
TC37

ESCAVADEIRA DE 
ESTEIRA

Especificações

Peso operacional  8.047 - 8.326 lbs (3.650 - 3.776 kg)

Potência Líquida do Motor  29,5 hp (22 kW)

Capacidades de caçamba  1,6 - 4,0 ft3 (45 - 114 L)

Profundidade de escavação  10’ 5” - 11’ 1” (3,18 - 3,38 m)

Alcance  18’ - 18’ 6” (5,49 - 5,67 m)

Características

•	 A função ZTS (Zero-tail swing) em conjunto com a lança 
descentralizadora com giro incorporado, proporciona uma 
excelente característica de manobra e melhor desempenho em 
ambientes confinados e operações paralelas às paredes. 

•	 Pistão axial, motores e bombas de deslocamento variável proporcionam  
os recursos hidráulicos de um sistema sensor de carga e a divisão de 
fluxo independente da carga para a execução simultânea e suave de até 
3 movimentos.

•	 Um cilindro de lança montado no topo proporciona o máximo em 
proteção.

•	 Controles operados por piloto facilitam a operação e 
proporcionam padrões de controle variáveis.

•	 Um circuito hidráulico auxiliar com retorno aberto proporciona 
flexibilidade para a inclusão de acessórios.



ESPECIFICAÇÕES
Dados operacionais
Peso operacional (esteiras de borracha) 8.047 lbs (3.650 kg)

Altura total (topo da cabine) 8’ 2” (2,5 m)

Largura total 5’ 8” (1,8 m)

Giro de cauda da estrutura superior 2’ 10” (0,9 m)

Faixa de trabalho 108° 9’ 1” (2,8 m)

Faixa de trabalho 360° 12’ 2” (3,7 m)

Distância do solo 12” (300 mm)

Força de escavação da caçamba (SAE J 1179)* 5.535 lbs (24.600 N)

Força de escavação do braço (SAE J 1179)* 3.645 lbs (16.200 N)

Pressão sobre o solo (esteiras de borracha) 4,1 psi (0,29 daN/cm2)

Motor
Fabricante, Modelo Mitsubishi, S4L2 Y 363 KL

Tipo motor diesel de 4 cilindros, Tier 3

Combustão                                             Ciclo de combustão de 4 tempos,          
injeção em câmara de turbilhonamento

Deslocamento 107 in3 (1,75 L)

Potência nominal líquida a 2.400 rpm (SAE J 1349)                29,5 hp (22 kW) 

Torque a 2.000 rpm 77 lbf (105 Nm)

Sistema de resfriamento Água

Lâmina de escavadeira
Independente da transmissão, controle sensível através de alavanca manual.

Largura x altura 69” x 14” (1.760 x 360 mm)

Corte abaixo do solo 12” (298 mm)

Elevação acima do solo 18” (447 mm)

Ângulo de declive 35°

Transmissão de força
Acionamento de curso hidrostático de dois estágios com motor de deslocamento 
variável, pistão axial e engrenagem redutora, totalmente fechado. Válvula de freio.

Velocidade do deslocamento, avanço/recuo 0-1,7 / 2,9 mph
(0-2,7 / 4,6 km/h)

Capacidade de inclinação 60%

Alarme do movimento de deslocamento padrão ( sinal acústico).

Estrutura inferior
Estrutura inferior tipo esteira de fácil manutenção. Suspensão intermediária 
com tensionamento hidráulico da esteira.

Esteiras de borracha 12” (300 mm)

Comprimento total (roda dentada-roda-guia) 5’ 6” (1,7 m)

Comprimento total (estrutura inferior) 7’ 1” (2,2 m)

Sistema elétrico
Tensão nominal 12 V

Bateria 680 CCA

Alternador 50 A

Direção
Controle independente dos deslocamentos através de controles manuais ou por pedais.

Sistema de giro
Acionamento hidrostático com motor de pistão axial e engrenagem redutora. Freio adicional 
de retenção da estrutura inferior engatado com o motor desligado e operando a alavanca 
de múltiplas funções (push-button). Engrenagem de coroa dentada internamente.

Velocidade do giro 0 - 10 rpm

Freio do giro: O acionamento do giro hidrostático atua como um freio 
de baixo desgaste. Freio adicional multidisco aciona a mola e tem ação 
automática quando a alavanca de controle de giro estiver na posição neutra.

Capacidades de fluído
Tanque de combustível 17 gal (65 L)

Sistema hidráulico (tanque de 6,6 gal / 25 L) 18 gal (70 L)

Sistema hidráulico
Bomba de deslocamento variável de pistão axial LS, sensor de carga e 
divisão de fluxo independente da carga para todas as funções de trabalho e 
acionamento do curso, 3 movimentos possíveis.

Pressão de trabalho 3.625 psi (250 bar)

Capacidade variável da bomba 25 gpm (95 Lpm)

Lança, braço de escavação e cilindros articulados com amortecimento da posição 
final em ambos os lados, função de retração da caçamba com amortecimento da 
posição final de um lado.
Circuito de controle adicional para os acessórios de trabalho fornecidos como padrão.

Hidráulica auxiliar:

Pressão máxima de trabalho 3.045 psi (210 bar)

Potência hidráulica 12 gpm (45 Lpm) a 2.755 psi (190 bar)

Retorno aberto como padrão. Todas as funções podem ser ativadas 
proporcionalmente. Duas alavancas de controle de quatro vias servo-assistidas. 
Desligamento de segurança para todas as funções, tão logo o operador deixe a cabine.

Articulação da lança
Deslocamento do braço para proporcionar ajuste paralelo lateral para a 
plena profundidade de escavação.

Ângulo de artic./ ajuste lateral esquerdo 50° / 26” (50° / 660 mm)

Ângulo de artic./ ajuste lateral direito 70° / 29” (70° / 740 mm)

*O equipamento padrão pode variar com diferentes caçambas e/ou braços de escavação.



ESPECIFICAÇÕES Acessórios

TC37
Faixa de trabalho

Cabine (Opcional)
Cabine de aço espaçosa com plena visão (espaços livres de acordo com a EN 
23411). Certificação TOPS. Janelas de vidro de segurança, janelas térmicas 
com vidros esverdeados. Janela térmica tipo clarabóia. Janela panorâmica 
traseira Janela frontal suportada por molas pneumáticas, traváveis para 
ventilação e deslizantes sob o teto da cabine. Sistema de lavagem do pára-brisas
Porta-objetos. Painel de instrumentos à direita do assento do operador com 
dispositivo de aviso visual e acústico. Espelho retrovisor traseiro esquerdo. 
Aquecimento de cabine com desembaçador do pára-brisas através de trocador 
de calor de refrigeração e ventilador de 2 velocidades, modo de  ventilação no 
verão. Assento do operador revestido de tecido e amortecido hidraulicamente, 
descanso para os braços de altura ajustável, ajustes de inclinação e peso, cinto 
de segurança abdominal.

Holofotes alógenos de trabalho H-3

Ambiente de emissão de ruído LWA/Emissão de ruído cab LpA      97 / 80 dB (A)

Acessórios opcionais
Sistema mecânico de engate rápido para ferramentas de trabalho (QMH)

Assento de luxo para o operador, encosto para as costas extra-alto com altura 
ajustável de forma progressiva ao peso do operador, assento com inclinação e ajustes 
longitudinais.

Braço de escavação 71” (1,8 m)

Refletores de trabalho montados na cabine (frente e traseira)

Refletores de trabalho montados na lança

Enchimento com óleo hidráulico biodegradável, à base de ésteres, VI 68

Imobilizador (dispositivo antiroubo)

Martelo hidráulico (com isolamento acústico)
Ferramentas de martelo: Ponta de cinzel
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Equipamento de trabalho: lança com braço de escavação de 63” (1.600 mm)



Faixas de  trabalho e Dimensões

Alcance Máx. 18' 0" (5.49 m)

35°

18' 6" (5.67 m)
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R 14' 6" (4.42 m)

R 15' 1" (4.60 m)

10
' 1

" 
(3

.0
6 

m
)Al
tu

ra
 M

áx
im

a
15

' 2
" 

(4
.6

4 
m

)

11
' 2

" 
(3

.4
1m

)

8'
 2

" 
(2

.4
9 

m
)

––––– Braço de escavação de 63” (1,6 m)
––––– Braço de escavação de 71” (1,8 m)



Capacidades de elevação com braço de escavação de 63” (1.600 mm) TC37

Todos os valores em lbs x 1.000 (toneladas métricas) foram determinados de acordo com a ISO 10567 e incluem um fator de estabilidade de 1,33 ou 87% da capacidade de elevação hidráulica. Todos os valores foram determinados com o sistema de instalação 
rápida, mas sem a caçamba. No caso de acessórios montados no local, os pesos mortos dos acessórios de trabalho devem ser deduzidos dos valores de carga útil. Equipamento de trabalho: esteiras de borracha, braço de escavação de 63” (1.600 mm).

Medidas inglesas
Unidade x 1.000 lbs Raio da carga a partir do centro da engrenagem de coroa

Alt. do pino da articulação da caçamba 8’ 2” 9’ 10” 11’ 5” 13’ 1” 16’ 5”

Extremidade Lateral Extremidade Lateral Extremidade Lateral Extremidade Lateral Extremidade Lateral

6’ 7” Apoiada pela lâmina – – 2,53 1,76 2,13 1,41 2,05 1,10 1,89 0,81

Curso – – 2,16 1,74 1,72 1,36 1,36 1,06 1,12 0,86

3’ 3” Apoiada pela lâmina 4,20 2,31 3,17 1,72 2,64 1,34 2,27 1,06 1,91 0,88

Curso 4,07 2,24 2,05 1,67 1,63 1,30 1,32 1,03 1,10 0,86

0 Apoiada pela lâmina 4,49 2,09 3,54 1,56 2,68 1,23 2,16 1,01 1,76 0,80

Curso 4,40 2,02 1,89 1,54 1,50 1,21 1,25 0,99 1,08 0,81

Dimensões métricas
Unidade x 1.000 kg Raio da carga a partir do centro da engrenagem de coroa

Alt. do pino da articulação da caçamba 2,5 m 3,0 m 3,5 m 4,0 m 5,0 m

Extremidade Lateral Extremidade Lateral Extremidade Lateral Extremidade Lateral Extremidade Lateral

2,0 m Apoiada pela lâmina – – 1,15 0,80 0,97 0,64 0,93 0,50 0,86 0,37

Curso – – 0,98 0,79 0,78 0,62 0,62 0,48 0,51 0,39

1,0 m Apoiada pela lâmina 1,91 1,05 1,44 0,78 1,20 0,61 1,03 0,48 0,87 0,40

Curso 1,85 1,02 0,93 0,76 0,74 0,59 0,60 0,47 0,50 0,39

0 Apoiada pela lâmina 2,04 0,95 1,61 0,71 1,22 0,56 0,98 0,46 0,80 0,38

Curso 2,00 0,92 0,86 0,70 0,68 0,55 0,57 0,45 0,49 0,37
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Capacidades de elevação: braço de escavação de 71” (1.800 mm)
Medidas inglesas
Unidade x 1.000 lbs Raio de carga a partir do centro da engrenagem de coroa

Alt. do pino da articulação da caçamba 8’ 2” 9’ 10” 11’ 5” 13’ 1” 16’ 5”

Extremidade Lateral Extremidade Lateral Extremidade Lateral Extremidade Lateral Extremidade Lateral

6’ 7” Apoiada pela lâmina – – 2,53 1,76 2,13 1,41 2,05 1,10 1,89 0,81

Curso – – 2,16 1,74 1,72 1,36 1,36 1,06 1,12 0,86

3’ 3” Apoiada pela lâmina 4,08 2,24 3,09 1,63 2,62 1,28 2,24 1,01 1,94 0,86

Curso 4,07 2,24 2,05 1,67 1,63 1,30 1,32 1,03 1,10 0,86

0 Apoiada pela lâmina 4,49 2,09 3,54 1,56 2,68 1,23 2,16 1,01 1,76 0,80

Curso 4,40 2,02 1,89 1,54 1,50 1,21 1,25 0,99 1,08 0,81

Dimensões métricas
Unidade x 1.000 kg Raio da carga a partir do centro da engrenagem de coroa

Alt. do pino da articulação da caçamba 2,5 m 3,0 m 3,5 m 4,0 m 5,0 m

Extremidade Lateral Extremidade Lateral Extremidade Lateral Extremidade Lateral Extremidade Lateral

2,0 m Apoiada pela lâmina – – 1,15 0,80 0,97 0,64 0,93 0,50 0,86 0,37

Curso – – 0,98 0,79 0,78 0,62 0,62 0,48 0,51 0,39

1,0 m Apoiada pela lâmina 1,91 1,05 1,44 0,78 1,20 0,61 1,03 0,48 0,87 0,40

Curso 1,70 0,98 0,83 0,71 0,65 0,56 0,51 0,45 0,42 0,31

0 Apoiada pela lâmina 2,04 0,95 1,61 0,71 1,22 0,56 0,98 0,46 0,80 0,38

Curso 2,00 0,92 0,86 0,70 0,68 0,55 0,57 0,45 0,49 0,37

Todos os valores em lbs x 1.000 (toneladas métricas) foram determinados de acordo com a ISO 10567 e incluem um fator de estabilidade de 1,33 ou 87% da capacidade de elevação hidráulica. Todos os valores foram determinados com o sistema de instalação 
rápida, mas sem a caçamba. No caso de acessórios montados no local, os pesos mortos dos acessórios de trabalho devem ser deduzidos dos valores de carga útil. Equipamento de trabalho: esteiras de borracha, braço de escavação de 71” (1.800 mm).


