marco revolucionário na indústria, 
facilitam as operações multifuncionais. O monitor exibe dados e informações em 
12 idiomas, tudo para um suporte global a operadores posicionados em todas as 
partes do mundo.

Telas de Monitoração do Consumo de Combustível e Fluxo de Energia
O operador pode verificar as informações referente às taxas recentes de consumo 
de combustível e ao fluxo de energia entre o motor e os componentes híbridos con-
sultando o monitor da máquina a qualquer momento.

Sistema de Monitoramento da Visão Traseira em Conformidade com os 
Novos Padrões ISO
Esta máquina é equipada com uma câmera de visão traseira, permitindo ao opera-
dor acessar os pontos cegos atrás da máquina por meio da ampla tela do monitor 
de cristal líquido.

Partida do Motor Protegida 
por Senha (Função de Imo-
bilização)
Não é possível dar a partida 
sem que uma senha previa-
mente registrada seja informa-
da corretamente.

Mensagem do sistema KOMTRAX
A função de comunicação do sistema KOMTRAX permite o recebimento e leitura de 
mensagens do seu distribuidor Komatsu diretamente no monitor da máquina.

Interruptores de 
operações básicas

Interruptores de operação do ar 
condicionado

Interruptores de função

Indicadores

Interruptores de operações básicas

Autodesacelerador
Modo de trabalho
Velocidade de deslocamento

Indicador da temperatura do óleo hidráulico

Indicador da temperatura do líquido de arrefeci-
mento do motor

Indicador de temperatura do sistema híbrido
Indicador de combustível
Indicador ECO
Monitor do consumo médio de combustível
Interruptores de funções do menu

Autodesacelerador 
Seletor de modo de trabalho
Seletor de velocidade de deslocamento

Cancelamento do alarme sonoro
Limpador do vidro do pára-brisa
Lavador do vidro do pára-brisa

TM

Localização

Auxiliando no Gerenciamento 
do Equipamento do Cliente e 
Contribuindo para Cortar Gastos 
com Combustível

&
Posição de acordo com a  movimentação

Mapa operacional

Resumo da condição mensal
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oferece não só o conhecimento de sua máquina, como também a possibilidade de gerencia-
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extremamente úteis, incluindo o relatório de apoio às operações 
que envolvem economia de energia, com base nas informações 
operacionais obtidas de sua máquina, como consumo de combustí-
vel e tempo de inatividade.

Um monitor a cores de amplas dimensões e fácil utilização possibilita operar a 
máquina naturalmente, com segurança e precisão. O emprego do visor de cristal 
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facilitam as operações multifuncionais. O monitor exibe dados e informações em 
12 idiomas, tudo para um suporte global a operadores posicionados em todas as 
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Esta máquina é equipada com uma câmera de visão traseira, permitindo ao opera-
dor acessar os pontos cegos atrás da máquina por meio da ampla tela do monitor 
de cristal líquido.

Partida do Motor Protegida 
por Senha (Função de Imo-
bilização)
Não é possível dar a partida 
sem que uma senha previa-
mente registrada seja informa-
da corretamente.
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A função de comunicação do sistema KOMTRAX permite o recebimento e leitura de 
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EMMSEMMS
Equipment Management Monitoring System

1514

MANUTENÇÃO
Inspeções e Serviços de Manutenção Simplificados para Manter sua Máquina 
Sempre nas Melhores Condições

Excelente Capacidade de Manutenção para garantir 
um Tempo Reduzido de Inspeção e Serviço

Arrefecimento lado-a-lado
O radiador, pós-resfriador e resfriador de óleo são ins-
talados paralelamente, o que facilita sua limpeza, bem 
como a remoção e instalação. O radiador, pós-resfriador 
e o resfriador de óleo são feitos de alumínio, possuem 
elevada eficiência de arrefecimento e são facilmente re-
ciclados.

Equipada com Pré-filtro de Combustível 
(com Separador de Água)

Filtro de Combustível de Alta Eficiência

Fácil Acesso ao Filtro de Óleo do Motor e à Válvula 
de Dreno de Combustível

Cilindros de Amortecimento à Gás 
do Capô do Motor

Caixa de ferra-
mentas
A caixa de ferra-
mentas é instalada 
atualmente junto aos 
degraus.

Filtro do ar condicionado
O filtro do ar condicionado pode ser removido e insta-
lado sem a necessidade de ferramentas, facilitando o 
trabalho de manutenção do filtro.

Válvula de drenagem ecológica do motor como 
equipamento padrão.

Amplo reservatório de combustível de 400 litros de capacidade e tratamento antiferrugem

Armação de esteiras com perfil inclinado para redução no acúmulo de sujeira e poeira, e 
fácil remoção 

Tapete lavável do piso da cabina

SISTEMA EMMS

Diagnósticos Precisos e Imediatos Graças ao Sis-
tema EMMS

EMMS (Sistema de monitoração e gerenciamento do equipamento)

Função de Monitoração
A controladora monitora o nível de óleo do motor, a temperatura do 
líquido de arrefecimento, o nível de carga da bateria, obstruções do 
filtro de ar, etc. Ao encontrar qualquer anormalidade, a controladora 
passa a exibi-la na tela de LCD.

Função de Manutenção
O monitor informa o tempo necessário de substituição dos filtros e 
óleos quando se atinge o intervalo determinado.

Função de Memorização dos Dados de Falhas
O monitor armazena as anormalidades verificadas para um diagnós-
tico de falhas eficiente.

Remove a água e os 
contaminantes encon-
trados no combustível 
para evitar problemas 
na queima de combus-
tível. (Com bomba de 
escorva incorporada.)

A confiabilidade do sis-
tema de alimentação de 
combustível se torna ain-
da maior com o emprego 
do filtro de combustível 
de alta eficiência.

Filtro e óleo de longa 
duração

Uso de materiais filtrantes de 
alta performance e óleo de 
longa vida útil para estender 
os intervalos de substituição do 
filtro e do óleo.

FIltro de óleo hidráulico
(elemento branco ecológico)

Óleo e filtro de óleo 
do motor

Óleo hidráulico

Filtro de óleo hidráulico

cada 500 horas de operação

cada 5000 horas de operação

cada 1000 horas de operação

O modelo da foto pode incluir equipamentos opcionais
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MANUTENÇÃO
Inspeções e Serviços de Manutenção Simplificados para Manter sua Máquina 
Sempre nas Melhores Condições

Excelente Capacidade de Manutenção para garantir 
um Tempo Reduzido de Inspeção e Serviço

Arrefecimento lado-a-lado
O radiador, pós-resfriador e resfriador de óleo são ins-
talados paralelamente, o que facilita sua limpeza, bem 
como a remoção e instalação. O radiador, pós-resfriador 
e o resfriador de óleo são feitos de alumínio, possuem 
elevada eficiência de arrefecimento e são facilmente re-
ciclados.
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de Dreno de Combustível
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SISTEMA EMMS

Diagnósticos Precisos e Imediatos Graças ao Sis-
tema EMMS

EMMS (Sistema de monitoração e gerenciamento do equipamento)

Função de Monitoração
A controladora monitora o nível de óleo do motor, a temperatura do 
líquido de arrefecimento, o nível de carga da bateria, obstruções do 
filtro de ar, etc. Ao encontrar qualquer anormalidade, a controladora 
passa a exibi-la na tela de LCD.

Função de Manutenção
O monitor informa o tempo necessário de substituição dos filtros e 
óleos quando se atinge o intervalo determinado.

Função de Memorização dos Dados de Falhas
O monitor armazena as anormalidades verificadas para um diagnós-
tico de falhas eficiente.
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A confiabilidade do sis-
tema de alimentação de 
combustível se torna ain-
da maior com o emprego 
do filtro de combustível 
de alta eficiência.

Filtro e óleo de longa 
duração

Uso de materiais filtrantes de 
alta performance e óleo de 
longa vida útil para estender 
os intervalos de substituição do 
filtro e do óleo.

FIltro de óleo hidráulico
(elemento branco ecológico)

Óleo e filtro de óleo 
do motor

Óleo hidráulico

Filtro de óleo hidráulico
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O modelo da foto pode incluir equipamentos opcionais
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Peso operacional incluindo lança inteiriça de 5700 mm, braço de 2410 mm, caçamba retro 
coroada SAE de 1,2 m³, capacidade nominal de lubrificantes, líquido de arrefecimento, 
reservatório de combustível cheio, operador e equipamento padrão.

Sapatas Peso operacional Pressão sobre o solo
700 mm 21000 kg 0,42 kgf/cm2

ESPECIFICAÇÕES

MOTOR MATERIAL RODANTE DIMENSÕES

AUTOMONIA DE OPERAÇÃO

COMBINAÇÃO DE LANÇA, BRAÇO E CAÇAMBA RETRO

PESO OPERACIONAL (APROXIMADO)

CAPACIDADES DE REABASTECIMENTO
DE LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO E
LUBRIFICANTES

SISTEMA HIDRÁULICO

SISTEMAS DE COMANDO E FREIOS

SISTEMA DO GIRO

Modelo  ...................................................................................... Komatsu SAA4D107E-1-A
Tipo   ............................................................ 4 tempos, arrefecido a água, injeção direta
Aspiração ..........................................................................Turboalimentado e pós-arrefecido
Número de cilindros ............................................................................................................. 4
Diâmetro  ................................................................................................................... 107 mm
Curso   ................................................................................................................... 124 mm
Cilindrada ...............................................................................................................4,46 litros
Potência:
 SAE J1995 ...................................................................................................Bruta 148 HP
 ISO 9249 / SAE J1349 .............................................................................Líquida 139 HP
 Rotação nominal ................................................................................................ 2000 rpm
Método de acionamento do ventilador para arrefecimento do radiador .................Mecânico
Governador ..................................................................Eletrônico para todas as velocidades
Certificado pelas normas de controle de emissão de poluentes EPA Tier 3 e EU Stage 3A

Armação central ............................................................................................................em X
Armação das esteiras ...................................................................................Seção em caixa
Vedação das esteiras ..................................................................................Esteiras seladas
Ajustador das esteiras ........................................................................................... Hidráulico
Número de sapatas (em cada lado) .................................................................................. 45
Número de roletes superiores .......................................................................... 2 (cada lado)
Número de roletes inferiores (em cada lado) ...................................................................... 7

Comprimento do Braço 2410 mm 2925 mm
A Comprimento total 9490 mm 9425 mm
B Comprimento sobre o solo (para transporte) 5695 mm 4815 mm
C Altura total (até o topo da lança) 3160 mm 2970 mm

D Largura total 2900 mm
E Altura total (até o topo da cabina) 3040 mm
F Altura livre do contrapeso em relação ao solo 1085 mm
G Altura livre mínima em relação ao solo 440 mm
H Raio de giro da traseira 2750 mm
I Comprimento da esteira sobre o solo 3275 mm
J Comprimento da esteira 4070 mm
K Bitola 2200 mm
L Largura por fora das esteiras 2900 mm
M Largura da sapata 700 mm
N Altura da garra 26 mm
O Altura da cabina da máquina 2095 mm
P Largura da cabina da máquina 2710 mm
Q Distância entre o centro do giro e a extremidade traseira 2710 mm

Braço 2410 mm 2925 mm
A Altura máxima de escavação 9560 mm 10000 mm
B Altura máxima de despejo 9600 mm 7110 mm
C Profundidade máxima de escavação 5990 mm 6620 mm
D Profundidade máxima de escavação de paredes verticais 5490 mm 5980 mm

E Profundidade máxima de escavação com a caçamba na 
perpendicular ao nível de 200 mm (8 pol) 5800 mm 6370 mm

F Alcance máximo de escavação 9390 mm 9875 mm
G Alcance máximo de escavação ao nível do solo 9190 mm 9700 mm
H Raio de giro mínimo 3090 mm 3040 mm

SA
E Força de escavação da caçamba sob potência máxima 14100 kgf (138 kN) 138 kN

14100 kgf

Força de fechamento do braço sob potência máxima 10300 kgf (101 kN) 101 kN
10300 kgf

IS
O

Força de escavação da caçamba sob potência máxima 15200 kgf (149 kN) 149 kN
15200 kgf

Força de fechamento do braço sob potência máxima 11000 kgf (108 kN) 108 kN
11000 kgf

Capacidade da caçamba (coroada) Largura Peso
Número de dentes

Comprimento do braço

SAE, PCSA Sem cortadores laterais Com cortadores laterais Com cortadores laterais 2,41 m 2,93 m

1,20 m3 1228 mm 1274 mm 942 kg 5 ○ T
1,34 m3 1200 mm 1325 mm 696 kg 5 T X

1,50 m3 1330 mm 1455 mm 757 kg 6 ● X

Reservatório de combustível ...................................................................................400 litros
Líquido de arrefecimento (motor) ........................................................................17,3 litros
Coolant  (Sistema híbrido) ..........................................................5,2 litros
Comando final (cada lado) .......................................................................................3,6 litros
Comando do giro ......................................................................................................6,5 litros
Redutor do giro .........................................................................................................1,6 litros
Motor gerador ...........................................................................................................6,0 litros
Reservatório hidráulico ............................................................................................135 litros

Tipo   .......................... Sistema HydrauMind (Nova Concepção de Projeto de Mecânica
Hidráulica Inteligente), sistemas de centro fechado com válvulas sensoras

de carga e válvulas compensadoras de pressão
Número de modos de operação selecionáveis ................................................................... 5
Bomba principal:
 Tipo  ......................................................................... Tipo pistão de capacidade variável
 Disponibilização de bombas para .. Lança, braço, caçamba e circuitos de deslocamento
 Vazão máxima ............................................................................................. 439 litros/min
 Alimentação do circuito de controle ............................. Válvula auto-redutora de pressão
Motores hidráulicos:
 Deslocamento ....................................2 x motor de pistões com freio de estacionamento
 Ajustes das válvulas de alívio:
 Circuitos do implemento ............................................. 380 kgf/cm2 (37,3 MPa)  5,400 psi
 Circuito de deslocamento ........................................... 380 kgf/cm2 (37,3 MPa ) 5,400 psi
 Circuito piloto ...................................................................... 33 kgf/cm2 (3,2 MPa) 470 psi
Cilindros hidráulicos:
 (Número de cilindros – diâmetro x curso x diâmetro da haste)
 Lança  .............................................................................2 –120 mm x 1334 mm x 85 mm
 Braço  .............................................................................1 –135 mm x 1490 mm x 95 mm
Caçamba: ........................................................................... para braços de 2.41 m e 2.93 m
 1 –115 mm x 1120 mm x 80 mm

Controle direcional .................................................................... Duas alavancas com pedais
Método de acionamento ..................................................................................... Hidrostático
Força máxima na barra de tração ...........................................................18200 kgf (178 kN)
Rampa máxima .......................................................................................................70%, 35º
Velocidade máxima de deslocamento: Alta ............................................................5,5 km/h
 (Mudança automática) Med ...........................................................4,1 km/h
 (Mudança automática) Baixa .........................................................3,0 km/h
Freio de serviço ............................................................................................Trava hidráulica
Freio de estacionamento .................................................................. Freio a disco mecãnico

Método de acionamento ............................................................................................ Elétrico
Redução do giro ...............................................................................Engrenagem planetária
Lubrificação do círculo do giro ................................................................Em banho de graxa
Freio de serviço .................................................................................................Freio elétrico
Freio de retenção/Bloqueio do giro .................................................. Freio a disco mecânico
Velocidade de giro ................................................................................................... 12,4 rpm

○: Uso para funções gerais, densidade de até 1,8 t/m3

●: Trabalhos com carga leve, densidade de até 1,2 t/m3

T : Uso para funções gerais, de até 1,5 ton/m3

X : Não utilizado
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CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO EQUIPAMENTO PADRÃO

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

A: Alcance em relação ao centro do giro
B: Altura do gancho da caçamba
C: Capacidade de elevação de cargas
Cf: Capacidade frontal
Cs: Capacidade lateral
    : Capacidade no alcance máximo

Condições:
● Lança inteiriça de 5700 mm
● Caçamba coroada SAE de 1,2 m3

● Largura da sapata: 700 mm

* A carga é limitada pela capacidade hidráulica e não por uma condição de tombamento. Os valores de capacidades nominais são apresentados conforme a norma SAE nº J1097. As cargas nominais não 
devem exceder 87% da capacidade hidráulica de elevação ou 75% da carga de tombamento.

•  Ar condicionado com desembaçador
•  Placas antiderrapantes
•  Sistema de autodesaceleração
•  Baterias de 140 Ah/2 x 12 V
•  Válvula de retenção da lança
•  Cabina ROPS (ISO 12117-2)
•  Contrapeso
•  Purificador de ar do tipo seco com duplo elemento
•  Buzina elétrica
•  Sistema de monitoramento EMMS
•  Motor Komatsu SAA4D107E-1-A
•  Sistema de prevenção contra superaquecimento do 

motor
•  Estrutura de proteção do ventilador
•  Ajustadores da esteira hidráulica (cada lado)

•  Monitor colorido Multifunção
•  KOMTRAX
•  Sistema de maximização de potência
•  Sistema de controle hidráulico PPC
•  Proteção à poeira para o resfriador de óleo e radiador
•  Refletor traseiro
•  Espelhos retrovisores (Direito, Esquerdo e de Ampla 

visão lateral)
•  Motor de partida, 5,5 kW/24 V x 1
•  Ventilador de sucção
•  Protetor guia das esteiras, seção central
•  Rolete inferior
 - 7 de cada lado
•  Sapata da esteira
 - Garra tripla de 700 mm

•  Alarme de deslocamento
•  Sistema de seleção do modo de trabalho
• Assento com suspensão
• Câmera de monitoramento da visão traseira
• Alternador de 60 Amperes e 24 V
• Conversor, 12 V
• Braço
 - Conjunto do braço de 2400 mm
• Lança de 5700 mm
• Cinto de segurança retrátil
• Válvula de serviço
• Luzes de trabalho
 - 1 na lança
 - 2 na cabina
• Sistema de aquecimento automático do motor

CONSULTE O SEU DISTRIBUIDOR KOMATSU PARA OPCIONAIS E  IMPLEMENTOS

 Braço: 2410 mm  Unidade: kg

1,5 m 3,0 m 4,6 m 6,1 m 7,6 m
 Alcance máximo

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs

7,6 m *4250 4200

6,1 m 5650 3750 *3950 2850

4,6 m *7300 6000 5500 3600 3600 2300 3550 2250

3,0 m 8650 5450 5250 3350 3350 2200 3200 1950

1,5 m 8100 5000 5000 3150 3400 2100 3050 1850

0 m *7000 7000 7800 4700 4850 3000 3350 2000 3150 1900

-1,5 m *7550 *7550 *12150 9300 7750 4650 4750 2900 3500 2100

-3,0 m *17200 9550 7850 4750 4850 2900 4400 2700

-4,6 m *13400 10000 8150 5000 7200 4500

 Braço: 2925 mm  Unidade: kg

1,5 m 3,0 m 4,6 m 6,1 m 7,6 m
 Alcance máximo

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs

7,6 m *3250 *3250 *2650 *2650

6,1 m *5050 3800 *2500 *2500

4,6 m *6450 6150 5600 3650 3650 2350 *2500 2000

3,0 m *13750 11050 *8750 5600 5350 3450 3550 2250 *2650 1750

1,5 m *7050 *7050 8250 5100 5050 3100 3450 2100 2750 1650

0 m *7950 *7950 7850 4750 4850 3000 3350 4850 2850 1700

-1,5 m *6950 *6950 *11350 9250 7700 4650 4750 2900 3300 4750 3100 1750

-3,0 m *10800 *10800 *16450 9350 7750 4650 4750 2900 3850 2350

-4,6 m *15100 22000 7850 4750 5700 8150
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CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO EQUIPAMENTO PADRÃO
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®

O modelo ilustrado pode incluir equipamentos opcionais.

Escavadeira 
Hidráulica
Híbrida HB
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