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Com o JDLink™* Ultimate, você tem 
acesso à localização, à utilização, 
aos alertas do painel, ao consumo de 
combustível, aos códigos de falha e 
às horas de trabalho da sua 310K, 
24 horas por dia e 7 dias por semana. 
Além da possibilidade de criar uma 
limitação geográfica de deslocamento 
da máquina, é possível determinar o 
horário em que a máquina pode ser 
utilizada, entre outras funções.

O conversor de torque perfeitamente 
escolhido, a impressionante reserva  
de torque, o uso suave de funções  
múltiplas e a ótima relação entre  
elevação e desagregação eliminam  
quase totalmente o esforço no 
enchimento da caçamba.

A lança da carregadeira, com desenho 
curvo, fornece maior alcance e um 
fácil despejo de material no centro da 
maioria dos caminhões. Tudo para um 
carregamento rápido e eficiente.

O torque elevado do giro, junto com a 
capacidade de elevação da lança e do 
braço, permite que essa retroescavadeira 
suspenda objetos pesados. As sapatas 
estabilizadoras, com estrutura reforçada 
e com inclinação central, aliadas 
aos cilindros de arrasto, garantem a 
estabilidade durante o trabalho.

O sistema hidráulico de centro aberto 
fornece respostas suaves, combinação 
de funções superiores e controles com 
baixo esforço, independentemente de 
carga ou aplicação.

O bloqueio do diferencial pode ser 
acoplado com a máquina em movimento 
a fim de equalizar a potência entre 
as rodas traseiras, para uma maior 
tração em terrenos difíceis ou ao 
mover cargas pesadas.
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Especificações
Potência 80 HP (60 kW)

Peso operacional 6.402 kg 

Profundidade de escavação 
da retroescavadeira 4,35 m

Força de desagregação da 
carregadeira 40.1 kN

Capacidade de elevação da 
carregadeira 2.929 kg

A retroescavadeira com 
o maior valor agregado 
do segmento. 
Não importa se você está carregando caminhões, içando tubos ou escavando valetas, a 310K é perfeita 

para realizar esses serviços. O potente sistema hidráulico de alta pressão proporciona grande capacidade 

de elevação e desagregação de materiais, além de torque de giro. A transmissão PowerShift™ é fácil de 

operar, oferecendo mudanças suaves de marchas, sem necessidade da embreagem, rápida aceleração e 

rápida velocidade de deslocamento. A tração no eixo dianteiro e a cabine espaçosa com ar-condicionado 

são opcionais disponíveis nessa categoria.

1.  O diferencial de deslizamento 
limitado na tração dianteira é 
opcional e proporciona potência 
e aderência aos pneus dianteiros, 
evitando o patinamento. 

2.  O desenho único da lança da 
retroescavadeira começa largo na 
base e se estreita ao longo da  
linha de visão, para melhorar a 
visibilidade do operador. Sua 
geometria testada e comprovada 
fornece controle suave e consistente 
em toda a faixa de escavação.

3.  A transmissão PowerShift™ permite 
mudanças suaves de marchas, sem 
o uso da embreagem, e possui 
quatro marchas à frente e duas à ré, 
fornecendo ciclos de trabalho curtos 
e deslocamento rápido entre os 
canteiros.
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*Esta publicação foi compilada para circulação em âmbito mundial. As imagens aqui dispostas são meramente ilustrativas. Certas ilustrações e fotos de produtos podem incluir acessórios, 
opções e informações relacionados a valores, créditos e seguros indisponíveis para algumas regiões. As características, especificações, quantidades, itens opcionais, igualmente, são sujeitos à 
disponibilidade em determinadas regiões. Para mais informações, entre em contato com o distribuidor John Deere de sua região. A John Deere se reserva o direito de mudar as especificações e 
o projeto de todos os produtos descritos nesta publicação sem aviso prévio.
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A grande  
produtividade 
começa aqui.  
Seus operadores serão ainda mais produtivos no controle de 
uma Retroescavadeira 310K. A inexistência de obstruções no 
campo de visão do operador facilita o trabalho na frente e nos 
arredores do canteiro. Dentro da cabine opcional, os difusores 
ajustáveis do sistema automático de ventilação de grande 
velocidade direcionam o ar eficientemente, para manter os vidros 
limpos e o operador confortável. Existem espaços generosos de 
armazenamento, além de compartimentos com trava para guardar 
objetos de valor. Conforto, conveniência e eficiência: você tem 
tudo isso com a 310K.

1

O assento com suspensão  
mecânica e os descansos de braço 
possuem diversos ajustes para 
o conforto e apoio do operador 
durante todo o turno. 

Com corrimãos práticos, degraus 
autolimpantes e entradas amplas, 
nunca foi tão fácil iniciar o 
trabalho. Sistemas de freio de 
serviço e de estacionamento 
separados fornecem uma medida 
extra de segurança.

A coluna de direção é infinitamente 
ajustável, com movimentos 
de inclinação que possibilitam 
espaço suficiente para a rotação 

do assento. Uma única alavanca 
possibilita o controle da caçamba 
da carregadeira ao operador, sem 
qualquer esforço. O interruptor de 
corte da transmissão desvia toda a 
potência do motor para o sistema 
hidráulico, a fim de acelerar o 
carregamento.

Você pode escolher entre a cabine 
aberta ou a cabine totalmente 
fechada, de duas portas. Qualquer 
uma das duas oferecerá aos 
seus operadores os benefícios 
de controles de fácil operação, 
posicionados de modo prático, 
amplo espaço para as pernas e 
visibilidade sem obstruções.

1. Além do porta-copos, há também 
o porta-objetos, que possui uma 
trava para proteger itens de valor. 
Há também tomadas de 12 V para 
carregar telefones celulares e 
outros dispositivos eletrônicos.

2. Duas alavancas oferecem 
controle suave e preciso, com baixo 
esforço, da lança, braço e caçamba 
da retroescavadeira.

3. O monitor multifuncional, com 
mensagens de fácil leitura, os 
grandes medidores analógicos e 
as luzes de advertência em LED 
fornecem rapidamente informações 
vitais para a operação, a partir de 
suas posições operacionais.
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Projetada e construída com ferramentas e técnicas avançadas, por uma equipe qualificada e 
conhecedora dos padrões John Deere em nível mundial, a 310K fornece uma confiabilidade sem
igual. Tudo nessa retroescavadeira – desde seu chassi monobloco, totalmente soldado e com 
durabilidade excepcional, até a sua lança, braço e caçamba carregadeira de seção retangular – foi 
projetado para fornecer o máximo de tempo de serviço e baixo custo operacional. Quando você 
souber como os equipamentos são construídos, com certeza optará por um John Deere.

Nada funciona como uma máquina 
John Deere porque nenhuma outra 
é construída como ela.

O chassi totalmente soldado, com grande 
resistência à tensão torcional, absorve as 
cargas dos impactos e entrega o máximo 
de resistência, além de simplificar o acesso 
para manutenção dos componentes 
principais.

A lança e o braço da retroescavadeira, as 
sapatas estabilizadoras e a carregadeira 
são construídos em aço de baixa liga,  
com seção retangular, para o máximo  
de resistência.

O sistema elétrico sólido elimina diversos 
relés e conectores, o que aumenta 

a segurança. As reduções finais com 
planetárias distribuem as cargas em 
diversas engrenagens, para uma
maior durabilidade.

Acionada pelo monitor, a proteção 
do bloqueio do diferencial evita o 
acoplamento em altas velocidades,
que pode causar desgaste e quebra
dos componentes do eixo.

O motor com camisas úmidas 
fornece arrefecimento uniforme 
e maior durabilidade que os 
blocos convencionais. 

1.  Pinos robustos e buchas substituíveis 
fornecem maior durabilidade e 
ajudam a manter a retroescavadeira 
e a carregadeira sem folgas, 
escavando corretamente.

2.  O capô do motor é produzido com 
um material plástico que tem grande 
resistência a impactos e danos; a 
grade reforçada ajuda a proteger o 
radiador.

3.  O diferencial e os pinos mestres de 
grandes dimensões, nas versões com 
tração no eixo dianteiro, ajudam a 
garantir a durabilidade.
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1.  Se algo não estiver de acordo com o 
funcionamento normal, o monitor 
exibirá informações de diagnóstico 
de fácil compreensão, para ajudá-lo 
a voltar ao trabalho o mais rápido 
possível.

2.  O desenho do sistema de arrefecimento 
permite afastar os radiadores para 
facilitar a limpeza da colmeia.

3.  O diagrama de manutenção periódica e 
a lubrificação com um prático código de 
cores garantem que anormalidades ou 
erros sejam detectados. 

4.  Os filtros da transmissão, os filtros 
hidráulicos com rosca, bem como 
os filtros verticais do motor e os de 
combustível de troca rápida, garantem 
trocas mais velozes e sem sujeira.

Quando você comparar o custo da 
manutenção de rotina com o de outras 
retroescavadeiras, você descobrirá o que 
os nossos clientes já sabem: é mais barato 

operar uma John Deere. O tanque de 
combustível, com bocal amplo, permite 
abastecimentos rápidos ao nível do 
solo. Sua grande capacidade possibilita 
um maior tempo de trabalho entre os 
abastecimentos.

Os rolamentos do eixo traseiro são 
autolubrificantes, para que você nunca 
precise se preocupar com o engraxamento.

Itens como correias, freio de 
estacionamento e freios a disco em 
banho de óleo autoajustáveis exigem 
pouca manutenção e atenção, garantindo 
maiores intervalos de troca.

O Service ADVISOR™ remoto permite  
que o seu distribuidor atualize o software, 
leia códigos de falha e registre dados 
de desempenho remotamente, para 
economizar viagens do técnico ao canteiro 
de obras (é necessário que o sistema de 
telemetria JDLink™* esteja ativo).

A 310K reduz os  
custos de manutenção.
O capô possui duas posições de inclinação que oferecem um acesso prático e rápido para 
a manutenção dos radiadores, que inclinam-se para o lado externo, facilitando a limpeza 
das colmeias – a 310K está repleta de recursos que tornam a sua manutenção tão fácil 
quanto a sua operação. Pontos de serviço unificados, em um único lado da máquina, e que 
podem ser acessados do solo ajudam nas verificações diárias, além de agilizarem o processo 
de manutenção. Outros recursos, como filtros de troca rápida, intervalos de manutenção 
estendidos, medidores de fácil leitura e pontos de engraxamento de fácil acesso, ajudam a 
aumentar o tempo em serviço e reduzem os custos operacionais. Com a 310K, você gastará 
menos tempo e dinheiro, e aumentará a sua produtividade diária.8
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*Esta publicação foi compilada para circulação em âmbito mundial. As imagens aqui dispostas são meramente ilustrativas. 
Certas ilustrações e fotos de produtos podem incluir acessórios, opções e informações relacionados a valores, créditos e 
seguros indisponíveis para algumas regiões. As características, especificações, quantidades, itens opcionais, igualmente, são 
sujeitos à disponibilidade em determinadas regiões. Para mais informações, entre em contato com o distribuidor John Deere de 
sua região. A John Deere se reserva o direito de mudar as especificações e o projeto de todos os produtos descritos nesta 
publicação sem aviso prévio.
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Motor 310K

Fabricante e modelo John Deere PowerTech™ 4045TT096 turbocompressor, opcional

Norma de emissões para veículos fora de estrada EPA Tier 2 / Euro II

Cilindrada 4,5 L

Potência máxima líquida (ISO 9249) 80 HP (60 kW) a 2.000 rpm

Torque máximo líquido (ISO 9249) 343 N.m (35 kgf.m) a 1.200 rpm

Ascensão do torque líquido 35%

Lubrificação Sistema pressurizado com filtro e radiador

Filtro de ar A seco, com dois estágios e com elemento de segurança e válvula de evacuação

Sistema de arrefecimento
Tipo de ventilador De sucção

Limite de temperatura do líquido de arrefecimento do motor -40 °C

Trocador de calor do óleo do motor Óleo a água

Trem de força

Transmissão
Transmissão PowerShift™ de 4 velocidades, engrenagens helicoidais com reversor 
hidráulico padrão; bloqueio elétrico da embreagem na alavanca da carregadeira

Conversor de torque Estágio único, duas fases com relação de estol de 2,63: 1, 280 mm (11”)
    Velocidade máxima com o motor padrão, medidas  
    com pneus traseiros 19.5L – 24

À frente À ré

        1ª marcha 5,5 km/h 7,0 km/h

        2ª marcha 10,1 km/h 12,7 km/h

        3ª marcha 20,7 km/h -

        4ª marcha 33,0 km/h -

Eixos
    Oscilação do eixo dianteiro, batente a batente 22°

    Carga permitida no eixo Dianteiro sem tração Dianteiro com tração (MFWD)        Traseiro

        Estática 18.000 kg 12.000 kg        13.000 kg

        Dinâmica 7.200 kg 6.000 kg        7.000 kg

        Máxima 32.950 kg 28.200 kg       30.600 kg

Diferenciais
    Eixo MFWD Padrão: aberto. Opcional: deslizamento limitado, automático

    Eixo traseiro Elétrico, atuado por pedal, bloqueio 100% hidráulico

Direção (ISO 5010) Direção com assistência hidrostática e sistema de emergência

    Eixo Dianteiro sem tração MFWD

        Raio interno de curva

            Freios acionados 3,44 m 3,58 m

            Freios liberados 3,94 m 4,08 m

        Raio de curva na extremidade da caçamba

            Freios acionados 9,89 m 10,11 m

            Freios liberados 10,76 m 11,05 m

        Voltas no volante (batente a batente) 3,2 2,7

Redução final, eixo dianteiro com tração e eixo traseiro
De uso severo, reduções finais com planetárias nos cubos,  
que distribuem o impacto em 3 engrenagens

Freios (ISO 3450)

    Serviço
Servo-assistido, a disco em banho de óleo, montado dentro do eixo,  
autoajustável e com equalização automática

    Estacionamento
Aplicado por mola, liberado hidraulicamente, multidiscos em banho de óleo,  
independente dos freios de serviço com controle por interruptor elétrico

Sistema hidráulico
Bomba principal Centro aberto, engrenagem simples

Vazão da bomba a 2.200 rpm

    Retroescavadeira 106 L/min (28 gpm)

    Carregadeira 106 L/min (28 gpm)

Pressão de alívio do sistema

    Retroescavadeira 24.993 kPa (3.625 psi)

    Carregadeira 22.063 kPa (3.200 psi)

Sistema hidráulico 310K

Despejo da caçamba à altura máxima 1,3 s

Descida da lança 2,5 s

Controles

    Retroescavadeira Padrão: 2 alavancas manuais

    Carregadeira Padrão: 1 alavanca de controle com interruptor de bloqueio elétrico da embreagem

Cilindros

Tipo
Hastes tratadas termicamente, cromadas e polidas; pinos de articulação de aço endurecido  
(buchas substituíveis)

Diâmetro Diâmetro da haste Curso

Lança da carregadeira (2) 80 mm 50 mm 790 mm

Caçamba da carregadeira (1) 90 mm 50 mm 744 mm

Lança da retroescavadeira (1) 110 mm 56 mm 821 mm

Braço da retroescavadeira (1) 110 mm 63 mm 553 mm

Caçamba da retroescavadeira (1) 80 mm 50 mm 892 mm

Giro da retroescavadeira (2) 80 mm 45 mm 310 mm

Extensão do braço da retroescavadeira (1) 63 mm 32 mm 1.062 mm

Sapatas estabilizadoras da retroescavadeira (2) 80 mm 50 mm 500 mm

Eixo dianteiro sem tração (1) 70 mm 42 mm 213 mm

Eixo dianteiro com tração (1) 67 mm 42 mm 210 mm

Sistema elétrico
Tensão 12 V

Capacidade do alternador 90 A

Luzes
10 halógenas: 4 dianteiras, 4 traseiras e 2 laterais (32.500 candelas cada); indicadores de direção e 
pisca-alerta: 2 dianteiros e 2 traseiros; lanterna traseira e luz de freio; 2 refletores traseiros

Estação de operação
Tipo (SAE J1040) Aberta, montada sobre coxins, ROPS/FOPS, acesso por ambos os lados, com teto moldado

Pneus/rodas
Dianteiros Traseiros

Eixo dianteiro sem tração 11L-16 F-3 (12) 19.5L-24 R-4 (10)

Eixo dianteiro com tração (MFWD) 12-16.5 NHS (8) 19.5L-24 R-4 (10)

12.5/80-18 I-3 (12) 19.5L-24 R-4 (10)

Manutenção
Filtro do óleo hidráulico: elemento com 
rosca, fechado, substituível

Filtragem de 6-mícron; 1.000 horas de serviço/amaciamento

Capacidades de reabastecimento
    Sistema de arrefecimento 32,9 L

    Eixo traseiro 18 L

    Óleo do motor (com filtro) 13 L

    Conversor de torque e transmissão 15,1 L

    Tanque de combustível (com abastecimento ao nível do solo) 155,2 L

    Sistema hidráulico 89,3 L

    Reservatório hidráulico 37,1 L

    Carcaça do MFWD

        Eixo 6,5 L

        Planetárias (cada) 0,9 L

Pesos operacionais
Com tanque de combustível cheio, operador de 79 kg (175 lb) 
e equipamento padrão

6.402 kg

Com cabine fechada, MFWD e contrapeso de 205 kg (450 lb) 7.148 kg

Adição ao peso operacional com componentes opcionais
    Cabine fechada 330 kg

    MFWD com pneus 221 kg



310K
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Motor 310K

Fabricante e modelo John Deere PowerTech™ 4045TT096 turbocompressor, opcional

Norma de emissões para veículos fora de estrada EPA Tier 2 / Euro II

Cilindrada 4,5 L

Potência máxima líquida (ISO 9249) 80 HP (60 kW) a 2.000 rpm

Torque máximo líquido (ISO 9249) 343 N.m (35 kgf.m) a 1.200 rpm

Ascensão do torque líquido 35%

Lubrificação Sistema pressurizado com filtro e radiador

Filtro de ar A seco, com dois estágios e com elemento de segurança e válvula de evacuação

Sistema de arrefecimento
Tipo de ventilador De sucção

Limite de temperatura do líquido de arrefecimento do motor -40 °C

Trocador de calor do óleo do motor Óleo a água

Trem de força

Transmissão
Transmissão PowerShift™ de 4 velocidades, engrenagens helicoidais com reversor 
hidráulico padrão; bloqueio elétrico da embreagem na alavanca da carregadeira

Conversor de torque Estágio único, duas fases com relação de estol de 2,63: 1, 280 mm (11”)
    Velocidade máxima com o motor padrão, medidas  
    com pneus traseiros 19.5L – 24

À frente À ré

        1ª marcha 5,5 km/h 7,0 km/h

        2ª marcha 10,1 km/h 12,7 km/h

        3ª marcha 20,7 km/h -

        4ª marcha 33,0 km/h -

Eixos
    Oscilação do eixo dianteiro, batente a batente 22°

    Carga permitida no eixo Dianteiro sem tração Dianteiro com tração (MFWD)        Traseiro

        Estática 18.000 kg 12.000 kg        13.000 kg

        Dinâmica 7.200 kg 6.000 kg        7.000 kg

        Máxima 32.950 kg 28.200 kg       30.600 kg

Diferenciais
    Eixo MFWD Padrão: aberto. Opcional: deslizamento limitado, automático

    Eixo traseiro Elétrico, atuado por pedal, bloqueio 100% hidráulico

Direção (ISO 5010) Direção com assistência hidrostática e sistema de emergência

    Eixo Dianteiro sem tração MFWD

        Raio interno de curva

            Freios acionados 3,44 m 3,58 m

            Freios liberados 3,94 m 4,08 m

        Raio de curva na extremidade da caçamba

            Freios acionados 9,89 m 10,11 m

            Freios liberados 10,76 m 11,05 m

        Voltas no volante (batente a batente) 3,2 2,7

Redução final, eixo dianteiro com tração e eixo traseiro
De uso severo, reduções finais com planetárias nos cubos,  
que distribuem o impacto em 3 engrenagens

Freios (ISO 3450)

    Serviço
Servo-assistido, a disco em banho de óleo, montado dentro do eixo,  
autoajustável e com equalização automática

    Estacionamento
Aplicado por mola, liberado hidraulicamente, multidiscos em banho de óleo,  
independente dos freios de serviço com controle por interruptor elétrico

Sistema hidráulico
Bomba principal Centro aberto, engrenagem simples

Vazão da bomba a 2.200 rpm

    Retroescavadeira 106 L/min (28 gpm)

    Carregadeira 106 L/min (28 gpm)

Pressão de alívio do sistema

    Retroescavadeira 24.993 kPa (3.625 psi)

    Carregadeira 22.063 kPa (3.200 psi)

Sistema hidráulico 310K

Despejo da caçamba à altura máxima 1,3 s

Descida da lança 2,5 s

Controles

    Retroescavadeira Padrão: 2 alavancas manuais

    Carregadeira Padrão: 1 alavanca de controle com interruptor de bloqueio elétrico da embreagem

Cilindros

Tipo
Hastes tratadas termicamente, cromadas e polidas; pinos de articulação de aço endurecido  
(buchas substituíveis)

Diâmetro Diâmetro da haste Curso

Lança da carregadeira (2) 80 mm 50 mm 790 mm

Caçamba da carregadeira (1) 90 mm 50 mm 744 mm

Lança da retroescavadeira (1) 110 mm 56 mm 821 mm

Braço da retroescavadeira (1) 110 mm 63 mm 553 mm

Caçamba da retroescavadeira (1) 80 mm 50 mm 892 mm

Giro da retroescavadeira (2) 80 mm 45 mm 310 mm

Extensão do braço da retroescavadeira (1) 63 mm 32 mm 1.062 mm

Sapatas estabilizadoras da retroescavadeira (2) 80 mm 50 mm 500 mm

Eixo dianteiro sem tração (1) 70 mm 42 mm 213 mm

Eixo dianteiro com tração (1) 67 mm 42 mm 210 mm

Sistema elétrico
Tensão 12 V

Capacidade do alternador 90 A

Luzes
10 halógenas: 4 dianteiras, 4 traseiras e 2 laterais (32.500 candelas cada); indicadores de direção e 
pisca-alerta: 2 dianteiros e 2 traseiros; lanterna traseira e luz de freio; 2 refletores traseiros

Estação de operação
Tipo (SAE J1040) Aberta, montada sobre coxins, ROPS/FOPS, acesso por ambos os lados, com teto moldado

Pneus/rodas
Dianteiros Traseiros

Eixo dianteiro sem tração 11L-16 F-3 (12) 19.5L-24 R-4 (10)

Eixo dianteiro com tração (MFWD) 12-16.5 NHS (8) 19.5L-24 R-4 (10)

12.5/80-18 I-3 (12) 19.5L-24 R-4 (10)

Manutenção
Filtro do óleo hidráulico: elemento com 
rosca, fechado, substituível

Filtragem de 6-mícron; 1.000 horas de serviço/amaciamento

Capacidades de reabastecimento
    Sistema de arrefecimento 32,9 L

    Eixo traseiro 18 L

    Óleo do motor (com filtro) 13 L

    Conversor de torque e transmissão 15,1 L

    Tanque de combustível (com abastecimento ao nível do solo) 155,2 L

    Sistema hidráulico 89,3 L

    Reservatório hidráulico 37,1 L

    Carcaça do MFWD

        Eixo 6,5 L

        Planetárias (cada) 0,9 L

Pesos operacionais
Com tanque de combustível cheio, operador de 79 kg (175 lb) 
e equipamento padrão

6.402 kg

Com cabine fechada, MFWD e contrapeso de 205 kg (450 lb) 7.148 kg

Adição ao peso operacional com componentes opcionais
    Cabine fechada 330 kg

    MFWD com pneus 221 kg



Dimensões/desempenho da carregadeira 310K

P    Ângulo de despejo da caçamba, máximo 45°

Q    Ângulo de recuo ao nível do solo 40°

Para trabalho pesado de aba longa

Capacidade da caçamba 1,00 m³  (2,74 m)

Largura 2.426 mm 

Peso 453 kg  (2,11 m)

Força de desagregação 40,1 kN (4.089,0 kgf)

Capacidade de elevação, altura total 2.929 kg 

R    Altura até o pino de articulação da caçamba, máxima 3,38 m

S    Altura de despejo, caçamba a 45° 2,52 m

T    Alcance na altura máxima, caçamba a 45° 786 mm

U    Profundidade de escavação, caçamba nivelada 135 mm

V    Comprimento do centro do eixo dianteiro até a aresta de corte da caçamba 2,13 m

As capacidades de elevação são os valores máximos em kg, de acordo com a SAE J31. Os números listados representam 87% da força máxima de elevação disponível.  
O veículo padrão inclui o contrapeso.

ARTICULAÇÃO 
DE GIRO

METROS

ELEVAÇÃO 
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LANÇA  A 65°
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Dimensões externas                              310K

A     Distância mínima do solo                              305 mm

B     Comprimento total, posição de transporte                           7,09 m

C    Largura total                           2,18 m

D    Altura até o topo da cabine/ROPS                           2,74 m

E    Distância entre eixos

      Eixo dianteiro sem tração                           2,11 m

      Eixo dianteiro com tração                           2,14 m

Dimensões/desempenho da retroescavadeira 310K

As especificações da retroescavadeira consideram a caçamba de 762 mm x 0,28 m³
Faixa de caçambas 305 a 762 mm

Força de escavação

    Cilindro da caçamba 48,6 kN (4.955,8 kgf)

    Cilindro do braço 30,7 kN (3.130,5 kgf)

Arco de giro 180°

Controle operacional 2 alavancas

Ângulo de nivelamento 14°

Ângulo de recuo das sapatas estabilizadoras 18°

Com a retroescavadeira padrão

F    Altura de carga, posição de carregamento do caminhão 3,11 m

G    Alcance a partir do centro da articulação de giro 5,45 m

H   Alcance a partir do centro do eixo traseiro 6,51 m

I     Profundidade de escavação (máxima SAE) 4,35 m

J    Profundidade de escavação (SAE)

      Nível de 610 mm (2’) 4,34 m

      Nível de 2.440 mm (8’) 3,98 m

K    Largura das sapatas estabilizadoras, posição de transporte 2,18 m

L    Abertura das sapatas estabilizadoras, posição de operação 3,10 m

M  Largura total das sapatas estabilizadoras, posição de operação 3,53 m

N   Rotação da caçamba 190°

O   Altura de transporte 3,43 m
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P    Ângulo de despejo da caçamba, máximo 45°
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U    Profundidade de escavação, caçamba nivelada 135 mm

V    Comprimento do centro do eixo dianteiro até a aresta de corte da caçamba 2,13 m

As capacidades de elevação são os valores máximos em kg, de acordo com a SAE J31. Os números listados representam 87% da força máxima de elevação disponível.  
O veículo padrão inclui o contrapeso.
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Dimensões externas                              310K

A     Distância mínima do solo                              305 mm

B     Comprimento total, posição de transporte                           7,09 m

C    Largura total                           2,18 m

D    Altura até o topo da cabine/ROPS                           2,74 m

E    Distância entre eixos

      Eixo dianteiro sem tração                           2,11 m

      Eixo dianteiro com tração                           2,14 m

Dimensões/desempenho da retroescavadeira 310K

As especificações da retroescavadeira consideram a caçamba de 762 mm x 0,28 m³
Faixa de caçambas 305 a 762 mm

Força de escavação

    Cilindro da caçamba 48,6 kN (4.955,8 kgf)

    Cilindro do braço 30,7 kN (3.130,5 kgf)

Arco de giro 180°

Controle operacional 2 alavancas

Ângulo de nivelamento 14°

Ângulo de recuo das sapatas estabilizadoras 18°

Com a retroescavadeira padrão

F    Altura de carga, posição de carregamento do caminhão 3,11 m

G    Alcance a partir do centro da articulação de giro 5,45 m

H   Alcance a partir do centro do eixo traseiro 6,51 m

I     Profundidade de escavação (máxima SAE) 4,35 m

J    Profundidade de escavação (SAE)

      Nível de 610 mm (2’) 4,34 m

      Nível de 2.440 mm (8’) 3,98 m

K    Largura das sapatas estabilizadoras, posição de transporte 2,18 m

L    Abertura das sapatas estabilizadoras, posição de operação 3,10 m

M  Largura total das sapatas estabilizadoras, posição de operação 3,53 m

N   Rotação da caçamba 190°

O   Altura de transporte 3,43 m



Legenda:     padrão      opcional ou especial Consulte seu distribuidor John Deere para mais informações.

310K Motor

Atende às normas de emissões EPA Tier 2/Euro II

John Deere, modelo 4045TT096 – 4,5 L, 80 HP (60 kW) de potência líquida, 
turbocomprimido, montado sobre coxins
Filtro de óleo do motor vertical 
Filtro de combustível substituível com separador de água
Trocador de calor do tipo óleo/água para o óleo do motor
Anticongelante, -37°C
Reservatório de expansão do radiador
Sistema de arrefecimento com dobradiça para abertura
Correia com tensor automático
Ventilador de arrefecimento do tipo sucção
Proteção do ventilador
Sistema de arrefecimento do motor resistente a altas temperaturas ambiente
Filtro de ar do tipo seco com elemento duplo
Silencioso sob o cabo com saída curva

Bomba eletrônica de transferência de combustível

Trem de força
Transmissão PowerShift™: conversor de torque com alavanca de controle  
da transmissão (TCL) com seleção de marchas na extremidade (1ª até 4ª 
marcha) e bloqueio de partida em neutro
Radiador do óleo da transmissão
Filtro da transmissão vertical 
Bloqueio do diferencial, atuado eletricamente por pedal, liga/desliga a 
proteção
Reduções finais com planetárias
Freios de serviço hidráulicos servo-assistidos (conforme ISO 3450):  
embutidos no eixo, multidiscos em banho de óleo, autoajustáveis,  
com equalização automática
Freio de estacionamento/emergência com controle por interruptor  
elétrico (conforme ISO 3450): multidiscos em banho de óleo aplicado  
por mola, liberados hidraulicamente/independente dos freios de serviço
Direção com assistência hidrostática e modo manual de emergência
Tração 4x2
Tração 4x4 com diferencial aberto no eixo dianteiro: controle elétrico  
de acionamento/eixo vedado
Tração 4x4 com diferencial de deslizamento limitado: controle elétrico  
de acionamento/eixo vedado
Frenagem automática do eixo dianteiro com tração (apenas em 4ª marcha)

Veículo - geral
Chassi monobloco com estrutura totalmente soldada
Pontos de amarração (2 dianteiros e 2 traseiros)

Graxeiro remoto para o eixo traseiro

Para-choque dianteiro de uso pesado

Contrapeso dianteiro de 205 kg

Tanque de combustível de 155,2 L, abastecido ao nível do solo

Capô de fácil abertura com duas posições

Estrutura estendida da grade do radiador

Caixa de ferramentas removível com aba para cadeado

Proteção antivandalismo para travamento do monitor, capô do motor,  
caixa de ferramentas, reservatório hidráulico e tanque de combustível

Alarme de ré

Resistentes para-lamas traseiros de cobertura total

Sistema de comunicação wireless JDLink™* Ultimate (disponível em  
países específicos; consulte seu distribuidor para mais detalhes)

Estação de operação
Cabine aberta ROPS/FOPS com desenho modular (nível 2) e teto moldado  
(atende a ISO 3449 e ISO 3471/SAE J1040): montada sobre coxins
Acesso por ambas as laterais
Degraus antiderrapantes e corrimãos localizados ergonomicamente 
(conforme SAE J185)
Carpetes do assoalho moldados
Para-sol (somente com cabine fechada)
Gancho para agasalho
Tomadas de 12 V (2)
Porta-copos
Compartimento para armazenamento do Manual do Operador
Porta-objetos com trava na lateral direita
Porta-objetos com trava na lateral esquerda e porta-copos
Espelho retrovisor interno
Espelho de cortesia interno
Espelhos retrovisores externos
Acelerador manual giratório
Pedal do acelerador suspenso
Buzina
Giroflex
Cinto de segurança retrátil de 76 mm 
Chave de partida com corte elétrico do combustível
Segurança da máquina
Termômetro do líquido de arrefecimento do motor
Medidor de combustível
Mostrador digital das horas do motor, rpm do motor e tensão do sistema
Sistema de monitoramento com alertas visuais e auditivos: restrição do 
filtro de ar / baixa tensão do alternador / pressão de óleo do motor / 
restrição do filtro hidráulico / acionamento do freio de estacionamento / 
temperatura do óleo da transmissão / combustível / horímetro / 
informações de diagnóstico da máquina através de 4 botões / interface  
com o operador via LCD
Cabine aberta: assento giratório de luxo com suspensão mecânica,  
capa de vinil, ajuste lombar e descansos de braço (totalmente ajustáveis), 
para-brisa e limpadores dianteiros.
Cabine fechada: assento giratório de luxo com suspensão mecânica, capa  
de tecido, ajuste lombar, coluna de direção ajustável, rádio AM/FM com 
reprodutor de CDs, para-sol, iluminação interna, portas em ambas as 
laterais, vidro de segurança escurecido, limpadores de para-brisa (1 traseiro  
e 1 dianteiro), lavador do para-brisa dianteiro, entrada de ar fresco e 
desembaçador/pressurização/aquecedor de 11,7 kW (40.000 BTU/h) / 
ar-condicionado de 7,6 kW (26.000 BTU/h), livre de CFC (refrigerador R134a)

Equipamento adicional
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Retroescavadeira
Braço padrão, profundidade de escavação de 4,34 m 
Controles da retroescavadeira por 2 alavancas mecânicas do tipo 
ISO (John Deere)
Alavanca de travamento para transporte da retroescavadeira
Pino de travamento do giro da lança armazenado na estação de 
operação
Sapatas estabilizadoras com válvulas bidirecionais anticavitação
Estabilizadores articulados com sapatas reversíveis
Caçamba carregadeira
Amortecimento hidráulico na caçamba da carregadeira (inclinação 
para trás)
Função de retorno automático à posição de escavação
Controle por alavanca simples com botão de bloqueio da 
embreagem
Indicador de nível da caçamba
Trava de serviço da lança da carregadeira
Braços da carregadeira que oferecem ótima visibilidade
Sistema hidráulico
Bomba de engrenagem simples com 106 L/min (28 gpm) de vazão,  
sistema de centro aberto
Reservatório hidráulico dedicado
Conectores com vedação por anel em forma de O na face
Filtro vertical de 6 mícron
Sistema elétrico
Sistema de 12 V
Alternador de 90 A
Uma bateria com capacidade de reserva de 190 min e 950 CCA
Capa do terminal positivo da bateria
Circuito com fusíveis tipo lâmina
Capa de proteção no motor de partida
Chave geral
Luzes
Luzes halógenas (10), 32.500 candelas cada (4 dianteiras, 4 traseiras e 2 
laterais)
Indicadores de direção/pisca-alerta (2 dianteiras e 2 traseiras)
Lanterna traseira e luz de freio (2)
Refletores traseiros (2)

*Esta publicação foi compilada para circulação em âmbito mundial. As imagens aqui dispostas 
são meramente ilustrativas. Certas ilustrações e fotos de produtos podem incluir acessórios, 
opções e informações relacionados a valores, créditos e seguros indisponíveis para algumas 
regiões. As características, especificações, quantidades, itens opcionais, igualmente, são 
sujeitos à disponibilidade em determinadas regiões. Para mais informações, entre em contato 
com o distribuidor John Deere de sua região. A John Deere se reserva o direito de mudar as 
especificações e o projeto de todos os produtos descritos nesta publicação sem aviso prévio.



Legenda:     padrão      opcional ou especial Consulte seu distribuidor John Deere para mais informações.

310K Motor

Atende às normas de emissões EPA Tier 2/Euro II

John Deere, modelo 4045TT096 – 4,5 L, 80 HP (60 kW) de potência líquida, 
turbocomprimido, montado sobre coxins
Filtro de óleo do motor vertical 
Filtro de combustível substituível com separador de água
Trocador de calor do tipo óleo/água para o óleo do motor
Anticongelante, -37°C
Reservatório de expansão do radiador
Sistema de arrefecimento com dobradiça para abertura
Correia com tensor automático
Ventilador de arrefecimento do tipo sucção
Proteção do ventilador
Sistema de arrefecimento do motor resistente a altas temperaturas ambiente
Filtro de ar do tipo seco com elemento duplo
Silencioso sob o cabo com saída curva

Bomba eletrônica de transferência de combustível

Trem de força
Transmissão PowerShift™: conversor de torque com alavanca de controle  
da transmissão (TCL) com seleção de marchas na extremidade (1ª até 4ª 
marcha) e bloqueio de partida em neutro
Radiador do óleo da transmissão
Filtro da transmissão vertical 
Bloqueio do diferencial, atuado eletricamente por pedal, liga/desliga a 
proteção
Reduções finais com planetárias
Freios de serviço hidráulicos servo-assistidos (conforme ISO 3450):  
embutidos no eixo, multidiscos em banho de óleo, autoajustáveis,  
com equalização automática
Freio de estacionamento/emergência com controle por interruptor  
elétrico (conforme ISO 3450): multidiscos em banho de óleo aplicado  
por mola, liberados hidraulicamente/independente dos freios de serviço
Direção com assistência hidrostática e modo manual de emergência
Tração 4x2
Tração 4x4 com diferencial aberto no eixo dianteiro: controle elétrico  
de acionamento/eixo vedado
Tração 4x4 com diferencial de deslizamento limitado: controle elétrico  
de acionamento/eixo vedado
Frenagem automática do eixo dianteiro com tração (apenas em 4ª marcha)

Veículo - geral
Chassi monobloco com estrutura totalmente soldada
Pontos de amarração (2 dianteiros e 2 traseiros)

Graxeiro remoto para o eixo traseiro

Para-choque dianteiro de uso pesado

Contrapeso dianteiro de 205 kg

Tanque de combustível de 155,2 L, abastecido ao nível do solo

Capô de fácil abertura com duas posições

Estrutura estendida da grade do radiador

Caixa de ferramentas removível com aba para cadeado

Proteção antivandalismo para travamento do monitor, capô do motor,  
caixa de ferramentas, reservatório hidráulico e tanque de combustível

Alarme de ré

Resistentes para-lamas traseiros de cobertura total

Sistema de comunicação wireless JDLink™* Ultimate (disponível em  
países específicos; consulte seu distribuidor para mais detalhes)

Estação de operação
Cabine aberta ROPS/FOPS com desenho modular (nível 2) e teto moldado  
(atende a ISO 3449 e ISO 3471/SAE J1040): montada sobre coxins
Acesso por ambas as laterais
Degraus antiderrapantes e corrimãos localizados ergonomicamente 
(conforme SAE J185)
Carpetes do assoalho moldados
Para-sol (somente com cabine fechada)
Gancho para agasalho
Tomadas de 12 V (2)
Porta-copos
Compartimento para armazenamento do Manual do Operador
Porta-objetos com trava na lateral direita
Porta-objetos com trava na lateral esquerda e porta-copos
Espelho retrovisor interno
Espelho de cortesia interno
Espelhos retrovisores externos
Acelerador manual giratório
Pedal do acelerador suspenso
Buzina
Giroflex
Cinto de segurança retrátil de 76 mm 
Chave de partida com corte elétrico do combustível
Segurança da máquina
Termômetro do líquido de arrefecimento do motor
Medidor de combustível
Mostrador digital das horas do motor, rpm do motor e tensão do sistema
Sistema de monitoramento com alertas visuais e auditivos: restrição do 
filtro de ar / baixa tensão do alternador / pressão de óleo do motor / 
restrição do filtro hidráulico / acionamento do freio de estacionamento / 
temperatura do óleo da transmissão / combustível / horímetro / 
informações de diagnóstico da máquina através de 4 botões / interface  
com o operador via LCD
Cabine aberta: assento giratório de luxo com suspensão mecânica,  
capa de vinil, ajuste lombar e descansos de braço (totalmente ajustáveis), 
para-brisa e limpadores dianteiros.
Cabine fechada: assento giratório de luxo com suspensão mecânica, capa  
de tecido, ajuste lombar, coluna de direção ajustável, rádio AM/FM com 
reprodutor de CDs, para-sol, iluminação interna, portas em ambas as 
laterais, vidro de segurança escurecido, limpadores de para-brisa (1 traseiro  
e 1 dianteiro), lavador do para-brisa dianteiro, entrada de ar fresco e 
desembaçador/pressurização/aquecedor de 11,7 kW (40.000 BTU/h) / 
ar-condicionado de 7,6 kW (26.000 BTU/h), livre de CFC (refrigerador R134a)

Equipamento adicional
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Retroescavadeira
Braço padrão, profundidade de escavação de 4,34 m 
Controles da retroescavadeira por 2 alavancas mecânicas do tipo 
ISO (John Deere)
Alavanca de travamento para transporte da retroescavadeira
Pino de travamento do giro da lança armazenado na estação de 
operação
Sapatas estabilizadoras com válvulas bidirecionais anticavitação
Estabilizadores articulados com sapatas reversíveis
Caçamba carregadeira
Amortecimento hidráulico na caçamba da carregadeira (inclinação 
para trás)
Função de retorno automático à posição de escavação
Controle por alavanca simples com botão de bloqueio da 
embreagem
Indicador de nível da caçamba
Trava de serviço da lança da carregadeira
Braços da carregadeira que oferecem ótima visibilidade
Sistema hidráulico
Bomba de engrenagem simples com 106 L/min (28 gpm) de vazão,  
sistema de centro aberto
Reservatório hidráulico dedicado
Conectores com vedação por anel em forma de O na face
Filtro vertical de 6 mícron
Sistema elétrico
Sistema de 12 V
Alternador de 90 A
Uma bateria com capacidade de reserva de 190 min e 950 CCA
Capa do terminal positivo da bateria
Circuito com fusíveis tipo lâmina
Capa de proteção no motor de partida
Chave geral
Luzes
Luzes halógenas (10), 32.500 candelas cada (4 dianteiras, 4 traseiras e 2 
laterais)
Indicadores de direção/pisca-alerta (2 dianteiras e 2 traseiras)
Lanterna traseira e luz de freio (2)
Refletores traseiros (2)

*Esta publicação foi compilada para circulação em âmbito mundial. As imagens aqui dispostas 
são meramente ilustrativas. Certas ilustrações e fotos de produtos podem incluir acessórios, 
opções e informações relacionados a valores, créditos e seguros indisponíveis para algumas 
regiões. As características, especificações, quantidades, itens opcionais, igualmente, são 
sujeitos à disponibilidade em determinadas regiões. Para mais informações, entre em contato 
com o distribuidor John Deere de sua região. A John Deere se reserva o direito de mudar as 
especificações e o projeto de todos os produtos descritos nesta publicação sem aviso prévio.



A potência líquida do motor leva em conta o equipamento padrão, incluindo filtro de ar, sistema de escapamento, alternador e ventilador de 
arrefecimento nas condições de teste especificadas pela ISO 9249. Sempre que aplicável, os valores estão de acordo com as normas ISO. Exceto 

indicação contrária, essas especificações são baseadas em uma unidade com pneus traseiros, com as medidas de 19.5L-24 10PR (R4) e pneus 
dianteiros, com as medidas de 11L-16 12PR (F3), caçamba carregadeira de 0,96 m³ e caçamba retroescavadeira de 762 mm x 0,28 m³.

JohnDeere.com.br/construcao
CPC 00007
Março/2013

Esta publicação foi compilada para circulação em âmbito mundial. As imagens aqui dispostas são meramente ilustrativas. Certas ilustrações
e fotos de produtos podem incluir acessórios, opções e informações relacionados a valores, créditos e seguros indisponíveis para algumas 

regiões. As características, especificações, quantidades, itens opcionais, igualmente, são sujeitos à disponibilidade em determinadas regiões.
Para mais informações, entre em contato com o distribuidor John Deere de sua região. A John Deere se reserva o direito de mudar as 

especificações e o projeto de todos os produtos descritos nesta publicação sem aviso prévio.



RETROESCAVADEIRA 310K
4,35 m de profundidade de escavação



Com o JDLink™* Ultimate, você tem 
acesso à localização, à utilização, 
aos alertas do painel, ao consumo de 
combustível, aos códigos de falha e 
às horas de trabalho da sua 310K, 
24 horas por dia e 7 dias por semana. 
Além da possibilidade de criar uma 
limitação geográfica de deslocamento 
da máquina, é possível determinar o 
horário em que a máquina pode ser 
utilizada, entre outras funções.

O conversor de torque perfeitamente 
escolhido, a impressionante reserva  
de torque, o uso suave de funções  
múltiplas e a ótima relação entre  
elevação e desagregação eliminam  
quase totalmente o esforço no 
enchimento da caçamba.

A lança da carregadeira, com desenho 
curvo, fornece maior alcance e um 
fácil despejo de material no centro da 
maioria dos caminhões. Tudo para um 
carregamento rápido e eficiente.

O torque elevado do giro, junto com a 
capacidade de elevação da lança e do 
braço, permite que essa retroescavadeira 
suspenda objetos pesados. As sapatas 
estabilizadoras, com estrutura reforçada 
e com inclinação central, aliadas 
aos cilindros de arrasto, garantem a 
estabilidade durante o trabalho.

O sistema hidráulico de centro aberto 
fornece respostas suaves, combinação 
de funções superiores e controles com 
baixo esforço, independentemente de 
carga ou aplicação.

O bloqueio do diferencial pode ser 
acoplado com a máquina em movimento 
a fim de equalizar a potência entre 
as rodas traseiras, para uma maior 
tração em terrenos difíceis ou ao 
mover cargas pesadas.

2 3

Especificações
Potência 80 HP (60 kW)

Peso operacional 6.402 kg 

Profundidade de escavação 
da retroescavadeira 4,35 m

Força de desagregação da 
carregadeira 40.1 kN

Capacidade de elevação da 
carregadeira 2.929 kg

A retroescavadeira com 
o maior valor agregado 
do segmento. 
Não importa se você está carregando caminhões, içando tubos ou escavando valetas, a 310K é perfeita 

para realizar esses serviços. O potente sistema hidráulico de alta pressão proporciona grande capacidade 

de elevação e desagregação de materiais, além de torque de giro. A transmissão PowerShift™ é fácil de 

operar, oferecendo mudanças suaves de marchas, sem necessidade da embreagem, rápida aceleração e 

rápida velocidade de deslocamento. A tração no eixo dianteiro e a cabine espaçosa com ar-condicionado 

são opcionais disponíveis nessa categoria.

1.  O diferencial de deslizamento 
limitado na tração dianteira é 
opcional e proporciona potência 
e aderência aos pneus dianteiros, 
evitando o patinamento. 

2.  O desenho único da lança da 
retroescavadeira começa largo na 
base e se estreita ao longo da  
linha de visão, para melhorar a 
visibilidade do operador. Sua 
geometria testada e comprovada 
fornece controle suave e consistente 
em toda a faixa de escavação.

3.  A transmissão PowerShift™ permite 
mudanças suaves de marchas, sem 
o uso da embreagem, e possui 
quatro marchas à frente e duas à ré, 
fornecendo ciclos de trabalho curtos 
e deslocamento rápido entre os 
canteiros.
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*Esta publicação foi compilada para circulação em âmbito mundial. As imagens aqui dispostas são meramente ilustrativas. Certas ilustrações e fotos de produtos podem incluir acessórios, 
opções e informações relacionados a valores, créditos e seguros indisponíveis para algumas regiões. As características, especificações, quantidades, itens opcionais, igualmente, são sujeitos à 
disponibilidade em determinadas regiões. Para mais informações, entre em contato com o distribuidor John Deere de sua região. A John Deere se reserva o direito de mudar as especificações e 
o projeto de todos os produtos descritos nesta publicação sem aviso prévio.
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o projeto de todos os produtos descritos nesta publicação sem aviso prévio.
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A grande  
produtividade 
começa aqui.  
Seus operadores serão ainda mais produtivos no controle de 
uma Retroescavadeira 310K. A inexistência de obstruções no 
campo de visão do operador facilita o trabalho na frente e nos 
arredores do canteiro. Dentro da cabine opcional, os difusores 
ajustáveis do sistema automático de ventilação de grande 
velocidade direcionam o ar eficientemente, para manter os vidros 
limpos e o operador confortável. Existem espaços generosos de 
armazenamento, além de compartimentos com trava para guardar 
objetos de valor. Conforto, conveniência e eficiência: você tem 
tudo isso com a 310K.

1

O assento com suspensão  
mecânica e os descansos de braço 
possuem diversos ajustes para 
o conforto e apoio do operador 
durante todo o turno. 

Com corrimãos práticos, degraus 
autolimpantes e entradas amplas, 
nunca foi tão fácil iniciar o 
trabalho. Sistemas de freio de 
serviço e de estacionamento 
separados fornecem uma medida 
extra de segurança.

A coluna de direção é infinitamente 
ajustável, com movimentos 
de inclinação que possibilitam 
espaço suficiente para a rotação 

do assento. Uma única alavanca 
possibilita o controle da caçamba 
da carregadeira ao operador, sem 
qualquer esforço. O interruptor de 
corte da transmissão desvia toda a 
potência do motor para o sistema 
hidráulico, a fim de acelerar o 
carregamento.

Você pode escolher entre a cabine 
aberta ou a cabine totalmente 
fechada, de duas portas. Qualquer 
uma das duas oferecerá aos 
seus operadores os benefícios 
de controles de fácil operação, 
posicionados de modo prático, 
amplo espaço para as pernas e 
visibilidade sem obstruções.

1. Além do porta-copos, há também 
o porta-objetos, que possui uma 
trava para proteger itens de valor. 
Há também tomadas de 12 V para 
carregar telefones celulares e 
outros dispositivos eletrônicos.

2. Duas alavancas oferecem 
controle suave e preciso, com baixo 
esforço, da lança, braço e caçamba 
da retroescavadeira.

3. O monitor multifuncional, com 
mensagens de fácil leitura, os 
grandes medidores analógicos e 
as luzes de advertência em LED 
fornecem rapidamente informações 
vitais para a operação, a partir de 
suas posições operacionais.
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Projetada e construída com ferramentas e técnicas avançadas, por uma equipe qualificada e 
conhecedora dos padrões John Deere em nível mundial, a 310K fornece uma confiabilidade sem
igual. Tudo nessa retroescavadeira – desde seu chassi monobloco, totalmente soldado e com 
durabilidade excepcional, até a sua lança, braço e caçamba carregadeira de seção retangular – foi 
projetado para fornecer o máximo de tempo de serviço e baixo custo operacional. Quando você 
souber como os equipamentos são construídos, com certeza optará por um John Deere.

Nada funciona como uma máquina 
John Deere porque nenhuma outra 
é construída como ela.

O chassi totalmente soldado, com grande 
resistência à tensão torcional, absorve as 
cargas dos impactos e entrega o máximo 
de resistência, além de simplificar o acesso 
para manutenção dos componentes 
principais.

A lança e o braço da retroescavadeira, as 
sapatas estabilizadoras e a carregadeira 
são construídos em aço de baixa liga,  
com seção retangular, para o máximo  
de resistência.

O sistema elétrico sólido elimina diversos 
relés e conectores, o que aumenta 

a segurança. As reduções finais com 
planetárias distribuem as cargas em 
diversas engrenagens, para uma
maior durabilidade.

Acionada pelo monitor, a proteção 
do bloqueio do diferencial evita o 
acoplamento em altas velocidades,
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1.  Se algo não estiver de acordo com o 
funcionamento normal, o monitor 
exibirá informações de diagnóstico 
de fácil compreensão, para ajudá-lo 
a voltar ao trabalho o mais rápido 
possível.

2.  O desenho do sistema de arrefecimento 
permite afastar os radiadores para 
facilitar a limpeza da colmeia.

3.  O diagrama de manutenção periódica e 
a lubrificação com um prático código de 
cores garantem que anormalidades ou 
erros sejam detectados. 

4.  Os filtros da transmissão, os filtros 
hidráulicos com rosca, bem como 
os filtros verticais do motor e os de 
combustível de troca rápida, garantem 
trocas mais velozes e sem sujeira.

Quando você comparar o custo da 
manutenção de rotina com o de outras 
retroescavadeiras, você descobrirá o que 
os nossos clientes já sabem: é mais barato 

operar uma John Deere. O tanque de 
combustível, com bocal amplo, permite 
abastecimentos rápidos ao nível do 
solo. Sua grande capacidade possibilita 
um maior tempo de trabalho entre os 
abastecimentos.

Os rolamentos do eixo traseiro são 
autolubrificantes, para que você nunca 
precise se preocupar com o engraxamento.

Itens como correias, freio de 
estacionamento e freios a disco em 
banho de óleo autoajustáveis exigem 
pouca manutenção e atenção, garantindo 
maiores intervalos de troca.

O Service ADVISOR™ remoto permite  
que o seu distribuidor atualize o software, 
leia códigos de falha e registre dados 
de desempenho remotamente, para 
economizar viagens do técnico ao canteiro 
de obras (é necessário que o sistema de 
telemetria JDLink™* esteja ativo).

A 310K reduz os  
custos de manutenção.
O capô possui duas posições de inclinação que oferecem um acesso prático e rápido para 
a manutenção dos radiadores, que inclinam-se para o lado externo, facilitando a limpeza 
das colmeias – a 310K está repleta de recursos que tornam a sua manutenção tão fácil 
quanto a sua operação. Pontos de serviço unificados, em um único lado da máquina, e que 
podem ser acessados do solo ajudam nas verificações diárias, além de agilizarem o processo 
de manutenção. Outros recursos, como filtros de troca rápida, intervalos de manutenção 
estendidos, medidores de fácil leitura e pontos de engraxamento de fácil acesso, ajudam a 
aumentar o tempo em serviço e reduzem os custos operacionais. Com a 310K, você gastará 
menos tempo e dinheiro, e aumentará a sua produtividade diária.8
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*Esta publicação foi compilada para circulação em âmbito mundial. As imagens aqui dispostas são meramente ilustrativas. 
Certas ilustrações e fotos de produtos podem incluir acessórios, opções e informações relacionados a valores, créditos e 
seguros indisponíveis para algumas regiões. As características, especificações, quantidades, itens opcionais, igualmente, são 
sujeitos à disponibilidade em determinadas regiões. Para mais informações, entre em contato com o distribuidor John Deere de 
sua região. A John Deere se reserva o direito de mudar as especificações e o projeto de todos os produtos descritos nesta 
publicação sem aviso prévio.
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Motor 310K

Fabricante e modelo John Deere PowerTech™ 4045TT096 turbocompressor, opcional

Norma de emissões para veículos fora de estrada EPA Tier 2 / Euro II

Cilindrada 4,5 L

Potência máxima líquida (ISO 9249) 80 HP (60 kW) a 2.000 rpm

Torque máximo líquido (ISO 9249) 343 N.m (35 kgf.m) a 1.200 rpm

Ascensão do torque líquido 35%

Lubrificação Sistema pressurizado com filtro e radiador

Filtro de ar A seco, com dois estágios e com elemento de segurança e válvula de evacuação

Sistema de arrefecimento
Tipo de ventilador De sucção

Limite de temperatura do líquido de arrefecimento do motor -40 °C

Trocador de calor do óleo do motor Óleo a água

Trem de força

Transmissão
Transmissão PowerShift™ de 4 velocidades, engrenagens helicoidais com reversor 
hidráulico padrão; bloqueio elétrico da embreagem na alavanca da carregadeira

Conversor de torque Estágio único, duas fases com relação de estol de 2,63: 1, 280 mm (11”)
    Velocidade máxima com o motor padrão, medidas  
    com pneus traseiros 19.5L – 24

À frente À ré

        1ª marcha 5,5 km/h 7,0 km/h

        2ª marcha 10,1 km/h 12,7 km/h

        3ª marcha 20,7 km/h -

        4ª marcha 33,0 km/h -

Eixos
    Oscilação do eixo dianteiro, batente a batente 22°

    Carga permitida no eixo Dianteiro sem tração Dianteiro com tração (MFWD)        Traseiro

        Estática 18.000 kg 12.000 kg        13.000 kg

        Dinâmica 7.200 kg 6.000 kg        7.000 kg

        Máxima 32.950 kg 28.200 kg       30.600 kg

Diferenciais
    Eixo MFWD Padrão: aberto. Opcional: deslizamento limitado, automático

    Eixo traseiro Elétrico, atuado por pedal, bloqueio 100% hidráulico

Direção (ISO 5010) Direção com assistência hidrostática e sistema de emergência

    Eixo Dianteiro sem tração MFWD

        Raio interno de curva

            Freios acionados 3,44 m 3,58 m

            Freios liberados 3,94 m 4,08 m

        Raio de curva na extremidade da caçamba

            Freios acionados 9,89 m 10,11 m

            Freios liberados 10,76 m 11,05 m

        Voltas no volante (batente a batente) 3,2 2,7

Redução final, eixo dianteiro com tração e eixo traseiro
De uso severo, reduções finais com planetárias nos cubos,  
que distribuem o impacto em 3 engrenagens

Freios (ISO 3450)

    Serviço
Servo-assistido, a disco em banho de óleo, montado dentro do eixo,  
autoajustável e com equalização automática

    Estacionamento
Aplicado por mola, liberado hidraulicamente, multidiscos em banho de óleo,  
independente dos freios de serviço com controle por interruptor elétrico

Sistema hidráulico
Bomba principal Centro aberto, engrenagem simples

Vazão da bomba a 2.200 rpm

    Retroescavadeira 106 L/min (28 gpm)

    Carregadeira 106 L/min (28 gpm)

Pressão de alívio do sistema

    Retroescavadeira 24.993 kPa (3.625 psi)

    Carregadeira 22.063 kPa (3.200 psi)

Sistema hidráulico 310K

Despejo da caçamba à altura máxima 1,3 s

Descida da lança 2,5 s

Controles

    Retroescavadeira Padrão: 2 alavancas manuais

    Carregadeira Padrão: 1 alavanca de controle com interruptor de bloqueio elétrico da embreagem

Cilindros

Tipo
Hastes tratadas termicamente, cromadas e polidas; pinos de articulação de aço endurecido  
(buchas substituíveis)

Diâmetro Diâmetro da haste Curso

Lança da carregadeira (2) 80 mm 50 mm 790 mm

Caçamba da carregadeira (1) 90 mm 50 mm 744 mm

Lança da retroescavadeira (1) 110 mm 56 mm 821 mm

Braço da retroescavadeira (1) 110 mm 63 mm 553 mm

Caçamba da retroescavadeira (1) 80 mm 50 mm 892 mm

Giro da retroescavadeira (2) 80 mm 45 mm 310 mm

Extensão do braço da retroescavadeira (1) 63 mm 32 mm 1.062 mm

Sapatas estabilizadoras da retroescavadeira (2) 80 mm 50 mm 500 mm

Eixo dianteiro sem tração (1) 70 mm 42 mm 213 mm

Eixo dianteiro com tração (1) 67 mm 42 mm 210 mm

Sistema elétrico
Tensão 12 V

Capacidade do alternador 90 A

Luzes
10 halógenas: 4 dianteiras, 4 traseiras e 2 laterais (32.500 candelas cada); indicadores de direção e 
pisca-alerta: 2 dianteiros e 2 traseiros; lanterna traseira e luz de freio; 2 refletores traseiros

Estação de operação
Tipo (SAE J1040) Aberta, montada sobre coxins, ROPS/FOPS, acesso por ambos os lados, com teto moldado

Pneus/rodas
Dianteiros Traseiros

Eixo dianteiro sem tração 11L-16 F-3 (12) 19.5L-24 R-4 (10)

Eixo dianteiro com tração (MFWD) 12-16.5 NHS (8) 19.5L-24 R-4 (10)

12.5/80-18 I-3 (12) 19.5L-24 R-4 (10)

Manutenção
Filtro do óleo hidráulico: elemento com 
rosca, fechado, substituível

Filtragem de 6-mícron; 1.000 horas de serviço/amaciamento

Capacidades de reabastecimento
    Sistema de arrefecimento 32,9 L

    Eixo traseiro 18 L

    Óleo do motor (com filtro) 13 L

    Conversor de torque e transmissão 15,1 L

    Tanque de combustível (com abastecimento ao nível do solo) 155,2 L

    Sistema hidráulico 89,3 L

    Reservatório hidráulico 37,1 L

    Carcaça do MFWD

        Eixo 6,5 L

        Planetárias (cada) 0,9 L

Pesos operacionais
Com tanque de combustível cheio, operador de 79 kg (175 lb) 
e equipamento padrão

6.402 kg

Com cabine fechada, MFWD e contrapeso de 205 kg (450 lb) 7.148 kg

Adição ao peso operacional com componentes opcionais
    Cabine fechada 330 kg

    MFWD com pneus 221 kg
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Dimensões/desempenho da carregadeira 310K

P    Ângulo de despejo da caçamba, máximo 45°

Q    Ângulo de recuo ao nível do solo 40°

Para trabalho pesado de aba longa

Capacidade da caçamba 1,00 m³  (2,74 m)

Largura 2.426 mm 

Peso 453 kg  (2,11 m)

Força de desagregação 40,1 kN (4.089,0 kgf)

Capacidade de elevação, altura total 2.929 kg 

R    Altura até o pino de articulação da caçamba, máxima 3,38 m

S    Altura de despejo, caçamba a 45° 2,52 m

T    Alcance na altura máxima, caçamba a 45° 786 mm

U    Profundidade de escavação, caçamba nivelada 135 mm

V    Comprimento do centro do eixo dianteiro até a aresta de corte da caçamba 2,13 m

As capacidades de elevação são os valores máximos em kg, de acordo com a SAE J31. Os números listados representam 87% da força máxima de elevação disponível.  
O veículo padrão inclui o contrapeso.
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Dimensões externas                              310K

A     Distância mínima do solo                              305 mm

B     Comprimento total, posição de transporte                           7,09 m

C    Largura total                           2,18 m

D    Altura até o topo da cabine/ROPS                           2,74 m

E    Distância entre eixos

      Eixo dianteiro sem tração                           2,11 m

      Eixo dianteiro com tração                           2,14 m

Dimensões/desempenho da retroescavadeira 310K

As especificações da retroescavadeira consideram a caçamba de 762 mm x 0,28 m³
Faixa de caçambas 305 a 762 mm

Força de escavação

    Cilindro da caçamba 48,6 kN (4.955,8 kgf)

    Cilindro do braço 30,7 kN (3.130,5 kgf)

Arco de giro 180°

Controle operacional 2 alavancas

Ângulo de nivelamento 14°

Ângulo de recuo das sapatas estabilizadoras 18°

Com a retroescavadeira padrão

F    Altura de carga, posição de carregamento do caminhão 3,11 m

G    Alcance a partir do centro da articulação de giro 5,45 m

H   Alcance a partir do centro do eixo traseiro 6,51 m

I     Profundidade de escavação (máxima SAE) 4,35 m

J    Profundidade de escavação (SAE)

      Nível de 610 mm (2’) 4,34 m

      Nível de 2.440 mm (8’) 3,98 m

K    Largura das sapatas estabilizadoras, posição de transporte 2,18 m

L    Abertura das sapatas estabilizadoras, posição de operação 3,10 m

M  Largura total das sapatas estabilizadoras, posição de operação 3,53 m

N   Rotação da caçamba 190°

O   Altura de transporte 3,43 m



Dimensões/desempenho da carregadeira 310K

P    Ângulo de despejo da caçamba, máximo 45°

Q    Ângulo de recuo ao nível do solo 40°

Para trabalho pesado de aba longa

Capacidade da caçamba 1,00 m³  (2,74 m)

Largura 2.426 mm 

Peso 453 kg  (2,11 m)

Força de desagregação 40,1 kN (4.089,0 kgf)
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R    Altura até o pino de articulação da caçamba, máxima 3,38 m
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U    Profundidade de escavação, caçamba nivelada 135 mm

V    Comprimento do centro do eixo dianteiro até a aresta de corte da caçamba 2,13 m

As capacidades de elevação são os valores máximos em kg, de acordo com a SAE J31. Os números listados representam 87% da força máxima de elevação disponível.  
O veículo padrão inclui o contrapeso.
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Dimensões externas                              310K
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E    Distância entre eixos
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Dimensões/desempenho da retroescavadeira 310K
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Faixa de caçambas 305 a 762 mm

Força de escavação

    Cilindro da caçamba 48,6 kN (4.955,8 kgf)

    Cilindro do braço 30,7 kN (3.130,5 kgf)

Arco de giro 180°

Controle operacional 2 alavancas

Ângulo de nivelamento 14°

Ângulo de recuo das sapatas estabilizadoras 18°

Com a retroescavadeira padrão

F    Altura de carga, posição de carregamento do caminhão 3,11 m

G    Alcance a partir do centro da articulação de giro 5,45 m

H   Alcance a partir do centro do eixo traseiro 6,51 m

I     Profundidade de escavação (máxima SAE) 4,35 m

J    Profundidade de escavação (SAE)

      Nível de 610 mm (2’) 4,34 m

      Nível de 2.440 mm (8’) 3,98 m

K    Largura das sapatas estabilizadoras, posição de transporte 2,18 m

L    Abertura das sapatas estabilizadoras, posição de operação 3,10 m

M  Largura total das sapatas estabilizadoras, posição de operação 3,53 m

N   Rotação da caçamba 190°

O   Altura de transporte 3,43 m



Legenda:     padrão      opcional ou especial Consulte seu distribuidor John Deere para mais informações.

310K Motor

Atende às normas de emissões EPA Tier 2/Euro II

John Deere, modelo 4045TT096 – 4,5 L, 80 HP (60 kW) de potência líquida, 
turbocomprimido, montado sobre coxins
Filtro de óleo do motor vertical 
Filtro de combustível substituível com separador de água
Trocador de calor do tipo óleo/água para o óleo do motor
Anticongelante, -37°C
Reservatório de expansão do radiador
Sistema de arrefecimento com dobradiça para abertura
Correia com tensor automático
Ventilador de arrefecimento do tipo sucção
Proteção do ventilador
Sistema de arrefecimento do motor resistente a altas temperaturas ambiente
Filtro de ar do tipo seco com elemento duplo
Silencioso sob o cabo com saída curva

Bomba eletrônica de transferência de combustível

Trem de força
Transmissão PowerShift™: conversor de torque com alavanca de controle  
da transmissão (TCL) com seleção de marchas na extremidade (1ª até 4ª 
marcha) e bloqueio de partida em neutro
Radiador do óleo da transmissão
Filtro da transmissão vertical 
Bloqueio do diferencial, atuado eletricamente por pedal, liga/desliga a 
proteção
Reduções finais com planetárias
Freios de serviço hidráulicos servo-assistidos (conforme ISO 3450):  
embutidos no eixo, multidiscos em banho de óleo, autoajustáveis,  
com equalização automática
Freio de estacionamento/emergência com controle por interruptor  
elétrico (conforme ISO 3450): multidiscos em banho de óleo aplicado  
por mola, liberados hidraulicamente/independente dos freios de serviço
Direção com assistência hidrostática e modo manual de emergência
Tração 4x2
Tração 4x4 com diferencial aberto no eixo dianteiro: controle elétrico  
de acionamento/eixo vedado
Tração 4x4 com diferencial de deslizamento limitado: controle elétrico  
de acionamento/eixo vedado
Frenagem automática do eixo dianteiro com tração (apenas em 4ª marcha)

Veículo - geral
Chassi monobloco com estrutura totalmente soldada
Pontos de amarração (2 dianteiros e 2 traseiros)

Graxeiro remoto para o eixo traseiro

Para-choque dianteiro de uso pesado

Contrapeso dianteiro de 205 kg

Tanque de combustível de 155,2 L, abastecido ao nível do solo

Capô de fácil abertura com duas posições

Estrutura estendida da grade do radiador

Caixa de ferramentas removível com aba para cadeado

Proteção antivandalismo para travamento do monitor, capô do motor,  
caixa de ferramentas, reservatório hidráulico e tanque de combustível

Alarme de ré

Resistentes para-lamas traseiros de cobertura total

Sistema de comunicação wireless JDLink™* Ultimate (disponível em  
países específicos; consulte seu distribuidor para mais detalhes)

Estação de operação
Cabine aberta ROPS/FOPS com desenho modular (nível 2) e teto moldado  
(atende a ISO 3449 e ISO 3471/SAE J1040): montada sobre coxins
Acesso por ambas as laterais
Degraus antiderrapantes e corrimãos localizados ergonomicamente 
(conforme SAE J185)
Carpetes do assoalho moldados
Para-sol (somente com cabine fechada)
Gancho para agasalho
Tomadas de 12 V (2)
Porta-copos
Compartimento para armazenamento do Manual do Operador
Porta-objetos com trava na lateral direita
Porta-objetos com trava na lateral esquerda e porta-copos
Espelho retrovisor interno
Espelho de cortesia interno
Espelhos retrovisores externos
Acelerador manual giratório
Pedal do acelerador suspenso
Buzina
Giroflex
Cinto de segurança retrátil de 76 mm 
Chave de partida com corte elétrico do combustível
Segurança da máquina
Termômetro do líquido de arrefecimento do motor
Medidor de combustível
Mostrador digital das horas do motor, rpm do motor e tensão do sistema
Sistema de monitoramento com alertas visuais e auditivos: restrição do 
filtro de ar / baixa tensão do alternador / pressão de óleo do motor / 
restrição do filtro hidráulico / acionamento do freio de estacionamento / 
temperatura do óleo da transmissão / combustível / horímetro / 
informações de diagnóstico da máquina através de 4 botões / interface  
com o operador via LCD
Cabine aberta: assento giratório de luxo com suspensão mecânica,  
capa de vinil, ajuste lombar e descansos de braço (totalmente ajustáveis), 
para-brisa e limpadores dianteiros.
Cabine fechada: assento giratório de luxo com suspensão mecânica, capa  
de tecido, ajuste lombar, coluna de direção ajustável, rádio AM/FM com 
reprodutor de CDs, para-sol, iluminação interna, portas em ambas as 
laterais, vidro de segurança escurecido, limpadores de para-brisa (1 traseiro  
e 1 dianteiro), lavador do para-brisa dianteiro, entrada de ar fresco e 
desembaçador/pressurização/aquecedor de 11,7 kW (40.000 BTU/h) / 
ar-condicionado de 7,6 kW (26.000 BTU/h), livre de CFC (refrigerador R134a)

Equipamento adicional
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Retroescavadeira
Braço padrão, profundidade de escavação de 4,34 m 
Controles da retroescavadeira por 2 alavancas mecânicas do tipo 
ISO (John Deere)
Alavanca de travamento para transporte da retroescavadeira
Pino de travamento do giro da lança armazenado na estação de 
operação
Sapatas estabilizadoras com válvulas bidirecionais anticavitação
Estabilizadores articulados com sapatas reversíveis
Caçamba carregadeira
Amortecimento hidráulico na caçamba da carregadeira (inclinação 
para trás)
Função de retorno automático à posição de escavação
Controle por alavanca simples com botão de bloqueio da 
embreagem
Indicador de nível da caçamba
Trava de serviço da lança da carregadeira
Braços da carregadeira que oferecem ótima visibilidade
Sistema hidráulico
Bomba de engrenagem simples com 106 L/min (28 gpm) de vazão,  
sistema de centro aberto
Reservatório hidráulico dedicado
Conectores com vedação por anel em forma de O na face
Filtro vertical de 6 mícron
Sistema elétrico
Sistema de 12 V
Alternador de 90 A
Uma bateria com capacidade de reserva de 190 min e 950 CCA
Capa do terminal positivo da bateria
Circuito com fusíveis tipo lâmina
Capa de proteção no motor de partida
Chave geral
Luzes
Luzes halógenas (10), 32.500 candelas cada (4 dianteiras, 4 traseiras e 2 
laterais)
Indicadores de direção/pisca-alerta (2 dianteiras e 2 traseiras)
Lanterna traseira e luz de freio (2)
Refletores traseiros (2)

*Esta publicação foi compilada para circulação em âmbito mundial. As imagens aqui dispostas 
são meramente ilustrativas. Certas ilustrações e fotos de produtos podem incluir acessórios, 
opções e informações relacionados a valores, créditos e seguros indisponíveis para algumas 
regiões. As características, especificações, quantidades, itens opcionais, igualmente, são 
sujeitos à disponibilidade em determinadas regiões. Para mais informações, entre em contato 
com o distribuidor John Deere de sua região. A John Deere se reserva o direito de mudar as 
especificações e o projeto de todos os produtos descritos nesta publicação sem aviso prévio.



Legenda:     padrão      opcional ou especial Consulte seu distribuidor John Deere para mais informações.
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Trocador de calor do tipo óleo/água para o óleo do motor
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Transmissão PowerShift™: conversor de torque com alavanca de controle  
da transmissão (TCL) com seleção de marchas na extremidade (1ª até 4ª 
marcha) e bloqueio de partida em neutro
Radiador do óleo da transmissão
Filtro da transmissão vertical 
Bloqueio do diferencial, atuado eletricamente por pedal, liga/desliga a 
proteção
Reduções finais com planetárias
Freios de serviço hidráulicos servo-assistidos (conforme ISO 3450):  
embutidos no eixo, multidiscos em banho de óleo, autoajustáveis,  
com equalização automática
Freio de estacionamento/emergência com controle por interruptor  
elétrico (conforme ISO 3450): multidiscos em banho de óleo aplicado  
por mola, liberados hidraulicamente/independente dos freios de serviço
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Veículo - geral
Chassi monobloco com estrutura totalmente soldada
Pontos de amarração (2 dianteiros e 2 traseiros)

Graxeiro remoto para o eixo traseiro

Para-choque dianteiro de uso pesado

Contrapeso dianteiro de 205 kg

Tanque de combustível de 155,2 L, abastecido ao nível do solo

Capô de fácil abertura com duas posições

Estrutura estendida da grade do radiador

Caixa de ferramentas removível com aba para cadeado

Proteção antivandalismo para travamento do monitor, capô do motor,  
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Alarme de ré

Resistentes para-lamas traseiros de cobertura total

Sistema de comunicação wireless JDLink™* Ultimate (disponível em  
países específicos; consulte seu distribuidor para mais detalhes)

Estação de operação
Cabine aberta ROPS/FOPS com desenho modular (nível 2) e teto moldado  
(atende a ISO 3449 e ISO 3471/SAE J1040): montada sobre coxins
Acesso por ambas as laterais
Degraus antiderrapantes e corrimãos localizados ergonomicamente 
(conforme SAE J185)
Carpetes do assoalho moldados
Para-sol (somente com cabine fechada)
Gancho para agasalho
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Porta-copos
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Sistema de monitoramento com alertas visuais e auditivos: restrição do 
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Cabine aberta: assento giratório de luxo com suspensão mecânica,  
capa de vinil, ajuste lombar e descansos de braço (totalmente ajustáveis), 
para-brisa e limpadores dianteiros.
Cabine fechada: assento giratório de luxo com suspensão mecânica, capa  
de tecido, ajuste lombar, coluna de direção ajustável, rádio AM/FM com 
reprodutor de CDs, para-sol, iluminação interna, portas em ambas as 
laterais, vidro de segurança escurecido, limpadores de para-brisa (1 traseiro  
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sistema de centro aberto
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Circuito com fusíveis tipo lâmina
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*Esta publicação foi compilada para circulação em âmbito mundial. As imagens aqui dispostas 
são meramente ilustrativas. Certas ilustrações e fotos de produtos podem incluir acessórios, 
opções e informações relacionados a valores, créditos e seguros indisponíveis para algumas 
regiões. As características, especificações, quantidades, itens opcionais, igualmente, são 
sujeitos à disponibilidade em determinadas regiões. Para mais informações, entre em contato 
com o distribuidor John Deere de sua região. A John Deere se reserva o direito de mudar as 
especificações e o projeto de todos os produtos descritos nesta publicação sem aviso prévio.



A potência líquida do motor leva em conta o equipamento padrão, incluindo filtro de ar, sistema de escapamento, alternador e ventilador de 
arrefecimento nas condições de teste especificadas pela ISO 9249. Sempre que aplicável, os valores estão de acordo com as normas ISO. Exceto 

indicação contrária, essas especificações são baseadas em uma unidade com pneus traseiros, com as medidas de 19.5L-24 10PR (R4) e pneus 
dianteiros, com as medidas de 11L-16 12PR (F3), caçamba carregadeira de 0,96 m³ e caçamba retroescavadeira de 762 mm x 0,28 m³.

JohnDeere.com.br/construcao
CPC 00007
Março/2013

Esta publicação foi compilada para circulação em âmbito mundial. As imagens aqui dispostas são meramente ilustrativas. Certas ilustrações
e fotos de produtos podem incluir acessórios, opções e informações relacionados a valores, créditos e seguros indisponíveis para algumas 

regiões. As características, especificações, quantidades, itens opcionais, igualmente, são sujeitos à disponibilidade em determinadas regiões.
Para mais informações, entre em contato com o distribuidor John Deere de sua região. A John Deere se reserva o direito de mudar as 

especificações e o projeto de todos os produtos descritos nesta publicação sem aviso prévio.



Com o JDLink™* Ultimate, você tem 
acesso à localização, à utilização, 
aos alertas do painel, ao consumo de 
combustível, aos códigos de falha e 
às horas de trabalho da sua 310K, 
24 horas por dia e 7 dias por semana. 
Além da possibilidade de criar uma 
limitação geográfica de deslocamento 
da máquina, é possível determinar o 
horário em que a máquina pode ser 
utilizada, entre outras funções.

O conversor de torque perfeitamente 
escolhido, a impressionante reserva  
de torque, o uso suave de funções  
múltiplas e a ótima relação entre  
elevação e desagregação eliminam  
quase totalmente o esforço no 
enchimento da caçamba.

A lança da carregadeira, com desenho 
curvo, fornece maior alcance e um 
fácil despejo de material no centro da 
maioria dos caminhões. Tudo para um 
carregamento rápido e eficiente.

O torque elevado do giro, junto com a 
capacidade de elevação da lança e do 
braço, permite que essa retroescavadeira 
suspenda objetos pesados. As sapatas 
estabilizadoras, com estrutura reforçada 
e com inclinação central, aliadas 
aos cilindros de arrasto, garantem a 
estabilidade durante o trabalho.

O sistema hidráulico de centro aberto 
fornece respostas suaves, combinação 
de funções superiores e controles com 
baixo esforço, independentemente de 
carga ou aplicação.

O bloqueio do diferencial pode ser 
acoplado com a máquina em movimento 
a fim de equalizar a potência entre 
as rodas traseiras, para uma maior 
tração em terrenos difíceis ou ao 
mover cargas pesadas.
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Especificações
Potência 80 HP (60 kW)

Peso operacional 6.402 kg 

Profundidade de escavação 
da retroescavadeira 4,35 m

Força de desagregação da 
carregadeira 40.1 kN

Capacidade de elevação da 
carregadeira 2.929 kg

A retroescavadeira com 
o maior valor agregado 
do segmento. 
Não importa se você está carregando caminhões, içando tubos ou escavando valetas, a 310K é perfeita 

para realizar esses serviços. O potente sistema hidráulico de alta pressão proporciona grande capacidade 

de elevação e desagregação de materiais, além de torque de giro. A transmissão PowerShift™ é fácil de 

operar, oferecendo mudanças suaves de marchas, sem necessidade da embreagem, rápida aceleração e 

rápida velocidade de deslocamento. A tração no eixo dianteiro e a cabine espaçosa com ar-condicionado 

são opcionais disponíveis nessa categoria.

1.  O diferencial de deslizamento 
limitado na tração dianteira é 
opcional e proporciona potência 
e aderência aos pneus dianteiros, 
evitando o patinamento. 

2.  O desenho único da lança da 
retroescavadeira começa largo na 
base e se estreita ao longo da  
linha de visão, para melhorar a 
visibilidade do operador. Sua 
geometria testada e comprovada 
fornece controle suave e consistente 
em toda a faixa de escavação.

3.  A transmissão PowerShift™ permite 
mudanças suaves de marchas, sem 
o uso da embreagem, e possui 
quatro marchas à frente e duas à ré, 
fornecendo ciclos de trabalho curtos 
e deslocamento rápido entre os 
canteiros.
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*Esta publicação foi compilada para circulação em âmbito mundial. As imagens aqui dispostas são meramente ilustrativas. Certas ilustrações e fotos de produtos podem incluir acessórios, 
opções e informações relacionados a valores, créditos e seguros indisponíveis para algumas regiões. As características, especificações, quantidades, itens opcionais, igualmente, são sujeitos à 
disponibilidade em determinadas regiões. Para mais informações, entre em contato com o distribuidor John Deere de sua região. A John Deere se reserva o direito de mudar as especificações e 
o projeto de todos os produtos descritos nesta publicação sem aviso prévio.
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A grande  
produtividade 
começa aqui.  
Seus operadores serão ainda mais produtivos no controle de 
uma Retroescavadeira 310K. A inexistência de obstruções no 
campo de visão do operador facilita o trabalho na frente e nos 
arredores do canteiro. Dentro da cabine opcional, os difusores 
ajustáveis do sistema automático de ventilação de grande 
velocidade direcionam o ar eficientemente, para manter os vidros 
limpos e o operador confortável. Existem espaços generosos de 
armazenamento, além de compartimentos com trava para guardar 
objetos de valor. Conforto, conveniência e eficiência: você tem 
tudo isso com a 310K.

1

O assento com suspensão  
mecânica e os descansos de braço 
possuem diversos ajustes para 
o conforto e apoio do operador 
durante todo o turno. 

Com corrimãos práticos, degraus 
autolimpantes e entradas amplas, 
nunca foi tão fácil iniciar o 
trabalho. Sistemas de freio de 
serviço e de estacionamento 
separados fornecem uma medida 
extra de segurança.

A coluna de direção é infinitamente 
ajustável, com movimentos 
de inclinação que possibilitam 
espaço suficiente para a rotação 

do assento. Uma única alavanca 
possibilita o controle da caçamba 
da carregadeira ao operador, sem 
qualquer esforço. O interruptor de 
corte da transmissão desvia toda a 
potência do motor para o sistema 
hidráulico, a fim de acelerar o 
carregamento.

Você pode escolher entre a cabine 
aberta ou a cabine totalmente 
fechada, de duas portas. Qualquer 
uma das duas oferecerá aos 
seus operadores os benefícios 
de controles de fácil operação, 
posicionados de modo prático, 
amplo espaço para as pernas e 
visibilidade sem obstruções.

1. Além do porta-copos, há também 
o porta-objetos, que possui uma 
trava para proteger itens de valor. 
Há também tomadas de 12 V para 
carregar telefones celulares e 
outros dispositivos eletrônicos.

2. Duas alavancas oferecem 
controle suave e preciso, com baixo 
esforço, da lança, braço e caçamba 
da retroescavadeira.

3. O monitor multifuncional, com 
mensagens de fácil leitura, os 
grandes medidores analógicos e 
as luzes de advertência em LED 
fornecem rapidamente informações 
vitais para a operação, a partir de 
suas posições operacionais.
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Projetada e construída com ferramentas e técnicas avançadas, por uma equipe qualificada e 
conhecedora dos padrões John Deere em nível mundial, a 310K fornece uma confiabilidade sem
igual. Tudo nessa retroescavadeira – desde seu chassi monobloco, totalmente soldado e com 
durabilidade excepcional, até a sua lança, braço e caçamba carregadeira de seção retangular – foi 
projetado para fornecer o máximo de tempo de serviço e baixo custo operacional. Quando você 
souber como os equipamentos são construídos, com certeza optará por um John Deere.

Nada funciona como uma máquina 
John Deere porque nenhuma outra 
é construída como ela.

O chassi totalmente soldado, com grande 
resistência à tensão torcional, absorve as 
cargas dos impactos e entrega o máximo 
de resistência, além de simplificar o acesso 
para manutenção dos componentes 
principais.

A lança e o braço da retroescavadeira, as 
sapatas estabilizadoras e a carregadeira 
são construídos em aço de baixa liga,  
com seção retangular, para o máximo  
de resistência.

O sistema elétrico sólido elimina diversos 
relés e conectores, o que aumenta 

a segurança. As reduções finais com 
planetárias distribuem as cargas em 
diversas engrenagens, para uma
maior durabilidade.

Acionada pelo monitor, a proteção 
do bloqueio do diferencial evita o 
acoplamento em altas velocidades,
que pode causar desgaste e quebra
dos componentes do eixo.

O motor com camisas úmidas 
fornece arrefecimento uniforme 
e maior durabilidade que os 
blocos convencionais. 

1.  Pinos robustos e buchas substituíveis 
fornecem maior durabilidade e 
ajudam a manter a retroescavadeira 
e a carregadeira sem folgas, 
escavando corretamente.

2.  O capô do motor é produzido com 
um material plástico que tem grande 
resistência a impactos e danos; a 
grade reforçada ajuda a proteger o 
radiador.

3.  O diferencial e os pinos mestres de 
grandes dimensões, nas versões com 
tração no eixo dianteiro, ajudam a 
garantir a durabilidade.
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1.  Se algo não estiver de acordo com o 
funcionamento normal, o monitor 
exibirá informações de diagnóstico 
de fácil compreensão, para ajudá-lo 
a voltar ao trabalho o mais rápido 
possível.

2.  O desenho do sistema de arrefecimento 
permite afastar os radiadores para 
facilitar a limpeza da colmeia.

3.  O diagrama de manutenção periódica e 
a lubrificação com um prático código de 
cores garantem que anormalidades ou 
erros sejam detectados. 

4.  Os filtros da transmissão, os filtros 
hidráulicos com rosca, bem como 
os filtros verticais do motor e os de 
combustível de troca rápida, garantem 
trocas mais velozes e sem sujeira.

Quando você comparar o custo da 
manutenção de rotina com o de outras 
retroescavadeiras, você descobrirá o que 
os nossos clientes já sabem: é mais barato 

operar uma John Deere. O tanque de 
combustível, com bocal amplo, permite 
abastecimentos rápidos ao nível do 
solo. Sua grande capacidade possibilita 
um maior tempo de trabalho entre os 
abastecimentos.

Os rolamentos do eixo traseiro são 
autolubrificantes, para que você nunca 
precise se preocupar com o engraxamento.

Itens como correias, freio de 
estacionamento e freios a disco em 
banho de óleo autoajustáveis exigem 
pouca manutenção e atenção, garantindo 
maiores intervalos de troca.

O Service ADVISOR™ remoto permite  
que o seu distribuidor atualize o software, 
leia códigos de falha e registre dados 
de desempenho remotamente, para 
economizar viagens do técnico ao canteiro 
de obras (é necessário que o sistema de 
telemetria JDLink™* esteja ativo).

A 310K reduz os  
custos de manutenção.
O capô possui duas posições de inclinação que oferecem um acesso prático e rápido para 
a manutenção dos radiadores, que inclinam-se para o lado externo, facilitando a limpeza 
das colmeias – a 310K está repleta de recursos que tornam a sua manutenção tão fácil 
quanto a sua operação. Pontos de serviço unificados, em um único lado da máquina, e que 
podem ser acessados do solo ajudam nas verificações diárias, além de agilizarem o processo 
de manutenção. Outros recursos, como filtros de troca rápida, intervalos de manutenção 
estendidos, medidores de fácil leitura e pontos de engraxamento de fácil acesso, ajudam a 
aumentar o tempo em serviço e reduzem os custos operacionais. Com a 310K, você gastará 
menos tempo e dinheiro, e aumentará a sua produtividade diária.8
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*Esta publicação foi compilada para circulação em âmbito mundial. As imagens aqui dispostas são meramente ilustrativas. 
Certas ilustrações e fotos de produtos podem incluir acessórios, opções e informações relacionados a valores, créditos e 
seguros indisponíveis para algumas regiões. As características, especificações, quantidades, itens opcionais, igualmente, são 
sujeitos à disponibilidade em determinadas regiões. Para mais informações, entre em contato com o distribuidor John Deere de 
sua região. A John Deere se reserva o direito de mudar as especificações e o projeto de todos os produtos descritos nesta 
publicação sem aviso prévio.
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Motor 310K

Fabricante e modelo John Deere PowerTech™ 4045TT096 turbocompressor, opcional

Norma de emissões para veículos fora de estrada EPA Tier 2 / Euro II

Cilindrada 4,5 L

Potência máxima líquida (ISO 9249) 80 HP (60 kW) a 2.000 rpm

Torque máximo líquido (ISO 9249) 343 N.m (35 kgf.m) a 1.200 rpm

Ascensão do torque líquido 35%

Lubrificação Sistema pressurizado com filtro e radiador

Filtro de ar A seco, com dois estágios e com elemento de segurança e válvula de evacuação

Sistema de arrefecimento
Tipo de ventilador De sucção

Limite de temperatura do líquido de arrefecimento do motor -40 °C

Trocador de calor do óleo do motor Óleo a água

Trem de força

Transmissão
Transmissão PowerShift™ de 4 velocidades, engrenagens helicoidais com reversor 
hidráulico padrão; bloqueio elétrico da embreagem na alavanca da carregadeira

Conversor de torque Estágio único, duas fases com relação de estol de 2,63: 1, 280 mm (11”)
    Velocidade máxima com o motor padrão, medidas  
    com pneus traseiros 19.5L – 24

À frente À ré

        1ª marcha 5,5 km/h 7,0 km/h

        2ª marcha 10,1 km/h 12,7 km/h

        3ª marcha 20,7 km/h -

        4ª marcha 33,0 km/h -

Eixos
    Oscilação do eixo dianteiro, batente a batente 22°

    Carga permitida no eixo Dianteiro sem tração Dianteiro com tração (MFWD)        Traseiro

        Estática 18.000 kg 12.000 kg        13.000 kg

        Dinâmica 7.200 kg 6.000 kg        7.000 kg

        Máxima 32.950 kg 28.200 kg       30.600 kg

Diferenciais
    Eixo MFWD Padrão: aberto. Opcional: deslizamento limitado, automático

    Eixo traseiro Elétrico, atuado por pedal, bloqueio 100% hidráulico

Direção (ISO 5010) Direção com assistência hidrostática e sistema de emergência

    Eixo Dianteiro sem tração MFWD

        Raio interno de curva

            Freios acionados 3,44 m 3,58 m

            Freios liberados 3,94 m 4,08 m

        Raio de curva na extremidade da caçamba

            Freios acionados 9,89 m 10,11 m

            Freios liberados 10,76 m 11,05 m

        Voltas no volante (batente a batente) 3,2 2,7

Redução final, eixo dianteiro com tração e eixo traseiro
De uso severo, reduções finais com planetárias nos cubos,  
que distribuem o impacto em 3 engrenagens

Freios (ISO 3450)

    Serviço
Servo-assistido, a disco em banho de óleo, montado dentro do eixo,  
autoajustável e com equalização automática

    Estacionamento
Aplicado por mola, liberado hidraulicamente, multidiscos em banho de óleo,  
independente dos freios de serviço com controle por interruptor elétrico

Sistema hidráulico
Bomba principal Centro aberto, engrenagem simples

Vazão da bomba a 2.200 rpm

    Retroescavadeira 106 L/min (28 gpm)

    Carregadeira 106 L/min (28 gpm)

Pressão de alívio do sistema

    Retroescavadeira 24.993 kPa (3.625 psi)

    Carregadeira 22.063 kPa (3.200 psi)

Sistema hidráulico 310K

Despejo da caçamba à altura máxima 1,3 s

Descida da lança 2,5 s

Controles

    Retroescavadeira Padrão: 2 alavancas manuais

    Carregadeira Padrão: 1 alavanca de controle com interruptor de bloqueio elétrico da embreagem

Cilindros

Tipo
Hastes tratadas termicamente, cromadas e polidas; pinos de articulação de aço endurecido  
(buchas substituíveis)

Diâmetro Diâmetro da haste Curso

Lança da carregadeira (2) 80 mm 50 mm 790 mm

Caçamba da carregadeira (1) 90 mm 50 mm 744 mm

Lança da retroescavadeira (1) 110 mm 56 mm 821 mm

Braço da retroescavadeira (1) 110 mm 63 mm 553 mm

Caçamba da retroescavadeira (1) 80 mm 50 mm 892 mm

Giro da retroescavadeira (2) 80 mm 45 mm 310 mm

Extensão do braço da retroescavadeira (1) 63 mm 32 mm 1.062 mm

Sapatas estabilizadoras da retroescavadeira (2) 80 mm 50 mm 500 mm

Eixo dianteiro sem tração (1) 70 mm 42 mm 213 mm

Eixo dianteiro com tração (1) 67 mm 42 mm 210 mm

Sistema elétrico
Tensão 12 V

Capacidade do alternador 90 A

Luzes
10 halógenas: 4 dianteiras, 4 traseiras e 2 laterais (32.500 candelas cada); indicadores de direção e 
pisca-alerta: 2 dianteiros e 2 traseiros; lanterna traseira e luz de freio; 2 refletores traseiros

Estação de operação
Tipo (SAE J1040) Aberta, montada sobre coxins, ROPS/FOPS, acesso por ambos os lados, com teto moldado

Pneus/rodas
Dianteiros Traseiros

Eixo dianteiro sem tração 11L-16 F-3 (12) 19.5L-24 R-4 (10)

Eixo dianteiro com tração (MFWD) 12-16.5 NHS (8) 19.5L-24 R-4 (10)

12.5/80-18 I-3 (12) 19.5L-24 R-4 (10)

Manutenção
Filtro do óleo hidráulico: elemento com 
rosca, fechado, substituível

Filtragem de 6-mícron; 1.000 horas de serviço/amaciamento

Capacidades de reabastecimento
    Sistema de arrefecimento 32,9 L

    Eixo traseiro 18 L

    Óleo do motor (com filtro) 13 L

    Conversor de torque e transmissão 15,1 L

    Tanque de combustível (com abastecimento ao nível do solo) 155,2 L

    Sistema hidráulico 89,3 L

    Reservatório hidráulico 37,1 L

    Carcaça do MFWD

        Eixo 6,5 L

        Planetárias (cada) 0,9 L

Pesos operacionais
Com tanque de combustível cheio, operador de 79 kg (175 lb) 
e equipamento padrão

6.402 kg

Com cabine fechada, MFWD e contrapeso de 205 kg (450 lb) 7.148 kg

Adição ao peso operacional com componentes opcionais
    Cabine fechada 330 kg

    MFWD com pneus 221 kg



Dimensões/desempenho da carregadeira 310K

P    Ângulo de despejo da caçamba, máximo 45°

Q    Ângulo de recuo ao nível do solo 40°

Para trabalho pesado de aba longa

Capacidade da caçamba 1,00 m³  (2,74 m)

Largura 2.426 mm 

Peso 453 kg  (2,11 m)

Força de desagregação 40,1 kN (4.089,0 kgf)

Capacidade de elevação, altura total 2.929 kg 

R    Altura até o pino de articulação da caçamba, máxima 3,38 m

S    Altura de despejo, caçamba a 45° 2,52 m

T    Alcance na altura máxima, caçamba a 45° 786 mm

U    Profundidade de escavação, caçamba nivelada 135 mm

V    Comprimento do centro do eixo dianteiro até a aresta de corte da caçamba 2,13 m

As capacidades de elevação são os valores máximos em kg, de acordo com a SAE J31. Os números listados representam 87% da força máxima de elevação disponível.  
O veículo padrão inclui o contrapeso.

ARTICULAÇÃO 
DE GIRO

METROS

ELEVAÇÃO 
DO BRAÇO 
COM A 
LANÇA  A 65°

ELEVAÇÃO 
DA LANÇA
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Dimensões externas                              310K

A     Distância mínima do solo                              305 mm

B     Comprimento total, posição de transporte                           7,09 m

C    Largura total                           2,18 m

D    Altura até o topo da cabine/ROPS                           2,74 m

E    Distância entre eixos

      Eixo dianteiro sem tração                           2,11 m

      Eixo dianteiro com tração                           2,14 m

Dimensões/desempenho da retroescavadeira 310K

As especificações da retroescavadeira consideram a caçamba de 762 mm x 0,28 m³
Faixa de caçambas 305 a 762 mm

Força de escavação

    Cilindro da caçamba 48,6 kN (4.955,8 kgf)

    Cilindro do braço 30,7 kN (3.130,5 kgf)

Arco de giro 180°

Controle operacional 2 alavancas

Ângulo de nivelamento 14°

Ângulo de recuo das sapatas estabilizadoras 18°

Com a retroescavadeira padrão

F    Altura de carga, posição de carregamento do caminhão 3,11 m

G    Alcance a partir do centro da articulação de giro 5,45 m

H   Alcance a partir do centro do eixo traseiro 6,51 m

I     Profundidade de escavação (máxima SAE) 4,35 m

J    Profundidade de escavação (SAE)

      Nível de 610 mm (2’) 4,34 m

      Nível de 2.440 mm (8’) 3,98 m

K    Largura das sapatas estabilizadoras, posição de transporte 2,18 m

L    Abertura das sapatas estabilizadoras, posição de operação 3,10 m

M  Largura total das sapatas estabilizadoras, posição de operação 3,53 m

N   Rotação da caçamba 190°

O   Altura de transporte 3,43 m



Legenda:     padrão      opcional ou especial Consulte seu distribuidor John Deere para mais informações.

310K Motor

Atende às normas de emissões EPA Tier 2/Euro II

John Deere, modelo 4045TT096 – 4,5 L, 80 HP (60 kW) de potência líquida, 
turbocomprimido, montado sobre coxins
Filtro de óleo do motor vertical 
Filtro de combustível substituível com separador de água
Trocador de calor do tipo óleo/água para o óleo do motor
Anticongelante, -37°C
Reservatório de expansão do radiador
Sistema de arrefecimento com dobradiça para abertura
Correia com tensor automático
Ventilador de arrefecimento do tipo sucção
Proteção do ventilador
Sistema de arrefecimento do motor resistente a altas temperaturas ambiente
Filtro de ar do tipo seco com elemento duplo
Silencioso sob o cabo com saída curva

Bomba eletrônica de transferência de combustível

Trem de força
Transmissão PowerShift™: conversor de torque com alavanca de controle  
da transmissão (TCL) com seleção de marchas na extremidade (1ª até 4ª 
marcha) e bloqueio de partida em neutro
Radiador do óleo da transmissão
Filtro da transmissão vertical 
Bloqueio do diferencial, atuado eletricamente por pedal, liga/desliga a 
proteção
Reduções finais com planetárias
Freios de serviço hidráulicos servo-assistidos (conforme ISO 3450):  
embutidos no eixo, multidiscos em banho de óleo, autoajustáveis,  
com equalização automática
Freio de estacionamento/emergência com controle por interruptor  
elétrico (conforme ISO 3450): multidiscos em banho de óleo aplicado  
por mola, liberados hidraulicamente/independente dos freios de serviço
Direção com assistência hidrostática e modo manual de emergência
Tração 4x2
Tração 4x4 com diferencial aberto no eixo dianteiro: controle elétrico  
de acionamento/eixo vedado
Tração 4x4 com diferencial de deslizamento limitado: controle elétrico  
de acionamento/eixo vedado
Frenagem automática do eixo dianteiro com tração (apenas em 4ª marcha)

Veículo - geral
Chassi monobloco com estrutura totalmente soldada
Pontos de amarração (2 dianteiros e 2 traseiros)

Graxeiro remoto para o eixo traseiro

Para-choque dianteiro de uso pesado

Contrapeso dianteiro de 205 kg

Tanque de combustível de 155,2 L, abastecido ao nível do solo

Capô de fácil abertura com duas posições

Estrutura estendida da grade do radiador

Caixa de ferramentas removível com aba para cadeado

Proteção antivandalismo para travamento do monitor, capô do motor,  
caixa de ferramentas, reservatório hidráulico e tanque de combustível

Alarme de ré

Resistentes para-lamas traseiros de cobertura total

Sistema de comunicação wireless JDLink™* Ultimate (disponível em  
países específicos; consulte seu distribuidor para mais detalhes)

Estação de operação
Cabine aberta ROPS/FOPS com desenho modular (nível 2) e teto moldado  
(atende a ISO 3449 e ISO 3471/SAE J1040): montada sobre coxins
Acesso por ambas as laterais
Degraus antiderrapantes e corrimãos localizados ergonomicamente 
(conforme SAE J185)
Carpetes do assoalho moldados
Para-sol (somente com cabine fechada)
Gancho para agasalho
Tomadas de 12 V (2)
Porta-copos
Compartimento para armazenamento do Manual do Operador
Porta-objetos com trava na lateral direita
Porta-objetos com trava na lateral esquerda e porta-copos
Espelho retrovisor interno
Espelho de cortesia interno
Espelhos retrovisores externos
Acelerador manual giratório
Pedal do acelerador suspenso
Buzina
Giroflex
Cinto de segurança retrátil de 76 mm 
Chave de partida com corte elétrico do combustível
Segurança da máquina
Termômetro do líquido de arrefecimento do motor
Medidor de combustível
Mostrador digital das horas do motor, rpm do motor e tensão do sistema
Sistema de monitoramento com alertas visuais e auditivos: restrição do 
filtro de ar / baixa tensão do alternador / pressão de óleo do motor / 
restrição do filtro hidráulico / acionamento do freio de estacionamento / 
temperatura do óleo da transmissão / combustível / horímetro / 
informações de diagnóstico da máquina através de 4 botões / interface  
com o operador via LCD
Cabine aberta: assento giratório de luxo com suspensão mecânica,  
capa de vinil, ajuste lombar e descansos de braço (totalmente ajustáveis), 
para-brisa e limpadores dianteiros.
Cabine fechada: assento giratório de luxo com suspensão mecânica, capa  
de tecido, ajuste lombar, coluna de direção ajustável, rádio AM/FM com 
reprodutor de CDs, para-sol, iluminação interna, portas em ambas as 
laterais, vidro de segurança escurecido, limpadores de para-brisa (1 traseiro  
e 1 dianteiro), lavador do para-brisa dianteiro, entrada de ar fresco e 
desembaçador/pressurização/aquecedor de 11,7 kW (40.000 BTU/h) / 
ar-condicionado de 7,6 kW (26.000 BTU/h), livre de CFC (refrigerador R134a)

Equipamento adicional
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Retroescavadeira
Braço padrão, profundidade de escavação de 4,34 m 
Controles da retroescavadeira por 2 alavancas mecânicas do tipo 
ISO (John Deere)
Alavanca de travamento para transporte da retroescavadeira
Pino de travamento do giro da lança armazenado na estação de 
operação
Sapatas estabilizadoras com válvulas bidirecionais anticavitação
Estabilizadores articulados com sapatas reversíveis
Caçamba carregadeira
Amortecimento hidráulico na caçamba da carregadeira (inclinação 
para trás)
Função de retorno automático à posição de escavação
Controle por alavanca simples com botão de bloqueio da 
embreagem
Indicador de nível da caçamba
Trava de serviço da lança da carregadeira
Braços da carregadeira que oferecem ótima visibilidade
Sistema hidráulico
Bomba de engrenagem simples com 106 L/min (28 gpm) de vazão,  
sistema de centro aberto
Reservatório hidráulico dedicado
Conectores com vedação por anel em forma de O na face
Filtro vertical de 6 mícron
Sistema elétrico
Sistema de 12 V
Alternador de 90 A
Uma bateria com capacidade de reserva de 190 min e 950 CCA
Capa do terminal positivo da bateria
Circuito com fusíveis tipo lâmina
Capa de proteção no motor de partida
Chave geral
Luzes
Luzes halógenas (10), 32.500 candelas cada (4 dianteiras, 4 traseiras e 2 
laterais)
Indicadores de direção/pisca-alerta (2 dianteiras e 2 traseiras)
Lanterna traseira e luz de freio (2)
Refletores traseiros (2)

*Esta publicação foi compilada para circulação em âmbito mundial. As imagens aqui dispostas 
são meramente ilustrativas. Certas ilustrações e fotos de produtos podem incluir acessórios, 
opções e informações relacionados a valores, créditos e seguros indisponíveis para algumas 
regiões. As características, especificações, quantidades, itens opcionais, igualmente, são 
sujeitos à disponibilidade em determinadas regiões. Para mais informações, entre em contato 
com o distribuidor John Deere de sua região. A John Deere se reserva o direito de mudar as 
especificações e o projeto de todos os produtos descritos nesta publicação sem aviso prévio.



A potência líquida do motor leva em conta o equipamento padrão, incluindo filtro de ar, sistema de escapamento, alternador e ventilador de 
arrefecimento nas condições de teste especificadas pela ISO 9249. Sempre que aplicável, os valores estão de acordo com as normas ISO. Exceto 

indicação contrária, essas especificações são baseadas em uma unidade com pneus traseiros, com as medidas de 19.5L-24 10PR (R4) e pneus 
dianteiros, com as medidas de 11L-16 12PR (F3), caçamba carregadeira de 0,96 m³ e caçamba retroescavadeira de 762 mm x 0,28 m³.
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Esta publicação foi compilada para circulação em âmbito mundial. As imagens aqui dispostas são meramente ilustrativas. Certas ilustrações
e fotos de produtos podem incluir acessórios, opções e informações relacionados a valores, créditos e seguros indisponíveis para algumas 

regiões. As características, especificações, quantidades, itens opcionais, igualmente, são sujeitos à disponibilidade em determinadas regiões.
Para mais informações, entre em contato com o distribuidor John Deere de sua região. A John Deere se reserva o direito de mudar as 

especificações e o projeto de todos os produtos descritos nesta publicação sem aviso prévio.


