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MEMÓRIA DESCRITIVA 
 

MIDI ESCAVADORA JCB 85Z-2 

 

Fotografia meramente ilustrativa 
 

MOTOR 

  
Diesel de injeção direta common rail, 4 tempos, arrefecido por água 
 

Marca  JCB Diesel by Kohler 

Nº de cilindros e cilindrada cm3 4 / 2482 

Potência máxima@2200 rpm kW/hp 48/64.4 

Binário máximo@1500 rpm Nm 305 

Alternador V/Amp 12/100 

Cumpre as normas sobre a emissão de poluentes  EU Stage V 

Sistema de controlo de emissões   DOC+DPF 

Retorno ao ralenti automático e “Auto Stop” para maior economia de combustível 
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SISTEMA HIDRÁULICO 

 
Sistema constituído por bomba de caudal variável e bloco de válvulas, ambos Bosch-Rexroth 

Caudal nominal Lt./min. 158.4 

Pressão hidráulica na lança Bar 300 

Pressão hidráulica na giratória Bar 226 

Pressão hidráulica no circuito auxiliar Bar 190 

Caudal do circuito auxiliar (duplo efeito) Lt./min. 100 

8 modos de trabalho 
     

Ligações hidráulicas 

com uniões tipo ORFS 

 

Ventilação 

(despressurização) 

do circuito auxiliar 

 

 
 

CHASSIS 

 
Nº de roletes superiores / inferiores  1/ 5 

Velocidade deslocação Km/h 2.5 / 5.0 

Força de tração kN 61 

Rastos de aço  Standard 

Rastos Geogrip  Opção 

Sapatas de borracha amovíveis  Opção 
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CABINA 

 
Fotografia meramente ilustrativa 

  
Fotografias meramente ilustrativas 

 Comandos e assento ajustáveis 
 Alavancas ergonómicas 
 Comando da lâmina electro proporcional 
 Écran de 7” a cores 
 Interruptor rotativo multifunções: 

Regulação da velocidade do motor (rpm); 
 Navegação através dos menus e seleção 
 9 entradas de ar & ventilaor de 3 

velocidades para desembaciamento mais 
eficaz 

 Tomada de 12V 
 Tapete removível para facilitar a limpeza da 

cabina 
 Ar condicionado 
 Rádio 

Verificação automática do estado do motor e 
sistema hidráulico 
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ASSISTÊNCIA 

   

  
Fotografias meramente ilustrativas 

 
 
 
 

 Equipado com casquilhos 
substituíveis 

CABINA BASCULANTE 30º 

KINGPOST  
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ESCAVADORA (BRAÇO DE 2100MM) 

   

A Alcance máx. escavação  mm 7029 

 
 

 

B Alcance máx. escavação no solo  mm 6848 

C Profundidade máx. escavação - lâmina em cima   mm 3684 

 Profundidade máx. escavação - lâmina em baixo  mm 3715 

D Altura máx. de escavação  mm 6836 

E Altura máx. de descarga  mm 5023 

F Altura máx. à cavilha  mm 5896 

G Profundidade máx. de corte vertical  mm 2941 

H Raio mín. de viragem frontal (sem articulação) mm 3047 

 Raio mín. de viragem frontal (com articulação)  mm 2660 

I Raio de viragem da lança à esquerda  graus 55 

J Raio de viragem da lança à direita graus 60 

 Rotação do balde graus 188 

 Rotação da lança graus 114 

 Força de rompimento do balde kN 57.1 

 Força de rompimento do braço kN 42.3 

 Velocidade da giratória rpm 10 
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DIMENSÕES E PESO 
    

 
 

A Distância entre eixos mm 2325 

B Comprimento dos rastos no solo mm 2325 

C Comprimento total dos rastos - Borracha                                                mm 2950 

 Comprimento total dos rastos - metal                                                mm 2900 

D Altura ao solo no Kingpost                                              mm 793 

E Raio de rotação da traseira                                        mm 1145 

F Largura total da estrutura superior mm 2168 

G Altura à cabina mm 2706 

H Altura ao solo no chassis mm 350 

I Bitola dos rastos mm 1850 

J Largura total mm 2320 

K Comprimento de transporte mm 5833 

L Altura de transporte mm 2706 

M Altura dos rastos                                               mm 650 

N Altura ao solo no contrapeso                                               mm 762 

 Peso em operação com rastos de aço Kg 8495 
 

 

SISTEMA LIVELINK 

 

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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Fotografias meramente ilustrativas 


