
PC210/210LC-10M0

®

PC210-10M0

PC210LC-10M0

POTÊNCIA
Líquida: 165 HP/2000 rpm

PESO OPERACIONAL

PC210-10M0: 21050 - 21650 kg

PC210LC-10M0: 22050 - 22850 kg

CAPACIDADE DA CAÇAMBA

1.20 - 1,50 m3

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
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A certeza do melhor custo x benefício

PANORÂMICA

POTÊNCIA
Líquida: 165 HP/2000 rpm

PESO OPERACIONAL

PC210-10M0: 21050 - 21650 kg

PC210LC-10M0: 22050 - 22850 kg

CAPACIDADE DA CAÇAMBA

1.20 - 1.50 m3



PC210/210LC-10M0
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PC210/210LC-10M0PC210/210LC-10M0PC210/210LC-10M0

Baixo consumo de combustível

Maior produtividade

Custos menores de manutenção

Excelente durabilidade

Segurança e conforto para o operador 

Tecnologia da Informação e Comunicação (ICT) e Sistema KOMTRAX 

3
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AUMENTO DE PRODUTIVIDADE

Capacidade da caçamba

1,20 m³

Aumento de 5%*

Caçamba GP de 1,20 m³ 

-

-

ME” propor-

Excelente estabilidade

A es -

-

-

A ca

-

Capacidade de elevação 

+ 150 mm
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PC210/210LC-10M0PC210/210LC-10M0PC210/210LC-10M0
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Aumento de 20%* (  165 HP)

Maior capacidade de escavação
O 

-

Power Max

Função Power Max

A Power Max

Inigualável desempenho no deslocamento
-Potência líquida do motor 

Potência aplicada aos deslocamentos 

PC210/210LC-10M0

-

-

-

Potência de escavação

P
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 E Power Max

Aumento de 15%*

+35%+19 %
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NOVAS TECNOLOGIAS DOS MOTORES KOMATSUTSU

PC210-10M0 PC200-8M0 PC200-8

-20 %
-26 %

Based on typical work pattern collected via KOMTRAX.
Fuel consumption varies depending on job condition.

6

BAIXO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

Tecnologia para redução do consumo de combustível

Consumo de combustível

19%     

26%  

eletrônico

-
mo de combustível do motor

ncia 

-

-

Redução da perda de pressão 
hidráulica 

-

-

-

Otimização da velocidade de rota-
ção e redução das perdas no acio-
namento do ventilador

-

Maior sincronia entre motor e 
bomba hidráulica

-

-

Assistente para operações 
econômicas

Indicadores ECO

-

-

-

-

Consumo de combustível

-19%

PC210-10M0

-26%

Com base nos padrões de trabalhos típicos registrados 
pelo sistema KOMTRAX. O consumo de combustível pode 
variar de acordo com as condições do trabalho em questão.

Indicador ECO     Indicador de funcionamento sem carga

Alerta de marcha lenta
-

r sincronia entre motor e 



Funções auxiliares para economia de combustível

Selecione o modo de trabalho que melhor atenda à sua demanda 

-

P
ro

d
u

ç
ã

o

Consumo de combustível

Am
plo

 aju
ste

Modo P (Prioriza a produção):

Modo E (Prioriza a economia):

Modo E facilmente ajustável

-

Modo de Operação Aplicação Vantagens

L

B
 

ATT/P  

ATT/E
implemento

 

PC210/210LC-10M0



REDUÇÃO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO

sobre os custos operacionais.
A KOMATSU busca permanentemente a redução 
do tempo ocioso e dos custos de manutenção

Filtros centralizados
-

-
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PC210/210LC-10M0PC210/210LC-10M0PC210/210LC-10M0

Indicador de anormalidades do 
circuito hidráulico
Sensor de obstrução do óleo hi-
dráulico como item de série

-

-

com esse 

9

Fácil limpeza da unidade de 
arrefecimento

contaminantes

Intervalo de substituição estendi-

-

-

Maior facilidade de controle dos 
intervalos de manutenção

-

-

-

de série
-

-

Interruptor de desconexão da 
bateria

Filtragem de combustível

-

-

Outros dispositivos
Porta de drenagem de fácil limpeza 
do tanque de combustível

Melhor drenagem do óleo hidráulico 
e combustível

óleo hidráulico 

Bomba de escorva elétrica (opcional)

Detector de pressão de sopro no 
cárter

Prevenção de contaminação da linha 
de combustível

Controle dos intervalos de manu-
tenção durante aplicações com 
rompedores hidráulicos

-

-
-

Sensor de obstrução da linha do 
rompedor 

Mensagem de advertência sobre a 

do óleo hidráulico.

amostras de óleo (Opcional)
inst

-

-
cação da coroa de giro
O

-
-

-

a

Substituição do elemento do 

PC210/210LC-10M0

2500 h
1000 h
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EXCELENTE DURABILIDADE

Estrutura e implementos de trabalho de alta resistência proporcionam maior durabilidade para suportar qualquer 
aplicação.

Equipamento de trabalho aprimorado

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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PC210/210LC-10M0PC210/210LC-10M0PC210/210LC-10M0

11

Chassis superior reforçado

Os pr -

-
s eletrônic -

Estrutura de construção robusta

O c

* A análise FEM é um método de simulação de tensão usando um computador.

Círculo do giro com maior robustez

orta ope-

 compon -

-

Conector blindado

PC210/210LC-10M0
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1

4 5 6

2 3

1 2 3

4 5

6

8

7

10 9

ICT e Sistema KOMTRAX

Amplo monitor LCD multilíngue de alta resolução

Um monitor a cores sintonizado com o 
usuário e de grandes dimensões assegura 
segurança, precisão e suavidade nos mo-
vimentos. 

Os inter

-

-

Interruptores 

de operações 

básicas

Interruptores 

de funções

Interruptores de 

operação do ar 

condicionado

Indicadores

Interruptores de operações básicas 

1 Auto-desacelaração

1 Auto-desaceleração

 Modo de trabalho

3 Velocidade de deslocamento

 Indicador de temperatura 
do líquido de arrefecimento 
do motor 

 Indicador de temperatura 
do óleo hidráulico 

6  Indicador de combustível

7  Indicador ecológico

8  Indicador de consumo de 

combustível

9 Menu dos interruptores de função

 Seleção de idioma

2 Seletor de modo de trabalho

3 Seletor de deslocamento

4 Cancelamento do alarme sonoro

5 Limpador do vidro do para-brisas

6 Lavador do vidro do para-brisas

Modo ECO
-

-

-

Seleção de idiomas de fácil ajuste

Sistema de Monitoramento e Gerenciamento do 
Equipamento

Alertas de Manutenção

Alertas de Manutenção

Histórico de Anormalidades
-

2

1

4

 

3

6

9

10

1

2

3

4

5

6
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PC210/210LC-10M0PC210/210LC-10M0PC210/210LC-10M0
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A tecnologia de gerenciamento e 
monitoramento desenvolvida pela 
Komatsu fornece dados elucidativos 
sobre o seu equipamento e frota, de 
forma prática e acessível ao usuário 

TM

Relatório de operações com ênfase na 
economia de energia

X fornece 

-

-

A estratégia ideal para um trabalho de excelência

-

Suporte ao Gerenciamento de Equipamentos

-

A imagem extraída de um relatório traz 

um exemplo de escavadeira hidráulica 

Localização

Condições de 

operação

Manutenção periódica

O conteúdo e os dados do relatório variam de acordo com o modelo da máquina.

PC210/210LC-10M0

atório traz 

a hidráulica 
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SEGURANÇA E CONFORTO

A segurança deve ser a questão priori-
tária no local de trabalho

Em conformidade com a norma ROPS/
FOPS

A 

-

-

Amortecedores a gás para facili-
tar a abertura do capô do motor 
e barra de travamento

Os amo

-

-

Câmera de visão traseira

e monito

-

-

-

-

-

Placas antiderrapantes

-

Protetor da cabine:

 Protetor superior FOPS/OPG 
nível 2

Alavanca de bloqueio de 
segurança

Divisória do compartimento de 
bomba e motor

Amplos espelhos retrovisores 
para visão lateral e traseira da 
máquina

Corrimão de grandes proporções

Protetores térmicos e da hélice 
do ventilador
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PC210/210LC-10M0PC210/210LC-10M0PC210/210LC-10M0

1515

PC210/210LC-10M0

Os novos itens de segurança e conforto contribuem para o aumento de produtividade e segurança

Assento com suspensão

Cabine pressurizada

Baixo nível de ruído na cabine

-

-

Ar condicionado automático

me -

Montagem da cabine sobre coxins 
concebidos para redução nos ní-
veis de vibração 

 siste -

Soquete de alimentação auxiliar

Fonte de alimentação de 12 V

Porta-objetos

Caixa térmica

Espaço para bagagem

O local do soquete poderá variar de acordo com o modelo 

da máquina.
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CONFIGURAÇÕES ESPECIAIS

Novo formato da caçamba

Novo formato da caçamba

Predisposição para instalação de imple-
mentos opcionais

-

-

-



PC210/210LC-10M0PC210/210LC-10M0

IMPLEMENTOS

Ferramentas de trabalho

Rompedor hidráulico

Modelos dos rompedores
V (V32 e V1800) -

XL (XL1300, XL1700 e XL1900)



Sistema de Dentes KMAX-SA

Sistema de trava de pinos da série KMAX-SA

Fixadores
O sistema de fixação simples e reutilizável 
economiza tempo e dinheiro ao destravar 
com um simples giro de 90 graus.

TRAVAR DESTRAVAR

Remoção 

o eixo de travamento dos pinos em 90 graus no sentido anti-horário.

Características das caçambas Komatsu

* A placa inferior permanece dentro do caminho

Nível do solo Caminho do dente

Imagem meramente ilustrativa

Caçamba ME

Alta produtividade por escava-
ção de baixa resistência

O novo perfil ideal de caçamba 

produz menor resistência dentro 

e fora da caçamba, resultando 

em um aumento significativo da 

produção.

Tipos de dentes da série KMAX-SA
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PC210/210LC-10M0
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SUPORTE TOTAL KOMATSU

Suporte Total Komatsu

Recomendações de frota

-

Suporte ao produto
-

Peças e óleos genuínos

-

-

Contrato de serviço

-

Garantia estendida

Treinamento de operadores

-
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SISTEMA HIDRÁULICO

20

ESPECIFICAÇÕES

MOTOR

elo 

6

 124 mm

l

-

 6

l/min

 Deslocamento

2

2

2

2

COMANDOS FINAIS E FREIOS

  Alta

SISTEMA DE GIRO 

MATERIAL RODANTE 

45
49

9

CAPACIDADES DE LUBRIFICANTES E LÍQUI-
DO DE ARREFECIMENTO (REABASTECIMENTO)

 400 l

l

l

l

l

 135 l

PESO OPERACIONAL 

-

PC210-10M0:

PC210LC-10M0 Alcance:

PC210LC-10M0 Massa

Sapatas

PC210-10M0
PC210LC-10M0

Alcance Massa
Peso 

operacio-
nal

Pressão 
sobre o 

solo

Peso 
operacio-

nal

Pressão 
sobre o 

solo

Peso 
operacio-

nal

Pressão 
sobre o 

solo

600 mm 21.050 kg 0,49 kg/cm2 22.050 kg 0,47 kg/cm2 22.150 kg 0,47 kg/cm2

700 mm 21.450 kg 0,43 kg/cm2 22.450 kg 0,41 kg/cm2 22.550 kg 0,41 kg/cm2

800 mm 21.650 kg 0,38 kg/cm2 21.750 kg 0,36 kg/cm2 22.850 kg 0,36 kg/cm2
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PC210/210LC-10M0

H

O

F

NI

J

B

CE

MG

K

D,L

P

Q

A

Lança - 5700 mm Lança - 5200 mm
Comprimento do braço 2410 mm 2925 mm 2410 mm
A 9640 mm 9550 mm 9135 mm

B
 

5690 mm

5015 mm

C 3215 mm 3005 mm

  

Modelo PC210-10M0 PC210LC-10M0

D 2900 mm

E 3045 mm 3045 mm

F

G 440 mm 440 mm

H 2900 mm 2900 mm

I 3655 mm

J 4450 mm

K Bitola 2200 mm

L 2900 mm

M

N 26 mm 26 mm

O 2095 mm 2095 mm

P

Q

 

DIMENSÕES

Capacidade 
(m³)

Largura (mm)

Peso 
(kg)

Número 
de 

Dentes

Tipo do 
Dente

Lança + Braço (mm) e Sapatas

Com suporte e 
bordas laterais

Sem suporte e 
bordas laterais

PC210-10M0 PC210LC-10M0

5700 + 2410 5700 + 2925 5200 + 2410

600 mm 700 mm 800 mm 600 mm 700 mm 800 mm 600 mm 700 mm 800 mm

1300 1242 910 5 KMAX-SA  T Q Q Q Q Q Q Q Q

1540 1452 1160 6 KMAX-SA X X X X X X  T  T  T

Q - Material com densidade de até 1,8 ton/m³
 T - Material com densidade de até 1,5 ton/m³
 X - Não utilizável

Tabela de correspondência - Equipamento x Densidade do material:
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FAIXA DE TRABALHO

Lança - 5700 mm Lança - 5200 mm
Comprimento do braço 2410 mm 2925 mm 2410 mm

A 10030 mm 9340 mm

B 6490 mm

C 6010 mm 6510 mm 5530 mm

D 5230 mm 5225 mm

E

F 9195 mm

G 3090 mm

C
o

n
fo

rm
e 

n
o

rm
a

IS
O

 6
01

5

E

F

A

G

B

C
D

G.L.0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7
012345678910

5

6

7

8

9

10

11

12

11
(m)

1

2

3

4

(m)
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PC210/210LC-10M0PC210/210LC-10M0PC210/210LC-10M0

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO NO MODO DE ELEVAÇÃO

A:  Alcance a partir do centro do giro

B:  Altura do pino no topo do braço

C:  Capacidade de elevação

Cf:  Capacidade frontal

Cs:  Capacidade lateral

  

: Capacidade no alcance máximo 

Condições:

 —PC210-10M0 Garra tripla de 600mm, 

   700mm e 800mm

PC210-10M0

A

B
MAX

 MAX 7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m 1,5 m

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

7.5 m 5.49 m *5900 kg 5200 kg

6.0 m *6000 kg*6000 kg4500 kg*5750 kg3750 kg5450 kg6.71 m

4.5 m *10100 kg*10100 kg6800 kg*7350 kg4350 kg*6250 kg3100 kg4550 kg7.44 m

3.0 m 7.81 m 4100 kg 2750 kg 4400 kg 2950 kg 6200 kg 4150 kg *9250 kg 6250 kg

1.5 m 7.88 m 4000 kg 2650 kg 4300 kg 2850 kg 5950 kg 3900 kg 9200 kg 5800 kg

O m 7.67 m 4100 kg 2700 kg 4200 kg 2800 kg 5800 kg 3800 kg 8950 kg 5600 kg

–1.5 m 10700 kg*12200 kg5600 kg8950 kg3750 kg5750 kg3000 kg4550 kg7.13 m

–3.0 m 10900 kg*14250 kg5700 kg9050 kg3850 kg5850 kg3700 kg5600 kg6.19 m

PC210-10M0

A

B
MAX

 MAX 7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m 1,5 m

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

7.5 m 5.49 m *5900 kg 5300 kg

6.0 m *6000 kg*6000 kg4600 kg*5750 kg3800 kg*5500 kg6.71 m

4.5 m *10100 kg*10100 kg6900 kg*7350 kg4450 kg*6250 kg3150 kg4600 kg7.44 m

3.0 m 7.81 m 4200 kg 2800 kg 4450 kg 3000 kg 6300 kg 4200 kg *9250 kg 6350 kg

1.5 m 7.88 m 4050 kg 2700 kg 4350 kg 2900 kg 6050 kg 4000 kg 9350 kg 5900 kg

O m 7.67 m 4150 kg 2750 kg 4300 kg 2850 kg 5900 kg 3850 kg 9150 kg 5700 kg

–1.5 m 10850 kg*12200 kg5700 kg9100 kg3800 kg5850 kg3050 kg4600 kg7.13 m

–3.0 m 11050 kg*14250 kg5800 kg9200 kg3900 kg5950 kg3750 kg5700 kg6.19 m

PC210-10M0

A

B
MAX

 MAX 7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m 1,5 m

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

7.5 m 5.49 m *5900 kg 5350 kg

6.0 m *6000 kg*6000 kg4650 kg*5750 kg3850 kg*5500 kg6.71 m

4.5 m *10100 kg*10100 kg6950 kg*7350 kg4500 kg*6250 kg3150 kg4700 kg7.44 m

3.0 m 7.81 m 4250 kg 2850 kg 4550 kg 3050 kg 6350 kg 4250 kg *9250 kg 6400 kg

1.5 m 7.88 m 4100 kg 2750 kg 4400 kg 2950 kg 6150 kg 4050 kg 9450 kg 6000 kg

O m 7.67 m 4200 kg 2800 kg 4350 kg 2900 kg 5950 kg 3900 kg 9250 kg 5800 kg

–1.5 m 11000 kg*12200 kg5750 kg9200 kg3850 kg5950 kg3100 kg4650 kg7.13 m

–3.0 m 11200 kg*14250 kg5850 kg9350 kg3950 kg6050 kg3800 kg5800 kg6.19 m
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CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO NO MODO DE ELEVAÇÃO

A:  Alcance a partir do centro do giro

B:  Altura do pino no topo do braço

C:  Capacidade de elevação

Cf: Capacidade frontal

Cs:  Capacidade lateral

  

: Capacidade no alcance máximo 

Condições:

  700mm e 800mm

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO NO MODO DE ELEVAÇÃO

A

C

B

PC210LC-10M0

A

B
MAX

 MAX 7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m 1,5 m

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

7.5 m *4450 kg*4450 kg*3850 kg*3850 kg6.15 m

6.0 m 5100 kg*5200 kg*3600 kg*3600 kg7.26 m

4.5 m 7.93 m *3600 kg 3150 kg 5350 kg 3450 kg *5750 kg 4950 kg *6550 kg *6550 kg

3.0 m 8.29 m *3700 kg 2850 kg 5250 kg 3350 kg *6650 kg 4700 kg *8500 kg 7200 kg

1.5 m 8.36 m *4000 kg 2750 kg 5100 kg 3200 kg 7150 kg 4450 kg *10300 kg 6650 kg

O m 8.15 m 4450 kg 2800 kg 5000 kg 3150 kg 6950 kg 4250 kg 11050 kg 6400 kg *7000 kg *7000 kg

–1.5 m 7.65 m 4850 kg 3050 kg 4950 kg 3100 kg 6900 kg 4200 kg 10950 kg 6300 kg *11500 kg *11500 kg *7250 kg *7250 kg

–3.0 m *11900 kg*11900 kg12400 kg*15300 kg6350 kg*10750 kg4250 kg6900 kg3600 kg5800 kg6.78 m

–4.5 m *12300 kg*12300 kg6600 kg*8800 kg5150 kg*7050 kg5.37 m

PC210LC-10M0

A

B
MAX

 MAX 7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m 1,5 m

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

7.5 m *4450 kg*4450 kg*3850 kg*3850 kg6.15 m

6.0 m 5200 kg*5200 kg*3600 kg*3600 kg7.26 m

4.5 m 7.93 m *3600 kg 3200 kg *5450 kg 3500 kg *5750 kg 5000 kg *6550 kg *6550 kg

3.0 m 8.29 m *3700 kg 2900 kg 5350 kg 3400 kg *6650 kg 4750 kg *8500 kg 7300 kg

1.5 m 8.36 m *4000 kg 2800 kg 5200 kg 3300 kg 7300 kg 4550 kg *10300 kg 6800 kg

O m 8.15 m *4500 kg 2850 kg 5100 kg 3200 kg 7100 kg 4350 kg 11250 kg 6500 kg *7000 kg *7000 kg

–1.5 m 7.65 m 4950 kg 3100 kg 5100 kg 3150 kg 7000 kg 4300 kg 11150 kg 6450 kg *11500 kg *11500 kg *7250 kg *7250 kg

–3.0 m *11900 kg*11900 kg12650 kg*15300 kg6500 kg*10750 kg4300 kg7050 kg3700 kg5900 kg6.78 m

–4.5 m *12300 kg*12300 kg6700 kg*8800 kg5250 kg*7050 kg5.37 m

PC210LC-10M0

A

B
MAX

 MAX 7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m 1,5 m

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

7.5 m *4450 kg*4450 kg*3850 kg*3850 kg6.15 m

6.0 m *5200 kg*5200 kg*3600 kg*3600 kg7.26 m

4.5 m 7.93 m *3600 kg 3250 kg *5450 kg 3550 kg *5750 kg 5100 kg *6550 kg *6550 kg

3.0 m 8.29 m *3700 kg 2950 kg 5400 kg 3450 kg *6650 kg 4850 kg *8500 kg 7400 kg

1.5 m 8.36 m *4000 kg 2850 kg 5250 kg 3350 kg 7400 kg 4600 kg *10300 kg 6900 kg

O m 8.15 m *4500 kg 2900 kg 5150 kg 3250 kg 7200 kg 4400 kg *11300 kg 6600 kg *7000 kg *7000 kg

–1.5 m 7.65 m 5000 kg 3150 kg 5150 kg 3200 kg 7100 kg 4350 kg 11300 kg 6500 kg *11500 kg *11500 kg *7250 kg *7250 kg

–3.0 m *11900 kg*11900 kg12800 kg*15300 kg6550 kg*10750 kg4350 kg7150 kg3750 kg6000 kg6.78 m

–4.5 m *12300 kg*12300 kg6800 kg*8800 kg5300 kg*7050 kg5.37 m
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PC210/210LC-10M0PC210/210LC-10M0PC210/210LC-10M0

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO NO MODO DE ELEVAÇÃO

A:  Alcance a partir do centro do giro

B:  Altura do pino no topo do braço

C:  Capacidade de elevação

Cf:  Capacidade frontal

Cs:  Capacidade lateral

  

: Capacidade no alcance máximo 

Condições:

 — PC210-10M0 Garra tripla de 600mm, 

700mm e 800mm

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO NO MODO DE ELEVAÇÃO

A

C

B

PC210LC-10M0

A

B
MAX

 MAX 7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m 1,5 m

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

7.5 m *6600 kg*6600 kg*6100 kg*6100 kg4.70 m

6.0 m *6400 kg*6400 kg5050 kg*6000 kg4900 kg*5500 kg6.08 m

4.5 m *9450 kg*9450 kg*7500 kg*7500 kg4950 kg*6650 kg3950 kg*5450 kg6.87 m

3.0 m 7300 kg*9250 kg4750 kg*7400 kg3550 kg5500 kg7.28 m

1.5 m 6850 kg*10900 kg4550 kg7250 kg3400 kg5350 kg7.36 m

O m *9750 kg*9750 kg6600 kg11250 kg4400 kg7100 kg3500 kg5500 kg7.12 m

–1.5 m 12600 kg*16500 kg6550 kg11200 kg4350 kg7050 kg3900 kg6250 kg6.54 m

–3.0 m 12850 kg*14050 kg6650 kg*10000 kg5050 kg*7850 kg5.50 m

–4.5 m

PC210LC-10M0

A

B
MAX

 MAX 7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m 1,5 m

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

7.5 m *6600 kg*6600 kg*6100 kg*6100 kg4.70 m

6.0 m *6400 kg*6400 kg5100 kg*6000 kg5000 kg*5500 kg6.08 m

4.5 m *9450 kg*9450 kg*7500 kg*7500 kg5060 kg*6650 kg4050 kg*5450 kg6.87 m

3.0 m 7400 kg*9250 kg4850 kg*7400 kg3600 kg5600 kg7.28 m

1.5 m 6950 kg*10900 kg4650 kg7400 kg3450 kg5450 kg7.36 m

O m *9750 kg*9750 kg6700 kg11500 kg4500 kg7250 kg3550 kg5650 kg7.12 m

–1.5 m 12850 kg*16500 kg6650 kg11400 kg4450 kg7200 kg4000 kg6350 kg6.54 m

–3.0 m 13100 kg*14050 kg6750 kg*10000 kg5150 kg*7850 kg5.50 m

PC210LC-10M0

A

B
MAX

 MAX 7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m 1,5 m

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

7.5 m *6600 kg*6600 kg*6100 kg*6100 kg4.70 m

6.0 m *6400 kg*6400 kg5150 kg*6000 kg5050 kg*5500 kg6.08 m

4.5 m *9450 kg*9450 kg*7500 kg*7500 kg5100 kg*6650 kg4100 kg*5450 kg6.87 m

3.0 m 7500 kg*9250 kg4900 kg*7400 kg3650 kg*5650 kg7.28 m

1.5 m 7050 kg*10900 kg4700 kg7500 kg3500 kg5500 kg7.36 m

O m *9750 kg*9750 kg6800 kg11650 kg4550 kg7350 kg3600 kg5700 kg7.12 m

–1.5 m 13000 kg*16500 kg6750 kg*11450 kg4500 kg7300 kg4050 kg6450 kg6.54 m

–3.0 m 13250 kg*14050 kg6850 kg*10000 kg5200 kg*7850 kg5.50 m
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ANOTAÇÕES



PC210/210LC-10M0PC210/210LC-10M0PC210/210LC-10M0PC210/210LC-10M0

EQUIPAMENTO PADRÃO

SISTEMA ELÉTRICO

SISTEMA HIDRÁULICO

PROTETORES E TAMPAS
-

MATERIAL RODANTE

AMBIENTE DO OPERADOR

EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO 
DA MÁQUINA

PC210/210LC-10M0

MOTOR

-

-

-

-

SISTEMA ELÉTRICO

-

SISTEMA HIDRÁULICO

-

PROTETORES E TAMPAS

MATERIAL RODANTE
-

central

AMBIENTE DO OPERADOR

-

OUTROS EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO OPCIONAL
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