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®

Escavadeira
Hidráulica

Motor
Modelo do Motor

Cat® C9 com
Tecnologia ACERT™

Potência Líquida do Volante

200 kW

Pesos
Peso Operacional
Material Rodante Padrão

33.750 kg

Peso Operacional
Material Rodante Longo

35.020 kg

Escavadeira Hidráulica 336D/336D L
A série D incorpora inovações que aumentam o desempenho e a versatilidade.

Motor

✔ O C9 com Tecnologia ACERT™ oferece

melhor eficiência de combustível e menor
nível de desgaste. Ele funciona no ponto de
combustão para otimizar o desempenho
do motor e fornecer níveis reduzidos de
emissões. Ao combinar a Tecnologia
ACERT com o novo Modo de Economia
e o Gerenciamento de Energia, os clientes
podem equilibrar a demanda de desempenho
e economia de combustível para atender a
seus requisitos e sua aplicação. pág. 4

Sistema Hidráulico
O sistema hidráulico foi desenvolvido
para fornecer confiabilidade e excelente
capacidade de controle. Um Sistema de
Controle de Ferramentas opcional oferece
mais flexibilidade. pág. 5

Serviço e Manutenção

Suporte Total ao Cliente

O serviço fácil e rápido foi projetado com
intervalos de manutenção prolongados,
filtragem avançada, acesso conveniente aos
filtros e diagnóstico eletrônico de fácil
utilização, para aumento de produtividade e
redução dos custos de manutenção. pág. 12

Seu revendedor Cat® oferece uma ampla
gama de serviços que podem ser definidos
em um contrato de suporte de cliente
quando você compra seu equipamento.
O revendedor irá ajudá-lo a escolher um
plano que possa abranger tudo desde a
configuração da máquina até uma eventual
substituição. pág. 13
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Compartimento do Operador

✔ Fornece máximo espaço, visibilidade

mais ampla e fácil acesso aos interruptores.
O monitor é uma tela gráfica totalmente
colorida que permite que o operador entenda
facilmente as informações da máquina. No
geral, a nova cabina fornece um ambiente
confortável para o operador. pág. 6

Estruturas

Lanças e Braços

O projeto e as técnicas de fabricação
da Caterpillar® asseguram excelente
durabilidade e vida útil desses
importantes componentes. pág. 8

Três comprimentos de lança e oito braços
estão disponíveis para atender a uma
variedade de condições de aplicação. pág. 9

Acessórios de Ferramentas de Trabalho

✔ Diversas ferramentas de trabalho, como

caçambas, acopladores, martelos e tesouras
estão disponíveis por meio das Cat Work
Tools. pág. 10

✔ Novo Recurso
3

Motor
O Cat® C9 proporciona à 336D potência excepcional e eficiência de combustível sem igual no setor,
garantindo alto desempenho consistente em todas as aplicações.

Controlador do Motor ADEM™ A4.
O módulo de controle eletrônico ADEM A4
gerencia o fornecimento de combustível
para aumentar o desempenho por litro de
combustível consumido. O sistema de
gerenciamento do motor oferece flexibilidade
no mapeamento do combustível, permitindo
que o motor responda rapidamente a várias
necessidades de aplicação. Ele controla as
condições do motor e da máquina e mantém
o motor em operação com o máximo
de eficiência.
Fornecimento de Combustível.
O Cat C9 apresenta controles eletrônicos
que comandam o sistema de injeção de
combustível. A injeção múltipla de
combustível envolve um alto grau
de precisão. O dimensionamento
preciso do ciclo de combustão reduz as
temperaturas da câmara de combustão,
gerando menos emissões e otimizando a
queima do combustível. Isso se traduz em
um maior volume de trabalho por custo
do combustível.

Cat C9. O Cat C9 com Tecnologia
ACERT™ apresenta uma série de
aprimoramentos graduais que fornecem
tecnologia de motor sem igual. A base da
Tecnologia ACERT é o fornecimento de
combustível, gerenciamento de ar e controle
eletrônico. A Tecnologia ACERT otimiza
o desempenho do motor, ao mesmo tempo
em que atende às normas locais de emissões
para aplicações fora-de-estrada. Ao
combinarem a Tecnologia ACERT com
o novo Modo de Economia, os clientes
podem equilibrar a demanda de desempenho
e economia de combustível para atender
seus requisitos e sua aplicação.
Desempenho. A 336D/336D L, equipado
com um C9 com Tecnologia ACERT,
fornece 9% mais potência em comparação
ao C9 no 330C/330C L.
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Gerenciamento de Potência. Otimiza
o desempenho da máquina para cada tipo
de aplicação. O operador pode mudar a
potência do motor no monitor (protegido
por senha) de padrão para alta. O modo de
alta potência é recomendado para aplicações
extremamente produtivas e de difícil
escavação. O modo de potência padrão
é recomendado para aplicações mais leves
e otimiza a eficiência de combustível.
Controle Automático de Rotação do Motor.
O comando de dois estágios e de baixo
esforço aumenta a eficiência de combustível
e reduz os níveis de ruído.

Sistema de Arrefecimento. O ventilador de
arrefecimento é acionado hidraulicamente
com um controle de velocidade variável
que gerencia a velocidade do ventilador
para fornecer arrefecimento otimizado.
A velocidade ideal do ventilador é calculada
com base na velocidade de destino do
motor, temperatura do líquido arrefecedor,
temperatura do fluido hidráulico e
velocidade real do ventilador. O Cat C9
fornece uma disposição totalmente diferente
que separa o sistema de arrefecimento do
compartimento do motor.
Purificador de Ar. O filtro de ar de vedação
radial apresenta um núcleo de camada
dupla para uma filtragem mais eficaz e
está localizado em um compartimento atrás
da cabina. É exibido um aviso no monitor
quando há poeira acumulada acima do
nível predeterminado.
Tecnologias de Redução de Ruído.
Os suportes de montagem do motor são
feitos de borracha isolante que correspondem
ao pacote do motor. A maior redução nos
ruídos foi atingida através de alterações
no projeto na tampa superior isolada, no
reservatório do óleo, estratégia de injeção
múltipla, tampa isolada de regulagem,
cárter esculpido e aperfeiçoamento
do conjunto de engrenagens.

Sistema Hidráulico
O sistema hidráulico da Cat proporciona força e precisão de controle para manter a movimentação
do material.

Disposição dos Componentes. A localização
do sistema hidráulico e dos componentes
da 336D foi projetada para proporcionar
um alto nível de eficiência do sistema.
As bombas principais, válvulas de controle
e o reservatório hidráulico são posicionados
de maneira bem próxima para permitir tubos
e fios mais curtos entre os componentes, o
que reduz as perdas por atrito e as quedas
de pressão nas linhas. A disposição dos
componentes também oferece maior
conforto ao operador colocando o radiador
ao lado da cabina da estrutura superior.
Isso permite que o ar de admissão entre
no compartimento do motor pelo lado do
operador e o ar quente e o ruído do motor
saiam pelo lado oposto, afastado do operador.
Isso reduz a transmissão do calor e do ruído
do compartimento do motor ao operador.
Sistema Piloto. A bomba piloto é
independente das bombas principais
e controla as operações da articulação
frontal, de oscilação e de percurso.
Sistema Hidráulico de Sensibilidade
Cruzada. O sistema hidráulico de sensibilidade
cruzada utiliza cada uma das duas bombas
hidráulicas com 100 por cento da potência do
motor em todas as condições operacionais.
Isso aumenta a produtividade com maiores
velocidades de implementos e giros mais
rápidos e potentes.
Circuito de Regeneração da Lança e do
Braço. O circuito de regeneração da lança
e do braço economiza energia durante
a operação de descida da lança e de
recolhimento do braço, o que aumenta
a eficiência, reduz os tempos de ciclos
e a perda de pressão para uma maior
produtividade, menores custos operacionais
e maior eficiência de combustível.

Válvula Hidráulica Auxiliar. A válvula
auxiliar é padrão na 336D. Circuitos de
Controle estão disponíveis como acessórios,
permitindo a operação de ferramentas
de alta e média pressão como tesouras,
garras, martelos, pulverizadores,
multiprocessadores e compactadores
de placa vibratória.

Amortecedores de Impacto do Cilindro
Hidráulico. Os amortecedores de
impacto estão localizados na extremidade
da haste dos cilindros da lança e nas duas
extremidades dos cilindros do braço para
amortecer os impactos e, ao mesmo tempo,
reduzir os níveis de ruído e prolongar a vida
útil do componente.

5

Compartimento do Operador
Projetada para oferecer uma operação confortável, simples e fácil, a 336D permite que o operador
se concentre na produção.
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Compartimento do Operador. A estação de
trabalho é espaçosa, silenciosa e confortável,
garantindo alta produtividade durante um
longo dia de trabalho. Os interruptores do
ar-condicionado e acessório se encontram na
parede do lado direito, e a chave interruptora
e o botão do acelerador estão no console do
lado direito. O monitor está instalado na
frente da coluna dianteira direita da cabina
e é fácil de ver.
Equipamento Padrão da Cabina. Para
aumentar o conforto do operador
e a produtividade, a cabina inclui um
acendedor, porta-copos, gancho para
casacos, contador de horas de manutenção,
porta-livros, revisteiro e compartimento
de armazenamento.

Sob condições normais ou na condição
padrão, a tela do monitor é dividida em
quatro áreas; relógio e botão do acelerador,
medidor, tela de eventos e tela de
informações múltiplas.
Tela de Relógio e Botão do Acelerador.
O relógio e a posição do botão do acelerador
são exibidos nesta área. Quando o Modo de
Economia/Sistema de gerenciamento de
energia estiver ativado, o ícone de posto
de gasolina será indicado ao lado do botão
do acelerador.
Exibição de Medidores. Três medidores
analógicos, o nível de combustível, a
temperatura do fluido hidráulico e a
temperatura do líquido arrefecedor
são exibidos nesta área.
Área de Exibição. Nesta área são exibidas as
informações sobre a máquina com o símbolo
e o idioma.
Exibição de Múltiplas Informações.
Esta área é reservada para exibir várias
informações convenientes ao operador.
O logotipo “CAT” é exibido quando não
existem informações disponíveis.
Controle de Joystick. Os joysticks oferecem
pouco esforço e foram projetadas para
combinar com a posição natural do pulso
e do braço do operador. O operador pode
operar os controles de joystick com um
braço sobre o apoio. Os cursos horizontais
e verticais foram projetados para reduzir
a fadiga do operador.

Monitor. Monitor LCD colorido de
400 x 234 pixels com ângulo ajustável
para minimizar o brilho do sol e com
capacidade para exibir informações em
27 idiomas diferentes.
A Lâmpada de Alerta Principal
pisca mediante uma das seguintes
condições críticas:
•

Baixa pressão do óleo do motor

•

Líquido arrefecedor com
temperatura alta

•

Alta temperatura do fluido hidráulico

Assento. Um novo assento com suspensão
a ar opcional está disponível na 336D. Os
assentos padrão e opcional fornecem uma
variedade de ajustes para corresponder ao
tamanho e peso do operador incluindo o
ajuste longitudinal, de altura e peso. Apoios
de braço amplos ajustáveis e um cinto de
segurança retrátil também estão incluídos.
Alavanca de Controle da Ativação
Hidráulica. Para maior segurança,
essa alavanca deve estar na posição de
operação para ativar as funções de controle
da máquina.
Controle Climático. A ventilação positiva
filtrada com uma cabina pressurizada é
padrão. Ar fresco ou de recirculação pode
ser selecionado através de um interruptor
no console esquerdo.

Console. Os consoles têm um projeto
simples e funcional para reduzir a fadiga
do operador, facilitar a operação dos
interruptores e garantir excelente
visibilidade. Ambos os consoles têm
apoios de braço e ajustes de altura.
Exterior da Cabina. O projeto externo utiliza
tubos de aço espessos em todo o contorno
inferior da cabina, melhorando a resistência
à fadiga e à vibração. Esse design permite
aparafusar a estrutura FOGS diretamente
à cabina, tanto na própria fábrica ou
posteriormente como um acessório,
permitindo que a máquina atenda às
especificações e exigências do local
de trabalho.
Suportes da Cabina. A cabina é presa
à armação com suportes de borracha
viscosa, que amortecem as vibrações
e o nível de ruído, garantindo mais
conforto ao operador.
Janelas. Para maximizar a visibilidade,
todos os vidros são fixados diretamente na
cabina, eliminando o uso de armações de
janelas. O para-brisa dianteiro superior se
abre, fecha e é armazenado no teto acima do
operador com um sistema de liberação de
acionamento por um toque.
Limpadores do para-brisa. Instalados
na coluna, os limpadores do para-brisa
aumentam a área de visão do operador e
oferecem os modos contínuo e intermitente.
Teto Solar. O teto solar, ampliado e
incluindo para-sol, proporciona excelente
visibilidade e ótima ventilação.
Product Link. O Product Link agora
é um acessório disponível de fábrica.
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Estruturas
Os componentes estruturais e o material rodante da 336D são os pilares da durabilidade
da máquina.

Soldagem Robótica. Até 95% das
soldagens estruturais em uma Escavadeira
Caterpillar® são feitas totalmente por robôs.
As soldagens robóticas atingem até três
vezes a penetração das soldagens manuais.
Projeto do Chassi e Armações dos Roletes
da Esteira. O chassi de seção em caixa com
formato em X fornece excelente resistência
a flexões por torção. As armações dos roletes
da esteira soldadas por robô são unidades
moldadas em forma pentagonal para
fornecerem excepcional resistência
e vida útil.
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Chassi Principal. O chassi principal
resistente é projetado para máxima
durabilidade e uso eficiente de materiais.
Material Rodante. O material rodante
durável da Cat absorve a tensão e fornece
excelente estabilidade.
Roletes e Rodas-guia. Vedados e
lubrificados, os roletes da esteira, os
roletes superiores e as rodas-guia oferecem
excelente vida útil e mantêm a máquina em
operação por mais tempo.

Material Rodante Padrão. O material
rodante padrão é bem adaptado a aplicações
que exigem o reposicionamento frequente
da máquina, com espaço de trabalho restrito
ou em terrenos rochosos irregulares.
Material Rodante Longo. O material
rodante longo (L) maximiza a estabilidade
e a capacidade de levantamento. Esse
longo, amplo e resistente material
rodante oferece uma plataforma
de trabalho extremamente estável.

Lanças e Braços
Flexibilidade projetada para ajudar a obter níveis mais altos de produtividade e eficiência em todas
as atividades.

Lanças, Braços e Acessórios. Projetada
para máxima flexibilidade, produtividade
e alta eficiência em todas as atividades,
a 336D oferece uma ampla variedade
de configurações adequadas a
diversas aplicações.
Acessórios da Articulação Frontal. Três
comprimentos de lanças e oito braços estão
disponíveis, oferecendo uma variedade de
configurações adequadas a uma ampla
gama de condições de aplicação.

Braço R3.9DB
•

Braço R3.2DB
•

Lanças. As lanças possuem seções
transversais grandes e placas defletoras
internas para aumentar a durabilidade.
Braços. Os braços são feitos de aço de alta
resistência à tração, com projeto de seção
em caixa, placas defletoras internas e um
protetor inferior adicional.

•

Braços R3.9DB, R3.2DB e R2.8DB.
A caçamba da família DB associada a
esses braços tem capacidade suficiente
para excelente alcance e profundidade na
abertura de valas e construção em geral.

Esse braço fornece a mais versátil
articulação frontal. A R3.2DB é uma
excelente opção para todos os caminhões
de 11 a 32 toneladas em relação ao
alcance e à capacidade da caçamba.

Braço R2.8DB

Lança de Alcance. A lança de alcance oferece
projeto ideal que maximiza a faixa de
escavação com quatro opções de braço:

•

Adequado a caçambas de alta
capacidade usadas na abertura de
valas, escavação e outras atividades de
construção em geral. Projetado com
alcance suficiente para corresponder a
uma caçamba de alta capacidade e alta
força de escavação.

Projetado com alcance e profundidade
suficientes para trabalhar com uma
caçamba de alta capacidade e alta força de
escavação. Adequado a caçambas de alta
capacidade usadas em abertura de valas,
escavação e outras atividades de
construção em geral.

Braço R2.15TB1
•

Esse braço foi projetado especialmente
para atividades de construção de alta
capacidade.

Lança de Escavação de Grande Volume.
A lança de escavação de grande volume
maximiza a produtividade. A versão de
grande volume oferece forças de escavação
significativamente mais altas e permite o
uso de caçambas maiores.
Braços M2.55TB1 e M2.15TB1
•

Os braços TB1 usam uma caçamba
da família TB e foram projetados para
terraplenagem de alto volume, alta força
de escavação e uma caçamba de alta
capacidade. Associados a uma lança de
grande volume, esses braços fornecem
excelente produtividade.

Pinos da Articulação. Os pinos
da articulação da caçamba foram
aumentados para melhorar a confiabilidade
e a durabilidade. Todos os pinos nas
articulações dianteiras têm uma espessa
camada de chapeamento de cromo, dando
a eles alta resistência a desgaste e corrosão.
Articulação da Caçamba. O elo de
potência melhora a durabilidade, aumenta
a capacidade de levantamento da máquina
em posições chave de levantamento e é
mais fácil de usar se comparado ao olhal
de levantamento anterior.
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Acessórios de Ferramentas de Trabalho
A 336D possui uma ampla seleção de ferramentas de trabalho para otimizar o desempenho
da máquina.

Caçambas Elétricas Reforçadas (HDP).
Para uso em aplicações levemente abrasivas
onde a força de desagregação e tempos de
ciclo são críticos. Maximiza a força da ponta
e melhora os tempos de ciclo na maioria dos
materiais. Não serve para uso em condições
de materiais pegajosos. A borda cortante e
GET são maiores que o normal.
Caçambas Reforçadas para Rochas.
Caçambas reforçadas para rochas para
carregamento agressivo de caçamba em
aplicações altamente abrasivas como rochas
dinamitadas e granito. Os recursos incluem:

Vida Útil. As caçambas da Caterpillar
aumentam a vida útil e reduzem os custos
de reparo.
•

Projeto com dois raios para aumentar
a altura livre do braço de apoio e reduzir
o desgaste

•

Soldagem robótica do conjunto de
articulação para aumentar a penetração
da solda e prolongar a vida útil

•

Incorpora o novo e potente sistema
de ferramentas GET da Série K™
de fácil instalação

•

Aço temperado de alta resistência que
excede T-1 em áreas de grande esforço

Caçambas de Escavação (X). Caçambas
de escavação (X) para escavação de baixo
impacto, materiais levemente abrasivos
como terra, barro, cascalho e argila.
Caçambas Reforçadas. Caçambas
reforçadas (HD) para uma ampla variedade
de aplicações levemente abrasivas como
terra mista, argila e rochas. Caçambas
reforçadas possuem melhores características
de carregamento e despejo e serão esvaziadas
facilmente em materiais coesos. Construção
mais resistente que as caçambas GP.
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•

Placas de desgaste mais espessas para
prolongar a vida útil da caçamba em
aplicações agressivas

•

Placas de desgaste laterais que se
prolongam até em cima na lateral da
caçamba para melhor protegê-la em
solos rochosos

•

As caçambas aceitam protetores para
a barra lateral ou cortadores laterais para
melhorar a capacidade de enchimento e
proteger a caçamba contra desgaste

Ferramenta de Penetração no Solo Caterpillar
(GET, Ground Engaging Tools). A nova GET
da Série K da Caterpillar é apresentada nas
novas caçambas. Esse novo sistema de GET
usa um retentor vertical sem martelo, que é
mais fácil de remover e instalar que o pino
da série J da Cat. Os novos formatos de
dentes são mais agressivos e oferecem
melhor penetração que a geração anterior
de pontas. Existe também uma variedade
de cortadores laterais e protetores de barra
lateral para corresponder às condições
de operação.

Sistema de Controle de Ferramentas.
O sistema de controle de ferramentas
opcional maximiza a produtividade da
ferramenta de trabalho configurando o
fluxo hidráulico, pressão e controles
do operador para corresponder a uma
determinada ferramenta de trabalho.
A versatilidade do sistema permite que
uma ampla variedade de ferramentas
seja usada.

Versatilidade
Vários acessórios opcionais, instalados em fábrica, são oferecidos para aumentar o desempenho
e melhorar o gerenciamento do local de trabalho.

Multiprocessador

Dedo
Os dedos da Cat multiplicam a capacidade
de sua escavadeira. A ferramenta altamente
flexível funciona em conjunto com a
caçamba para transformar uma escavadeira
em uma máquina de manipulação de
materiais altamente versátil.
®

Os Multiprocessadores fazem o trabalho de
muitos tipos de ferramentas de demolição
com o uso de conjuntos de mandíbulas
intercambiáveis. A troca das mandíbulas
permite que uma mesma unidade assente,
pulverize e execute diversas tarefas de corte
especial, como o corte de barras de reforço
e tanques de aço.

Cortadeiras para Refugo de 360°
As Cortadeiras para Refugo da
Caterpillar apresentam uma rotação
de 360° e alta proporção força/peso.
Utilizadas para demolir estruturas de
aço e preparar montanhas de sucata (como
automóveis, maquinário de fazenda e vagões
ferroviários) para processamento posterior.

Compactador de Placa Vibratória
Martelo
Os Martelos Hidráulicos da Cat para
escavadeiras grandes foram projetados
precisamente para as máquinas Cat a fim de
proporcionar um excelente desempenho em
uma ampla variedade de aplicações de
demolição e pedreira.

Os Compactadores de Placa Vibratória
da Caterpillar® oferecem maior força de
compactação em um conjunto confiável e de
baixa manutenção. Essas unidades produzem
impulsos de alta potência a uma taxa de
2.200 impactos por minuto. As forças
geradas por esta vibração aproximam
as partículas de solo, resultando em
compactações sólidas e estáveis. Seja em
uma vala ou em uma encosta, chapeamento
de rotas ou colunas, os Compactadores Cat
são a melhor escolha para quaisquer tarefas
de compactação de solo no local de trabalho.

Acoplador Rápido do Fixador de Pino
Os Acopladores Rápidos do Fixador de Pino
multiplicam a versatilidade e a utilidade das
Escavadeiras Cat permitindo que elas coletem
e usem praticamente qualquer ferramenta de
trabalho equipada com pinos padrão.
Acopladores Rápidos Dedicados.
Os Acopladores Rápidos aumentam
a versatilidade das escavadeiras Cat;
permitindo a facilidade de troca das
ferramentas de trabalho para atender
aos requisitos disponíveis em questão
de minutos ou segundos. Caçambas com
acoplador rápido dedicado não apresentam
perda de raio da ponta e desenvolvem
máxima força de desagregação.
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Serviço e Manutenção
Os recursos simplificados de assistência e manutenção lhe permitem economizar tempo e dinheiro.

Pontos de Lubrificação. Na lança, há um
bloco de lubrificação remota e concentrada
que fornece graxa aos locais de difícil
acesso na parte frontal.
Protetor do Ventilador. O ventilador do
radiador do motor está totalmente protegido
por uma malha de fios finos, reduzindo o
risco de acidentes.
Chapa Antideslizante. A chapa
antideslizante cobre a parte superior da
caixa de armazenamento e a estrutura
superior para evitar que as pessoas
escorreguem durante a manutenção.

Serviço no Nível do Solo. O projeto e a
disposição da 336D FM foram feitos com
o técnico de serviço em mente. Muitos
locais de serviço podem ser facilmente
alcançados do solo, permitindo que seja
realizada uma manutenção importante
com rapidez e facilidade.

Compartimento do Radiador. A porta de
serviço no lado esquerdo traseiro facilita
o acesso ao radiador do motor, ao
arrefecedor de óleo e ao pós-arrefecedor
resfriado a ar. O tanque de reserva e a
torneira de drenagem estão acoplados ao
radiador para simplificar a manutenção.

Compartimento do Filtro de Ar. Os filtros de
ar são fabricados com um elemento duplo
para uma maior eficiência de limpeza.
Quando o purificador de ar está entupido,
é acionado um alarme na tela do monitor
dentro da cabina.

Filtro de Cápsula. O filtro de retorno
hidráulico, tipo cápsula, está localizado no
lado de fora do reservatório hidráulico. Esse
filtro impede que agentes contaminadores
entrem no sistema quando se troca o fluido
hidráulico, mantendo a operação limpa.

Compartimento da Bomba. Uma porta de
serviço no lado direito da estrutura superior
permite acesso em nível do solo à bomba e
ao filtro piloto.
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Diagnósticos e Monitoramento. A 336D
vem equipada com portas de amostra
S•O•SSM e com aberturas de teste para
o sistema hidráulico, o óleo do motor
e o líquido arrefecedor. Na cabina, há
um conector de teste para a ferramenta de
serviço Técnico Eletrônico Cat (ET Cat).
Intervalo de Manutenção Prolongado. Os
intervalos de serviço e manutenção da 336D
foram prolongados para reduzir o tempo de
manutenção da máquina e aumentar sua
disponibilidade.

Suporte Total ao Cliente
Os serviços do revendedor Cat ajudam você a operar por mais tempo com menor custo.

Suporte ao Produto. Você encontrará quase
todas as peças em nosso balcão de peças do
revendedor. Os revendedores Cat utilizam
uma rede de computadores mundial para
encontrar peças em estoque para diminuir o
tempo de inatividade da máquina. Além
disso, a Caterpillar oferece uma linha de
componentes remanufaturados originais que
pode ajudar a reduzir os custos com reparos.
Seleção de Máquina. Faça uma comparação
detalhada das máquinas que está pensando
em adquirir antes de efetuar a compra. Quais
são os requisitos de trabalho, os acessórios
da máquina e as horas de operação?
Qual o volume de produção necessário?
Seu revendedor Cat pode aconselhá-lo.

Compra. Veja além do preço inicial.
Considere as opções de financiamento
disponíveis, bem como os custos
operacionais do dia a dia. Aproveite para
examinar quais serviços de revendedor
podem ser incluídos no custo da máquina
para reduzir os custos operacionais e de
propriedade ao longo do tempo.
Contratos de Suporte ao Cliente.
Os revendedores Cat oferecem uma
variedade de contratos de suporte ao
produto e trabalham com os clientes para
desenvolver um plano que melhor atenda
às necessidades específicas. Esses planos
podem cobrir toda a máquina, incluindo
acessórios, para ajudar a proteger o
investimento do cliente.

Operação. Melhorar as técnicas
operacionais é algo que pode impulsionar
seus lucros. Seu revendedor Cat possui
vídeos, documentações e outras ideias
para ajudá-lo a aumentar a produtividade,
e a Caterpillar oferece cursos certificados
de treinamento para os operadores como
auxílio para aumentar o retorno do
seu investimento.
Serviço de Manutenção. Programas com
a opção de reparos garantem de antemão
o custo dos consertos. Programas de
diagnóstico, como Coleta Programada
de Amostra de Óleo, Amostra do Líquido
Arrefecedor e Análise Técnica ajudam
a evitar reparos não programados.
Substituição. Reparar, recondicionar ou
substituir? O revendedor Cat pode lhe
ajudar a avaliar o custo envolvido para
que você possa fazer a escolha certa.
SAFETY.CAT.COM™.
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Motor

Sistema Hidráulico

Modelo do Motor

Cat C9 com
Tecnologia ACERT

Sistema Implemento Principal
Fluxo Máximo (2x)

280 l/min

Potência Líquida do Volante

200 kW

Pressão Máxima – Equipamento

35.000 kPa

Potência Líquida ISO 9249

200 kW

Pressão Máxima – Percurso

35.000 kPa

Diâmetro Interno

112 mm

Pressão Máxima – Oscilação

28.000 kPa

Curso

149 mm

Sistema Piloto – Fluxo Máximo

43 l/min

Cilindradas

8,8 l

Sistema Piloto – Pressão Máxima

3.900 kPa

• A potência líquida informada é a potência disponível no volante do
motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar,
silenciador e alternador.

Cilindro da Lança – Diâmetro Interno

150 mm

Cilindro da Lança – Curso

1.440 mm

Cilindro do Braço – Diâmetro Interno

170 mm

• Não é preciso reduzir a potência em altitudes superiores a 2.300 m.

Cilindro do Braço – Curso

1.738 mm

Cilindro da Caçamba da Família DB –
Diâmetro Interno

150 mm

Pesos

Cilindro da Caçamba da Família DB – Curso

1.151 mm

Peso Operacional – Material Rodante Padrão

33.750 kg

Cilindro da Caçamba da Família TB1 –
Diâmetro Interno

160 mm

35.020 kg

Cilindro da Caçamba da Família TB1 – Curso

1.356 mm

Peso Operacional – Material Rodante Longo

• Lança de Alcance, Braço R3.2DB, Caçamba de 1,4 m3, Sapatas de 600 mm
• Lança de Alcance, Braço R3.2DB, Caçamba de 1,5 m3, Sapatas de 700 mm

Esteira
Padrão com Material Rodante Padrão
Padrão com Material Rodante Longo
Garra Dupla Opcional

700 mm
800 mm
600 mm

Capacidades de Reabastecimento em Serviço
Capacidade do Tanque de Combustível

620 l

Sistema de Arrefecimento

40 l

Óleo do Motor

40 l

Comando de Oscilação

19 l

Comando Final (cada um)

8l

Sistema Hidráulico (incluindo tanque)

410 l

Reservatório Hidráulico

175 l

Mecanismo de Oscilação
Velocidade de Oscilação

10 rpm

Torque de Oscilação

108,6 kNm

Desempenho do Ruído
Desempenho

Comando
Força Máxima na Barra de Tração

300 kN

Velocidade Máxima de Percurso

5 km/h

ANSI/SAE J1166 OUT 98

• A cabina oferecida pela Caterpillar, quando adequadamente instalada e
mantida e testada com as portas e os vidros fechados, conforme a norma
ANSI/SAE J1166 OUT98, atende aos requisitos da OSHA e da MSHA
referentes aos limites de exposição do operador a ruídos em vigor na
época da fabricação.
• O uso de proteção auricular pode ser necessário quando estiver
operando com o compartimento do operador e a cabina abertos
(quando não mantidos adequadamente ou com as portas/os vidros
abertos) por períodos prolongados ou em ambientes ruidosos.

Normas
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Freios

SAE J1026 ABR90

Cabina/FOGS

SAE J1356 FEV88
ISO 10262

Especificações da Escavadeira Hidráulica 336D/336D L

Dimensões
Todas as dimensões são aproximadas.

2
3

1

9

10
7
8

6

4
5

Opções de Lança
Opções de Braço
R3.9DB
1 Altura de transporte**
3.700 mm
2 Comprimento de embarque
11.200 mm
3 Raio de oscilação traseira
3.500 mm
Material Rodante
4 Comprimento até o centro dos roletes
5 Comprimento da esteira
6 Altura livre sobre o solo***
7 Medidor da esteira
8 Largura da esteira*
9 Altura da cabina**
10 Folga do contrapeso***

Lança de Alcance
6,5 m
R3.2DB
R2.8DB
3.340 mm
3.570 mm
11.150 mm 11.210 mm
3.500 mm
3.500 mm
Bitola Fixa
3.610 mm
4.590 mm
450 mm
2.590 mm
3.190 mm
3.140 mm
1.220 mm

Lança de Grande Volume
6,18 m
R2.15TB1
M2.55TB1
M2.15TB1
3.540 mm
3.650 mm
3.680 mm
11.500 mm 10.910 mm 11.200 mm
3.500 mm
3.500 mm
3.500 mm
Bitola Fixa Longa
4.040 mm
5.020 mm
450 mm
2.590 mm
3.290 mm
3.140 mm
1.220 mm

*** A largura da esteira mostrada é para sapatas de esteira de 600 mm para Bitola Fixa e 700 mm para Bitola Fixa Longa.
*** Inclui altura da alça da sapata de. 30 mm
*** Sem altura da alça da sapata de .30 mm

Especificações da Escavadeira Hidráulica 336D/336D L

15

Faixas de Operação da
Escavadeira de Alcance

Escavadeira de Alta Produtividade
Faixas de Operação

Configuração da lança de alcance (R)

Configuração da lança de grande volume (M)

3
3
4
4
5

5

2

2

1
1

7

6

6

Opções de Lança
Opções de Braço
R3.9DB
1 Profundidade máxima de escavação 8.090 mm
2 Alcance máximo no nível do solo 11.640 mm
3 Altura máxima de corte
10.710 mm
4 Altura máxima de carregamento
7.640 mm
5 Altura mínima de carregamento
2.010 mm
6 Corte de profundidade máxima
7.960 mm
para Fundo nivelado de 2.240 mm
7 Parede vertical máxima
6.700 mm
profundidade de escavação
Força de escavação
da caçamba (SAE)
198 kN
(ISO)
222 kN
Força de escavação
do braço (SAE)
143 kN
(ISO)
146 kN
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Lança de Alcance
6.5 m
R3.2DB
R2.8DB
7.390 mm
6.990 mm
10.920 mm 10.620 mm
10.240 mm 10.300 mm
7.200 mm
7.200 mm
2.710 mm
3.110 mm
7.230 mm
6.820 mm

Lança de Grande Volume
6,18 m
R2.15TB1
M2.55TB1
M2.15TB1
6.500 mm
6.570 mm
6.170 mm
10.070 mm 10.180 mm
9.760 mm
9.820 mm
10.070 mm
9.740 mm
6.530 mm
6.690 mm
6.410 mm
3.590 mm
3.000 mm
3.400 mm
6.280 mm
6.400 mm
5.970 mm

5.830 mm

5.770 mm

4.800 mm

5.340 mm

4.710 mm

198 kN
222 kN

198 kN
222 kN

234 kN
264 kN

234 kN
264 kN

234 kN
264 kN

164 kN
169 kN

183 kN
188 kN

215 kN
224 kN

185 kN
192 kN

215 kN
224 kN

Especificações da Escavadeira Hidráulica 336D/336D L

Pesos dos Principais Componentes
kg

Máquina básica com contrapeso e sapatas de 800 mm (sem articulação frontal)
Dois cilindros de lança (Cada)
Contrapeso
Tipo não removível
Lança (inclui tubulações, pinos e cilindro do braço)
Lança de Alcance
Lança de Grande Volume
Braço (inclui tubulações, pinos, cilindro da caçamba e articulação)
R3.9DB
R3.2DB
R2.8DB
R2.15TB1
M2.55TB1
M2.15TB1
Armações de roletes da esteira [inclui armação, roletes, rodas-guia, degraus,
proteções, comando final, sapatas de 800 mm] – cada

Com Sapata de 600 mm
Com Sapata de 700 mm

26.160
27.390
320
6.020
3.227
3.255

Com Sapata de 600 mm
Com Sapata de 700 mm

2.012
1.867
1.792
2.011
2.079
2.011
11.980
13.210

336D/336D L Guia de Compatibilidade da Ferramenta de Trabalho
Opções de Lança
Opções de Braço
Martelo Hidráulico

R3.9DB
H130s/
H140Ds/
H160Ds
Compactador de Placa Vibratória
CVP110
Multiprocessador
MP20
Cortadeiras para Refugo 360
S320
Garra para Detritos
4,4 m3
5,8 m3
Acoplador Rápido Dedicado
sim
Acoplador Rápido do Fixador de Pino sim
Garra para Empreiteiro
sim
Dedo Hidráulico
sim

Lança de Alcance
6,5 m
R3.2DB
R2.80DB
H130s/
H130s/
H140Ds/
H140Ds/
H160Ds
H160Ds
CVP110
CVP110
MP20
MP20
S320
S320
3
4,4 m
4,4 m3
3
5,8 m
5,8 m3
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim

R2.15TB1
H130s/
H140Ds/
H160Ds
CVP110
n/d
n/d
n/d
sim
sim
sim
sim

Lança de Grande Volume
6,18 m
M2.55TB1
M2.15TB1
H130s/
H130s/
H140Ds/
H140Ds/
H160Ds
H160Ds
CVP110
CVP110
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
sim
sim
n/d
n/d

Especificações da Escavadeira Hidráulica 336D/336D L
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Especificações e Compatibilidade da Caçamba 336D
Tombamento
Peso
Capacidade Largura Raio (sem pontas) Dentes
Caçambas
DB
Escavação
Reforçado
Escavação
de Grande
Volume
Caçambas TB
Escavação

Total
Peso

Alcance
Braço

Grande Volume
Braço

m3

mm

mm

kg

Qtde

kg

R3.9DB

R3.2DB

R2.8DB R2.15TB1 M2.55TB1 M2.15TB1

1,4
1,5
1,4
1,5
1,6

1.472
1.559
1.500
1.585
1.538

1.660
1.660
1.691
1.691
1.660

1.124
1.167
1.305
1.352
1.214

5
5
5
5
6

1.124
1.167
1.305
1.352
1.214

s
n
n
n

s
s
s
s

s
s
s
s

—
—
—

—
—
—

—
—
—

n

s

s

—

—

—

1,9

1.780

1.660

1.336

6

1.336

*

n

n

—

—

—

1,6
1,9
2,0

1.360
1.560
1.628

1.821
1.821
1.821

1.405
1.546
1.583

4
5
5

1.405
1.546
1.583

—
—
—

—
—
—

—
—
—

s
s
n

s
s
n

s
s
s

336D Especificações e Compatibilidade da Caçamba L
Tombamento
Peso
Capacidade Largura Raio (sem pontas) Dentes
Caçambas
DB
Escavação
Reforçado
Escavação
de Grande
Volume
Caçambas TB
Escavação

Total
Peso

Alcance
Braço

m3

mm

mm

kg

Qtde

kg

R3.9DB

R3.2DB

1,4
1,5
1,4
1,5
1,6

1.472
1.559
1.500
1.585
1.538

1.660
1.660
1.691
1.691
1.660

1.124
1.167
1.305
1.352
1.214

5
5
5
5
6

1.124
1.167
1.305
1.352
1.214

s
s
s
s
n

s
s
s
s
s

s
s
s
s
s

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—

—

—

1,9

1.780

1.660

1.336

6

1.336

*

n

s

—

—

—

1,6
1,9
2,0

1.360
1.560
1.628

1.821
1.821
1.821

1.405
1.546
1.583

4
5
5

1.405
1.546
1.583

—
—
—

—
—
—

—
—
—

s
s
n

s
s
s

s
s
s

Pressupostos para classificação de densidade máxima do material:
1. Articulação frontal totalmente estendida no nível do solo
2. Caçamba recolhida
3. Fator de enchimento da caçamba de 100%
* Com base na SAE J296, alguns cálculos de especificações de capacidade se encontram nos limites.
O arredondamento pode permitir que duas caçambas tenham a mesma classificação em unidades
inglesas, mas classificações diferentes em unidades métricas.
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Grande Volume
Braço

Especificações da Escavadeira Hidráulica 336D/336D L

s
n
*
∴
—

R2.8DB R2.15TB1 M2.55TB1 M2.15TB1

2.100 kg/m3 densidade máxima do material y
1.800 kg/m3 densidade máxima do material y
1.500 kg/m3 densidade máxima do material y
1.200 kg/m3 densidade máxima do material y
Não Disponível

Capacidades de Levantamento da Lança de Alcance
Ponto de
Carregamento
Altura

Raio da Carga
Sobre a Frente

BRAÇO R3.2DB – 3.200 mm
CAÇAMBA – 1,5 m3
1,5 m

Raio da Carga
Sobre a Lateral

Carga no
Alcance Máximo h

MATERIAL RODANTE – Longo
SAPATAS – garra tripla de 600 mm
3m

4,5 m

6m

LANÇA – 6.500 mm

7,5 m

9m
m

9m
7,5 m
6m
4,5 m
3m
1,5 m
Linha do
Solo
-1,5 m
-3 m
-4,5 m
-6 m

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg *8.150
kg *13.350
kg
kg

*8.150
*13.350

*13.750
*16.350

13.050
11.900

*8.450
*10.050
*11.500

*8.450
8.300
7.700

*6.450
*6.700
*7.350
*8.200
*9.050

6.350
6.300
6.050
5.750
5.400

*6.750
6.950
6.800

4.250
4.100
3.950

*3.900
*3.700
*3.650
*3.700
*3.900
*4.200

*3.900
*3.700
3.500
3.100
2.950
2.900

8,27
9,43
10,16
10,59
10,76
10,67

*6.800

*6.800

*17.500

11.300

*12.450

7.300

8.900

5.200

6.650

3.850

*4.700

3.050

10,33

*12.000
*18.300
*19.800

*12.000
*18.300
*19.800

*17.500
*16.500
*14.350
*10.050

11.150
11.250
11.550
*10.050

12.550
*12.250
*10.700

7.100
7.100
7.300

8.750
8.800

5.050
5.050

6.600

3.800

*5.450
*6.750
*5.950
*7.750

3.400
4.100
5.750
*7.750

9,71
8,74
7,28
5,47

* Limitada pela capacidade hidráulica e não pela carga de tombamento. As cargas acima estão de acordo com o padrão J1097 de classificação de capacidade
de levantamento de escavadeira hidráulica da SAE. Elas não excedem 87% da capacidade hidráulica de levantamento ou 75% da capacidade de tombamento.
O peso de todos os acessórios de levantamento será subtraído das capacidades de levantamento acima.

BRAÇO R2.8DB – 2.800 mm
CAÇAMBA – 1,6 m3
3m

MATERIAL RODANTE – Longo
SAPATAS – garra tripla de 600 mm
4,5 m

6m

7,5 m

LANÇA – 6.500 mm

9 m
m

9m
7,5 m
6m
4,5 m
3m
1,5 m
Linha do
Solo
-1,5 m
-3 m
-4,5 m

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

*11.400
*19.250
*18.150

*11.400
*19.250
*18.150

*11.400
*14.600
*16.900

*11.400
12.750
11.700

*8.950
*10.500
*11.850

8.800
8.150
7.650

*6.850
*7.100
*7.700
*8.500
9.150

6.250
6.150
5.950
5.650
5.400

7.000
6.900
6.750

*17.650

11.250

*12.650

7.300

8.900

5.150

*17.300
*16.000
*13.500

11.200
11.350
11.750

12.600
*12.000
*10.000

7.150
7.200
7.450

8.800
8.850

5.100
5.150

6.650

4.150
4.050
3.900

*4.900
*4.600
*4.500
*4.550
*4.750
*5.100

*4.900
4.450
3.700
3.250
3.050
3.050

7,85
9,07
9,84
10,29
10,46
10,37

3.850

5.600

3.200

10,02

6.250
*6.750
*5.900

3.600
4.450
*5.900

9,38
8,36
6,82

* Limitada pela capacidade hidráulica e não pela carga de tombamento. As cargas acima estão de acordo com o padrão J1097 de classificação de capacidade
de levantamento de escavadeira hidráulica da SAE. Elas não excedem 87% da capacidade hidráulica de levantamento ou 75% da capacidade de tombamento.
O peso de todos os acessórios de levantamento será subtraído das capacidades de levantamento acima.
Para obter informações específicas sobre o produto, sempre consulte o Manual de Operação e Manutenção apropriado.
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Capacidades de Levantamento da Lança de Alcance
Ponto de
Carregamento
Altura

Raio da Carga
Sobre a Frente

BRAÇO R3.2DB – 3.200 mm
CAÇAMBA – 1,5 m3

Raio da Carga
Sobre a Lateral

Carga no
Alcance Máximo h

MATERIAL RODANTE – Padrão
SAPATAS – garra tripla de 600 mm

1,5 m

3m

4,5 m

6m

LANÇA – 6.500 mm

7,5 m

9m
m

9m
7,5 m
6m
4,5 m
3m
1,5 m
Linha do
Solo
-1,5 m
-3 m
-4,5 m
-6 m

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg *8.150
kg *13.350
kg
kg

*8.150
*13.350

*6.800

*6.800

*12.000
*18.300
*19.800

*12.000
*18.300
*19.800

*13.750
*16.350
16.850

12.750
11.600
11.000

16.650
*16.500
*14.350
*10.050

10.850
10.950
11.250
*10.050

*8.450
*10.050
10.900
10.500

*8.450
8.100
7.500
7.100

10.250
10.250
10.500

6.900
6.900
7.100

*6.450
*6.700
*7.350
7.950
7.600
7.350

6.200
6.150
5.900
5.600
5.250
5.000

7.200
7.250

4.900
4.900

5.950
5.750
5.600
5.450

4.150
4.000
3.850
3.700

5.400

3.650

*3.900
*3.700
*3.650
*3.700
*3.900
4.200
4.400

*3.900
*3.700
3.400
3.000
2.850
2.800
2.900

8,27
9,43
10,16
10,59
10,76
10,67
10,33

4.850
5.850
*5.950
*7.750

3.250
4.000
5.550
*7.750

9,71
8,74
7,28
5,47

* Limitada pela capacidade hidráulica e não pela carga de tombamento. As cargas acima estão de acordo com o padrão J1097 de classificação de capacidade
de levantamento de escavadeira hidráulica da SAE. Elas não excedem 87% da capacidade hidráulica de levantamento ou 75% da capacidade de tombamento.
O peso de todos os acessórios de levantamento será subtraído das capacidades de levantamento acima.

Capacidade de Levantamento da Lança de Grande Volume
Ponto de
Carregamento
Altura

Raio da Carga
Sobre a Frente

BRAÇO M2.55TB1 – 2.550 mm
CAÇAMBA – 1,9 m3
3m

Raio da Carga
Sobre a Lateral

Carga no
Alcance Máximo h

MATERIAL RODANTE – Longo
SAPATAS – garra tripla de 600 mm
4,5 m

6m

LANÇA – 6.180 mm

7,5 m
m

7,5 m
6m
4,5 m
3m
1,5 m
Linha do
Solo
-1,5 m
-3 m
-4,5 m

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg *15.350
kg *20.700
kg *15.900

*15.350
*20.700
*15.900

*11.300
*14.250
*16.450
*17.150

*11.300
12.450
11.300
10.800

*7.800
*8.950
*10.350
*11.600
*12.250

*16.650
*15.050
*11.850

10.750
10.950
11.500

*12.200
*11.200
*8.200

*7.800
8.500
7.850
7.300
6.900

*7.250
*7.750
*8.450
8.800
8.600

5.800
5.600
5.350
5.050
4.850

6.800
6.900
7.300

8.500

4.750

*3.850
*3.750
*3.800
*4.000
*4.350
*4.900

*3.850
3.750
3.250
3.000
3.000
3.200

8,56
9,37
9,83
9,99
9,87
9,48

*5.800
*6.400
*8.100

3.750
4.950
7.250

8,76
7,62
6,04

* Limitada pela capacidade hidráulica e não pela carga de tombamento. As cargas acima estão de acordo com o padrão J1097 de classificação de capacidade
de levantamento de escavadeira hidráulica da SAE. Elas não excedem 87% da capacidade hidráulica de levantamento ou 75% da capacidade de tombamento.
O peso de todos os acessórios de levantamento será subtraído das capacidades de levantamento acima.
Para obter informações específicas sobre o produto, sempre consulte o Manual de Operação e Manutenção apropriado.
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Equipamento Padrão
O equipamento padrão pode variar. Consulte seu revendedor Caterpillar para obter detalhes.

Estrutura Superior
Elétrico
Alternador, 80 A
Luz, instalada na caixa de armazenamento (uma)
Buzina de Sinalização/Aviso
Motor
Cat C9 com Tecnologia ACERT
Conjunto de Arrefecimento, alta temperatura ambiente,
48 °C com
VSF para potência padrão
Capacidade de 2.300 m de altitude sem perda de potência
Aquecedor de entrada de ar
Controle automático de rotação do motor
Em conformidade com EU Nível II
Filtro de ar de vedação radial
Separador de água na linha de combustível
Radiador com aletas onduladas com espaço para limpeza
Filtro de combustível de 2 mícrons
Freio de estacionamento de oscilação automático
Válvula de redução de desvio da lança
Dispositivo de abaixamento da lança para reserva
Sistema de segurança de chave única da Caterpillar
Contrapeso
Travas de porta e de tampas
Espelhos retrovisores (direita do chassi, esquerda da cabina)
Circuito de regeneração para lança e braço
Válvula de despejo giratória reversa
Válvula de redução de desvio do braço
Percurso com duas velocidades

Compartimento do Operador
Cabina
Apoio de braço ajustável
Cinzeiro com isqueiro
Porta-copos
Ar-condicionado de nível duplo (automático)
com desembaçador
Capacidade para FOGS aparafusável
Capacidade de instalação de dois pedais adicionais
Gancho para casaco
Vidro bipartido do para-brisa dianteiro 70/30
Iluminação interna
Porta-livros
Instalação para dois alto-falantes estéreo (dois locais)
Alavanca neutra (com trava) para todos os controles
Para-brisa dianteiro que pode ser aberto com dispositivo auxiliar
Teto solar que pode ser aberto
Limpador e lavador de para-brisa superiores instalados
na coluna
Cabina pressurizada (ventilação filtrada positiva)
Instalação para rádio (tamanho DIN)
Janela traseira, saída de emergência
Para-brisa inferior removível com suporte de armazenamento
na cabina
Assento com console ajustável integrado
Cinto de segurança retrátil (largura de 50,8 mm)
Janela da porta superior deslizante
Compartimento de armazenamento, adequado para marmita
Pedais de controle de percurso com alavancas
manuais removíveis
Espaço para revistas
Tapete lavável
Monitor
Modo de economia
Relógio completo
Tela de idiomas – Tela gráfica e totalmente colorida
Configuração da condição da máquina, código de erro
e modo de ferramenta
Verificação do nível do fluido hidráulico, do óleo do motor
e do líquido arrefecedor do motor na partida
Informações de aviso, informações de troca de filtro/fluido
e horas de trabalho
Material Rodante
GLT2 lubrificado com graxa, vedação de resina
Roda-guia e guias da esteira da seção central
Sapata de esteira de garra tripla de 800 mm (336D L)
Sapatas da esteira de garra tripla de 700 mm (336D)

Especificações da Escavadeira Hidráulica 336D/336D L
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Equipamento Opcional
O equipamento opcional pode variar. Consulte seu revendedor Caterpillar para obter detalhes.

Articulação Frontal
Articulação da caçamba, família DB com olhal de levantamento
Articulação da caçamba, família TB1 com olhal de levantamento
Lança de alcance reforçada de 6,5 m (com luzes laterais
esquerda e direita)
Braço reforçado de 3,2 m para lança de alcance reforçada
Braço reforçado de 2,8 m para lança de alcance reforçada
Lança de alcance de 6,5 m com luzes laterais esquerda e direita
Braço de 3.900 mm R3.9DB
Braço de 3.000 mm R3.2DB
Braço de 2.800 mm R2.8DB
Braço de 2.150 mm R2.15TB1
Lança de grande volume de 6,18 m com luzes laterais
esquerda e direita
Braço de 2.550 mm M2.55TB1
Braço de 2.150 mm M2.15TB1
Esteira
Material rodante padrão
Sapata com garra tripla de 700 mm
Sapata com garra tripla de 800 mm
Material rodante longo
Sapata com garra tripla de 600 mm
Sapata com garra tripla de 700 mm
Protetores
FOGS, aparafusada
Proteção, parte dianteira da cabina
Proteção, parte superior da cabina
Proteção, comprimento total para material rodante longo
(duas peças)
Proteção, parte inferior reforçada, 4 mm, sem proteção giratória
e proteção do motor de percurso
Proteção, guia da extremidade da esteira para material
rodante longo
Proteção, guia da extremidade da esteira para material
rodante padrão
Proteção, contra vandalismo
Proteção giratória reforçada, 16 mm, somente proteção giratória
Proteção do motor de percurso reforçado
Rede para proteção dianteira (rede inteira, inteiriça)
Rede para proteção dianteira (meia rede, inteiriça)
Proteção giratória, 6 mm, somente proteção giratória
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Sistema Hidráulico Auxiliar e Tubulações
Circuito adicional
Circuito do filtro de retorno do martelo
Tubulações da lança e do braço
Tubulação do acoplador rápido da Cat (capacidade de alta
e média pressão)
Tubulação de drenagem
Tubulação de alta pressão
Tubulação de pressão média
Acoplador rápido
Acoplador rápido para alta pressão
Sistema de controle de ferramentas
Configuração 1 (martelo 1), 1P operado por pedal,
circuito unidirecional
Configuração 2 (comum), 1/2P operado por pedal,
circuito comum
Configuração 3 (martelo 2), 2P operado por pedal,
circuito unidirecional
Compartimento do Operador
Janelas de vidro temperado
Janelas de policarbonato
Fonte de alimentação, 12V-7A (1)
Fonte de alimentação, 12V-7A (2)
Saída de emergência da janela traseira
Assento, encosto alto com suspensão a ar
Assento, encosto alto com suspensão a ar e aquecedor
Assento, encosto alto com suspensão mecânica
Assento, encosto baixo com suspensão sem apoio para a cabeça
Apoio de cabeça
Tela de proteção contra o sol
Limpador do para-brisa, inferior com lavador
Luzes de trabalho, instaladas na cabina
Protetor contra chuva para para-brisa dianteiro
Quebra-sol
Rádio AM/FM
Trocador rápido de padrão de controle, bidirecional
Trocador rápido de padrão de controle, quatro vias
MSS da Cat (dispositivo anti-roubo)
Porta-marmita com tampa
Indicador de nível de água para separador de água
Outros Equipamentos Opcionais
Trem de engrenagens adicional para bomba auxiliar
Pré-filtro de ar
Bomba de reabastecimento elétrico com desligamento automático
Oscilação precisa
Kit de partida, baixas temperaturas, -32° C
Alarme de percurso
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Para obter informações detalhadas sobre os produtos Cat, os serviços de revendedores e as
soluções do setor, acesse nosso site em www.cat.com
© 2008 Caterpillar
Todos os Direitos Reservados
Impresso nos E.U.A.

APHQ5991 (8-08)
Tradução (7-12)
Substitui APHQ5668-03
APD

Os materiais e as especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.
As máquinas ilustradas nas fotos podem ter equipamentos adicionais.
Informe-se com o seu revendedor Caterpillar sobre as opções disponíveis.
CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, seus respectivos logotipos, “Caterpillar Yellow”
e a identidade visual “Power Edge”, assim como a identidade corporativa e de produtos aqui
usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.
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