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MEMÓRIA DESCRITIVA 
 

ESCAVADORA HIDRÁULICA DE RASTOS JCB 220X LC-1 Tier 4F 
 

 
Imagem meramente ilustrativa 

 
DIMENSÕES ESTÁTICAS E PESO 

 

 
 

B Comprimento dos rastos mm 4460 

D Largura dos rastos mm 2990 

E Comprimento de transporte mm 9624 

F Altura de transporte mm 3200 

J Altura à cabina mm 3020 

N Altura ao corrimão mm 3170 

 Peso em operação Kg 23188 
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MOTOR 
 

Características Principais: 

Marca e modelo  JCB ECOMAX Stage IV/Tier 4F 

N.º de cilindros  4 

N.º de válvulas  16 

Cilindrada cm3 4800 

Aspiração  Turbo c/ intercooler e aftercooler 

Potência máxima@2200 rpm kw/hp 129 / 173 

Binário máximo@1500 rpm Nm 690 

 
 

Tratamento dos gases de escape: 

Filtro de partículas Não 

Nas máquinas com motores equipados de filtros de partículas, estes têm de ser substituídos 
entre as 4000 e 8000h de serviço. 

AdBlue® e SCR Sim 

O Catalisador (SCR) do seu motor JCB dura a vida útil da máquina. Não necessita de ser 
substituído. 
Regeneração passiva. Não é necessário a imobilização da máquina. 

 
Outras características: 

Retorno ao ralenti automático e auto-stop para maior economia de combustível. 

Filtro de ar fluxo axial “Powercore”. Menores perdas na admissão. 

Radiador de ninho largo, menos sujeito a entupimentos 

Circuito de lubrificação com válvula de retenção, evitando que o óleo escoe totalmente para o 
cárter garantindo menor desgaste nos arranques a frio. 
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SISTEMA HIDRÁULICO 
 

Bombas  Kawasaki 
Bloco de válvulas  Kayaba 
Caudal máximo L/min 2x228 =456 
Pressão máxima de serviço (Power Boost) Bar 373 

 
Outras características: 
A JCB aumentou o diâmetro dos tubos hidráulicos em ¼ ‘’para maior produtividade e eficiência 

Blocos de válvulas com spools de maiores dimensões (14%) permitindo fluxo de óleo acrescido e ciclos de 
trabalho mais rápidos 

A sequência de arranque do motor permite começar a escavar 2 segundos depois do arranque 

Sistema hidráulico dos cilindros regenerativos para ciclos de trabalho mais rápidos e redução do consumo 

Sistema avançado de seleção permite guardar até 10 configurações de pressão e caudal para os acessórios 
que utiliza regulamente 

Cilindros da lança e braço com válvulas fim-de-curso que permite amortecer as forças de impacto durante 
os trabalhos de escavação 

O Power Boost, otimiza os trabalhos de escavação mais exigentes e que requerem uma potência elevada. 
Ao carregar no interruptor dispõe de mais 10% da pressão hidráulica durante 9 segundos 

Filtragem eficiente para garantir uma longa duração do óleo do hidráulico (5000 horas) 
 

CHASSIS/TRANSMISSÃO 
 

Rastos Berco com sapatas de 
600mm 
 
Chassis de estrutura em “X”. 
Construção robusta, totalmente 
soldado. Submetido a 15.000 horas 
de teste em banco de ensaio  
 
Transmissão hidrostática com 2 
motores hidráulicos de caudal 
variável, e transmissão final com 
redução epicíclica, mudança 
automática de velocidade. 

 
Velocidade alta/baixa Km/h 5.7/3.2 

Força de tração kN (Kgf) 207.5 (21159) 
 

Gradeabilidade: Concebida para vencer inclinações de 70% (35º), em deslocação contínua 

Travão de serviço hidráulico com válvula de controlo de velocidade (limita a velocidade em terrenos 
inclinados) 

Travão Estacionamento/Transporte com discos múltiplos ativados automaticamente por mola e 
desativados por pressão hidráulica 
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ESTRUTURA SUPERIOR (GIRATÓRIA) 
 

A estrutura superior 200mm mais larga, permitindo que a lança fique em posição mais central evitando a 
torção da estrutura 

Motor hidráulico da rotação com cilindrada aumentada para 180cc e mais 1000Nm de binário, permitindo 
uma maior velocidade de rotação com a máquina inclinada 

Velocidade de rotação de 11.0 r.p.m 

Travão de serviço hidráulico e travão de estacionamento de discos múltiplos ativados automaticamente por 
mola e desativados por pressão hidráulica 

O bloqueio da posição da giratória faz-se por meio de um interruptor elétrico 

Pintura electroestática garante uma proteção contra a corrosão superior e uma cobertura da chapa de 100%, 
mesmo em arestas e cavidades 

Contrapeso e painéis laterias rebaixados, protegidos contra impactos 

Portas de chapa de folha dupla, mais robustas. Dobradiças zincadas 
 

 

 

 
 
CABINA 

 

  
 
Cabina “Command Plus” para maior conforto, 15% mais espaçosa que a JS220 que vem substituir 

Ar condicionado automático 

Banco de luxo com suspensão pneumática 

Certificação ROPS 

Interruptor para arranque do motor. Não é necessário rodar a chave de ignição 

Baixo ruído no interior. Apenas 68 dB 
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DESEMPENHO DE ESCAVAÇÃO 
 

 
 

 Comprimento do braço (dipper) mm 2400 

 Largura do balde standard mm 1400 

A Alcance máximo de escavação mm 9361 

B Alcance máximo de escavação no solo mm 9171 

C Profundidade máxima de escavação mm 6096 

D Altura máxima de escavação mm 9002 

E Altura máxima de descarga mm 6408 

F Profundidade máxima de corte vertical mm 5368 

G Raio mínimo de rotação da lança mm 3331 

 Rotação do balde º 183 

 Força máxima de rompimento da lança (ISO 6015) kN / Kgf 126.6 / 12910 

 Força máxima de rompimento do balde (ISO 6015) kN / Kgf 150.0 / 15296 

 
SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO REMOTA JCB LIVELINK (GPS) 

 
 
É o sistema de monitorização remota da máquina que permite obter 
através do computador as seguintes informações da máquina: 
 

Localização atual e histórico de localizações 
Controlo de horas de trabalho: Diário, total e horas até à próxima revisão 
Relatórios de desempenho e receber mensagens de alerta através de e-mail 
Gratuito durante 5 anos 
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