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MEMÓRIA DESCRITIVA 
 

MINI ESCAVADORA JCB 35Z-1 

 

 
Fotografia meramente ilustrativa 

 
MOTOR 

  
Diesel de injeção indireta, 4 tempos, arrefecido por água 
 

Marca e modelo  EU Stage V 

Nº de cilindros e cilindrada cm3 4 / 1.662 

Potência máxima@2200 rpm kW/hp 18,4/24,6 

Binário máximo@1600 rpm Nm 91.9 

Alternador V/Amp 12/80 
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SISTEMA HIDRÁULICO 

 
Sistema Bosch-Rexroth constituído por bomba de caudal variável 

Caudal nominal Lt./min. 76 

Pressão hidráulica na lança Bar 250 

Pressão hidráulica na giratória Bar 216 

Pressão hidráulica no circuito auxiliar Bar 190 

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

4 modos de trabalho com 8 bandas de potência, desde o ralenti até à potência máxima 

3 bandas ‘ECO’ de potência, elevado desempenho com economia de combustível 

    

Ligações hidráulicas com uniões tipo ORFS 

 

 
 

 

CHASSIS 

 
Nº de roletes superiores / inferiores  1/ 4  

Velocidade deslocação Km/h 2,8 / 4,5 

Força de tração kN 25,6 
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CABINA 

 
Fotografia meramente ilustrativa 

 
Fotografias meramente ilustrativas 

 
 Altura dos pedais ajustável 
 Alavancas ergonómicas 
 Comando da lâmina electro proporcional 
 Écran de 9” a cores com o menu organizado pelo operador; Classe IP69  
 Interruptor rotativo multifunções: Regulação da velocidade do motor (rpm); Retorno 

ao ralenti através de toque no interruptor; Navegação através dos 
menus e seleção; Classe IP69 

 
 

 Carroçaria 100% em chapa de aço  
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ESCAVADORA COM DIPER 1300MM 

   
 

A Alcance máx. escavação  mm 5165 

 

B Alcance máx. escavação no solo  mm 5035 

C Profundidade máx. escavação - lâmina em cima  mm 3042 

D 
Profundidade máx. escavação - lâmina em 
baixo  

mm 3194 

D Altura máx. de escavação  mm 4571 

E Altura máx. de descarga  mm 3378 

F Altura máx. à cavilha  mm 3980 

G Profundidade máx. de corte vertical  mm 1610 

H Raio mín. de viragem frontal (sem articulação) mm 2396 

 Raio mín. de viragem frontal (com articulação)  mm 1891 

I Raio de viragem da lança à esquerda  graus 75 

J Raio de viragem da lança à direita graus 55 

 Rotação do balde graus 191 

 Rotação da lança graus 109,2 

 Força de rompimento do balde kN 32,4 

 Força de rompimento do braço kN 22,5 

 Velocidade da giratória rpm 8.3 

 

 



 

5/5 
 

DIMENSÕES E PESO 

 
 

A Distância entre eixos mm 1590 

B Comprimento total dos rastos                                              mm 1590 

C Comprimento dos rastos - Borracha                                               mm 2048,5 

 Comprimento dos rastos - metal                                               mm 2048,5 

D Altura ao solo no Kingpost                                              mm 555 

E Raio de rotação da traseira                                        mm 900 

F Largura total da estrutura superior mm 1550 

G Altura à cabina mm 2482 

H Altura ao solo no chassis mm 275 

I Bitola dos rastos mm 1400 

J Largura dos rastos mm 1750 

K Comprimento de transporte com o braço standard mm 4851 

L Altura dos rastos mm 480 

M Altura ao solo no contrapeso                                              mm 563 

 Peso em operação com rastos de borracha Kg 3556 

 Peso de transporte com rastos de borracha Kg 3371 

 

SISTEMA LIVELINK 

 

 

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. 
 


