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MEMÓRIA DESCRITIVA 
 

PÁ CARREGADORA JCB 411 HT T4F 

 

 
Fotografia meramente ilustrativa 

 
MOTOR 
 

Características Principais: 

Marca e modelo  JCB ECOMAX 

N.º de cilindros / válvulas  4 / 16 

Cilindrada cm3 4400 

Aspiração  Turbo Intercooler e Aftercooler 

Potência máxima@2200 rpm kw/hp 81 / 109 

Binário máximo@1450 rpm nm 516 

Cumpre as normas sobre a emissão de poluentes  EU Stage IV / EPA Tier 4F 

Capacidade do reservatório de combustível ltr 116 

Sistema de Adblue®:  

Reservatório de Adblue® com capacidade para 20 litros 

 

Consumo médio de 1,8% de AdBlue® por cada litro de combustível 

Substituição do filtro a cada 1.000hrs 

Tampa de segurança com chave dedicada, ambas identificadas pela 
cor AZUL 
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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. 
Durante a regeneração dos filtros de partículas, a temperatura dos gases de escape podem atingir 
os 600ºC, o que obriga a precauções especiais em zonas agrícolas e florestais durante a época oficial 
de incêndios. 

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: 

Pré-filtro de ar com limpeza automática 

Radiador de “Ninho Largo”, evita a colmatação por pó e partículas em suspensão no ar 

Ventilador da refrigeração com acoplamento viscoso 

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

2 filtros de gasóleo, decantador e sensor de aviso de existência de água 

Correia do alternador com afinação automática 
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SISTEMA DE TRANSMISSÃO 

 
Características Principais: 

Marca  ZF 

Modelo   4WG115 

Tipo  Powershift / Automática 

N.º Velocidades (FR/TR)  4/3 

Velocidade de deslocação máxima  Km/h 40 

Inversor de direção na coluna do volante e no comando da carregadora 

Pneus: 

Piso  Industrial 

Dimensões  15.5-25 12PR 

Eixos: 
Eixos de alta capacidade. Cubos das rodas com redução epicíclica 
Marca   JCB 

Tipo  Max-Trac 

Oscilação do eixo traseiro Grau ±11 

Diferenciais de torque proporcional 

Este tipo de diferencial possui um conjunto de engrenagens planetárias e satélites especialmente 
concebidas e fabricadas para, em caso de falta de aderência numa das rodas, transferir 
automaticamente 12% do torque (binário) para a outra roda sem qualquer intervenção do operador. 
Este sistema reduz a patinagem das rodas garantindo uma maior aderência e menor desgaste dos 
pneus. 

Uma vez que a atuação do diferencial de torque proporcional é totalmente automática, sem 
intervenção do operador, o sistema está permanentemente ativo e entra rapidamente em 
funcionamento sempre que há perda de aderência numa roda, evitando a necessidade de sistemas 
de bloqueio adicionais. Assim, trata-se de um sistema fiável e duradouro, sem necessidade de 
qualquer tipo de manutenção e que não está sujeito aos erros do operador. 

 
Por último, a JCB 411HT está equipada com diferenciais de torque proporcional em ambos os eixos 
para que o operador possa controlar a direção da máquina em todas as situações, mesmo em 
condições de fraca aderência. 
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SISTEMA DE TRAVAGEM 

 
Travões de Serviço: Travões multidiscos imersos em óleo, montados nos eixos, atuados 
hidraulicamente. Acumulador de reserva para garantir a máxima segurança O pedal de travão aciona, 
também, uma válvula de corte da transmissão, evitando desgaste prematuro dos componentes e 
libertando potência para a bomba hidráulica. 
 
Travão de parque: Disco no veio de saída da transmissão com acionamento mecânico. 
 
 

SISTEMA DE DIRECÇÃO 

 
Características Principais: 

Ângulo de articulação do chassis Graus ±40º 

Raio de viragem externo ao balde mm 5315 

Raio de viragem interno aos pneus mm 2658 

Direção alimentada pelo sistema hidráulico com válvula de prioridade e acumulador de emergência 
 
 

SISTEMA HIDRÁULICO 

 
Bomba dupla de carretos, de conceção robusta e durável, combina velocidade e 
potência, permite uma utilização económica da potência disponível do motor 

 
Fotografia 

meramente 
ilustrativa 

Os serviços principais são de atuação servo por meio de uma alavanca única 
(Joystick) 

Com acumulador auxiliar de pressão do sistema (permite fazer funções de recurso 
em caso de falha do motor, perda de pressão na bomba, ou outras avarias) 

O pedal de travão aciona uma válvula de corte da transmissão, evitando desgaste prematuro dos 
componentes e libertando potência para a bomba hidráulica 

 

Características Principais: 

Caudal máximo L/min. 123.2 

Pressão máxima Bar 230 

Ciclo de trabalho: 
Levantamento dos braços Seg. 5.0 

Descarga do balde Seg. 1.1 

Baixar dos braços Seg. 3.7 

Ciclo completo Seg. 9.8 
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CARREGADOR 

 
Os braços com configuração HT, com dois cilindros de basculamento do balde, constituem o melhor 
compromisso entre força de rompimento, elevação paralela de carga e visibilidade frontal 

Por outro lado, oferece um excelente ângulo de descarga e uma capacidade imbatível de manobra de 
acessórios em todo o arco de elevação 
 

Características Principais: 

Carga útil Kg 2726 

Capacidade do balde m3 1.4 

Largura do balde mm 2400 

Altura à cavilha mm 3569 

Altura de carga  mm 3346 

Altura máxima de descarga a 45º mm 2718 

Alcance à altura máxima de descarga mm 978 

Ângulo máximo de descarga do balde Graus 47 

Ângulo máx. enrolamento do balde à máxima altura Graus 41 

Força de rompimento kN 67.7 

Densidade máxima do material a carregar  Kg/m3 1947 

Engate rápido hidráulico  Opção 
 
 

CARREGADOR equipado com garfos (opção) 
 

Características Principais: 

Carga útil kg 3477 

Comprimento dos garfos mm 1220 

Altura máxima de elevação mm 3414 

Alcance à máxima altura mm 776 

Alcance no solo mm 923 
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CABINA COMAND PLUS 

 
Pilar A recuado permite uma excelente visibilidade frontal 

 
Fotografia meramente ilustrativa 

Ruído interior reduzido: Apenas 68 dB(a) 
Coluna de direção ajustável com memória 

            

 

Painel de instrumentos com função de ajuda para o 
operador perceber melhor as várias funções do 
écran LCD 

Banco de suspensão pneumática 

Ar condicionado 

Cabina pressurizada, mantêm uma pressão positiva 
evitando a entrada de pó 

Câmara traseira 
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 DIMENSÕES E PESO 

 
 

A Comprimento total mm 6229 

B Distância do eixo frontal ao engate mm 1226 

C Distância entre-eixos  mm 2750 

D Distância do eixo traseiro ao contrapeso mm 1365 

E Altura ao solo  mm 344 

F Altura ao tubo de escape  mm 2293 

G Largura da cabina  mm 1431 

H Largura aos pneus mm 2204 

 Largura ao balde mm 2400 

H1 Largura de vias   mm 1800 

J Altura à cabina  mm 3057 
 Peso em operação   kg 8722 

 
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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APLICAÇÕES 

 
 

 
 

 
Fotografias meramente ilustrativa 

 


