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MEMÓRIA DESCRITIVA 
 

ESCAVADORA DE RODAS                                                                                   (JS 110W TAB) 
 

 
 

Fotografia meramente ilustrativa 
 
PESOS E DIMENSÕES 
 

 
Figura meramente ilustrativa 

 
A Distância entre-eixos mm 2650  I Altura ao contrapeso mm 1319 

B Comprimento aos pneus mm 3689  J Distância ao solo mm 298 
C Largura aos pneus mm 2420  E Comprimento de deslocação mm 5899 

 Largura da lâmina mm 2430   Comprimento de transporte mm 7730 
D Altura aos pneus mm 1016  F Altura de deslocação mm 3907 

G Largura de transporte mm 2440   Altura de transporte mm 2988 
H Altura à cabina mm 2988   Peso em operação Kg 11457 
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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 4400 

Aspiração  Turbo c/ Intercooler e aftercooler 

Potência máxima@2200 rpm kw/hp 81 / 109 

Binário máximo@1500 rpm nm 516 

Capacidade do reservatório de combustível ltr 157 

 
Sistema de Adblue®: 

 

Reservatório de Adblue® com capacidade para 19 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. 

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: 

Filtro de ar com dois elementos: Principal e secundário de segurança 

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; 

Sistema Auto Idle – Retorno automático ao ralenti quando as alavancas de comando deixam de ser 
acionadas por determinado período de tempo. Ao baixar a rotação do motor para o ralenti, reduz-
se o consumo de combustível, o ruído e o desgaste do motor. Logo que o operador retome o 
trabalho o motor regressa à rotação pré definida. 

Bomba de reabastecimento 
 
 

SISTEMA DE DIREÇÃO 
 

Características Principais: 

Direção às quatro rodas assistida hidraulicamente 
através de bomba dedicada e válvula de prioridade 

 

Raio de viragem às rodas de 4.16m 

Seletor de modo de direção com três opções: 
 Direção às rodas da frente 
 Direção às quatro rodas 
 Deslocação paralela. 

Inversão da direção/posição da estrutura superior:  

Mantém o sincronismo entre o movimento volante e a 
direção das rodas quando a estrutura superior está virada 
para a traseira da máquina 
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SISTEMA DE TRANSMISSÃO/EIXOS/CHASSIS/ESTRUTURA SUPERIOR 
 

Características Principais da transmissão: 

Tipo  Hidrostática 

Transmissão alimentada por bomba de caudal variável dedicada 

Velocidades  Variação contínua 

3 gamas de velocidade: 

Deslocação em estrada Km/h 40 

Deslocação em estaleiro/zona de trabalho Km/h 20 

Velocidade lenta Km/h Definida pelo operador 

Gradeabilidade  26.6° / 50% 

Sistema Auto Drive – Na deslocação em estrada o operador pode bloquear a rotação do motor. 
Semelhante ao Cruise Control nos automóveis, com a diferença que mantém a rotação do 
motor em vez de manter a velocidade de deslocação. 
 

Características Principais dos Eixos: 

Fabricante: JCB 

 

Eixo frontal oscilante (±8º) com bloqueio de posição 
através de interruptor; Eixo traseiro rígido 

Cubos redutores com engrenagens planetárias  

Rodado duplo com pneus 9.00x20 14PR com guarda-lamas 

Capacidade de carga dinâmica no eixo dianteiro/traseiro kg 14000 
 

Características Principais do chassis/estrutura superior: 

Lâmina dozer traseira com elevação paralela Apenas 12cm de varrimento do contrapeso  

  
Sistema Auto Up de elevação automática da lâmina dozer e das sapatas estabilizadoras, 
comandado por interruptor 

Distribuição do peso 50:50, permite uma estabilidade excecional na deslocação em estrada. 
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SISTEMA HIDRÁULICO 
 
Sistema hidráulico acionado por bomba de pistões axiais Bosch Rexroth, de caudal variável, e bomba 
dupla de carretos para a direção, travões e ventilador de refrigeração  
 
Características principais 

Caudal máximo L/min. 158,5 

Pressão máxima  bar 280 

3 modos de funcionamento (ECO, Standard e Power +) 

Circuito auxiliar para martelo e duplo efeito 

Caudal máximo L/min. 120 

Pressão máxima  bar 210 

Controlo proporcional  

Circuito de retorno direto ao reservatório 

SRS (Smooth Ride System) – Sistema de amortecimento da 
lança, permite uma deslocação suave em pisos irregulares 

 

Válvulas de segurança (anti-rebentamento de tubos) nos 
cilindros da lança principal, lança secundária, braço e balde 
I-Draulics - A sensibilidade do movimento dos comandos e a 
consequente resposta dos movimentos hidráulicos pode ser 
ajustada. O sistema possui 4 memórias que podem ser utilizadas 
para diferentes tarefas ou operadores com diferentes 
experiências e preferências. 

 
 

SISTEMA DE TRAVAGEM 
 

Marca  JCB 
  

Travão de serviço  

Tipo Multi-discos em banho de óleo 

Montagem Ambos os eixos 

Circuito Duplo 

Assistência  O travão de serviço assistido hidraulicamente assegura uma travagem 
eficaz, com esforço reduzido do operador 

Acumulador de segurança Sim 
 

Travão de estacionamento 

Tipo Disco, acionado por molas com desengate hidráulico  

Montagem Eixo de transmissão traseiro 

Comando Interruptor na consola lateral 
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LANÇA ESCAVADORA (Lança Tripartida) 
 

Características (braço de 2250mm): 

A - Alcance máximo  mm 8020 

 

B - Alcance máximo no solo mm 7785 

C - Profundidade máx. escavação mm 4410 

D - Altura máxima de trabalho mm 8795 

E - Altura máxima de descarga mm 6965 

F - Corte vertical máx. de escavação mm 3540 

G - Raio de rotação mínimo da lança mm 3100 

Largura balde (grande capacidade) mm 800 

Rotação da lança para a esquerda º 50 

Rotação da lança para a direita º 70 

Rotação máxima do balde º 184 

Força de rompimento do balde kn 60.2 

Força de rompimento do braço kn 39.0 

Força rompimento combinada kn 99.2 

Acessórios compatíveis com a retroescavadora JCB 3CX/4CX 
Circuito auxiliar de alto caudal (martelo) e duplo efeito proporcional. Inclui retorno direto ao 
reservatório 
Lubrificação das cavilhas da lança a cada 500 horas 

 

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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CABINA “COMMAND PLUS” 
 

Características: 
 

Estrutura da cabina com certificação ROPS 
proporcionando máxima proteção ao operador; 

 

 

 
 

 

Conceção ergonómica da cabina e dos painéis dos 
avisadores. Comandos facilmente alcançáveis; 

Banco de luxo com suspensão pneumática, totalmente 
ajustável, com cinto de segurança; 

Pala para proteção do sol 

Limpa e lava-vidro frontal 

Monitor de 7" com comando rotativo 

Rádio e colunas de som; 

Tomadas: 1xUSB, 1x3.5mm e 1x12V 

Interruptor para arranque do motor 

Ar condicionado automático. 

Cabina pressurizada que previne a entrada de pó, reduz 
o ruído e pertite que o operador usufrua de um 
ambiente de trabalho mais confortável 

Porta com janela deslizante 

Limpa e lava-vidro traseiro 

Vidros planos 

Duplo bloqueio dos comandos hidráulicos para maior 
segurança. 

Luzes de estrada 

Luzes LED (2 x Lança, 2 x Frente Cabina, 2 x Traseira 
Cabina, 2 x Lateral Cabina) 

O motor e sistema hidráulico montado no chassis da 
máquina permite uma excelente visibilidade em todas 
as direções.  

Nível de ruído inferior ao exigido pelas normas 
comunitárias em vigor (LpA = 69dB); 
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CARACTERÍSTICAS DA MÁQUINA A REALÇAR 
 
Os componentes principais são fabricados pela JCB (motor, eixos, etc.) 

Motor JCB com 4 válvulas por cilindro e afinação automática da correia do alternador 

Sistema de injeção de alta pressão “Common Rail” de última geração 

Turbocompressor de geometria variável e intercooler/aftercooler 

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

A montagem do motor, reservatórios de combustível e óleo hidráulico no chassis permite baixar o 
centro de gravidade, obter uma distribuição de peso 50:50 lateralmente e longitudinalmente o que 
contribui para uma estabilidade excecional na deslocação em estrada 

Velocidade máxima em estrada de 40 km/h 

3 modos de direção: Direção às rodas da frente; Direção às quatro rodas; Deslocação paralela 

Inversão da direção/posição da estrutura superior, para manter o sincronismo entre o volante e a 
direção das rodas quando a estrutura superior está virada para a traseira da máquina 

Lubrificação das cavilhas da lança a cada 500H  

Válvulas de segurança (anti-rebentamento de tubos) nos cilindros da lança principal, lança secundária, 
braço e balde 
Cabina “Command Plus” 

Visibilidade 360º sem obstáculos. O operador consegue visualizar todas as rodas 
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APLICAÇÕES 
 

 
 

 
Fotografias meramente ilustrativas 


