ASSUMA O CONTROLO
NUMA RETROESCAVADORA
®
CAT

ESTÁ
sEGURO
Antes da internet, antes da
televisão a cores, antes de o homem
ter deixado a sua pegada na lua, já
a Caterpillar fabricava máquinas.
Produzimos os equipamentos de
construção com A maior qualidade
há mais de 90 anos.
NOVAS MÁQUINAS, O MESMO ADN
A primeira retroescavadora da CAT foi para a estrada em 1985.
Esta máquina foi co-desenvolvida por uma equipa de designers
do Illinois, EUA e por uma equipa da fábrica em Desford, UK.
A procura do cliente e respetivas aplicações têm vindo a
mudar durante os últimos 35 anos, mas as retroescavadoras
atuais mantêm-se fiéis à original Série A de 1985.
As máquinas ainda são desenhadas por especialistas que vão
ao encontro dos operadores atuais. Todos os modelos oferecem
fiabilidade, força e um ambiente de operação com a máxima
qualidade para aguentar até os projetos mais exigentes.
A mais recente linha de retroescavadoras é criada a partir de
35 anos de paixão, conhecimento e experiência.

MAIS QUE UMA MÁQUINA
Júlio César García Pérez tem um amor de longa data
com as retroescavadoras Cat. Foi em 1989 que ele
começou a trabalhar com máquinas Caterpillar e, em
1997, criou sua própria empresa. Desde então, tem
sido totalmente fiel às retroescavadoras Cat.
“Pareceu-me a máquina mais versátil que melhor se adequava
à mais ampla variedade de trabalhos”, diz Júlio. “Além disso,
naquela época houve muitas mudanças no setor de construção.
Desde 1997, tenho as 438C, 432D e 432E, e acabei de
comprar a 432F2… O importante é ter uma máquina
totalmente equipada, pois ela oferece sempre o melhor
desempenho
Entre a retroescavadora Cat e eu não há segredos. Nós
damo-nos perfeitamente! “, brinca Júlio
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Julio Cesar GarcIa Perez,
Proprietário-operador, ESPANHA
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TENHA MAIS CONTROLO
TRABALHAMOS RODEADOS
PELA INCERTEZA, DESDE O
DESENVOLVIMENTO DO NEGÓCIO ÀS
FINANÇAS OU FLUTUAÇÕES DE PREÇOS
DE COMBUSTÍVEL.
É POR ISSO QUE PENSAR NA SUA
PRÓXIMA RETROESCAVADORA,
CONTROLO E SEGURANÇA É A
CHAVE.
Consciente disso, a Caterpillar concentra todos
os novos recursos e inovações na eliminação de
riscos, na melhoria da economia de combustível
e na maximização de potência e precisão,
ajudando-o a gerir todos os aspetos do seu
negócio.

ECONOMIZAR COMBUSTÍVEL
Economize até 10% em combustível com o motor Cat,
projetado para cumprir com as mais recentes normas
de emissões.

COMANDOS MONTADOS NO ASSENTO
Trabalhe confortavelmente com comandos eletrohidráulicos ergonômicos montados no assento,
projetados para oferecer mais controlo a cada
movimento.

ESCOLHA AS SUAS CONFIGURAÇÕES
Use o ecrã do visor para definir as preferências
pessoais do operador para poder trabalhar no ritmo
que melhor lhe convier.

FÁCIL DE TER E DE OPERAR
Com opções de financiamento, economia de
combustível e peças e engenharia da melhor
qualidade, é mais fácil e acessível do que nunca
possuir e operar uma retroescavadora Cat.
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QUAL O MODELO
QUE VAI ESCOLHER?
Existem quatro novas opções de
retroescavadoras para escolher. cada uma
é diferente mas todas oferecem mais conforto,
economia de combustível e controlo do que
anteriormente.

428
• POTÊNCIA DO MOTOR

55kW/ 70kW / 74.5 kW

• PESO DE OPERAÇÃO

8206 kG

• PROFUNDIDADE

4778 mm / 5700 mm
(E-Stick)

DE ESCAVAÇÃO
• FORÇA DE ESCAVAÇÃO

54.3 kN

BALDE FRONTAL
• CONTROLOS

Mecânico no balde frontal
/ mecânicos na retroescavadora
(opção de comandos pilotados)

432
• POTÊNCIA DO MOTOR

74.5 kW / 82 kW

• PESO DE OPERAÇÃO

8322 kG

• PROFUNDIDADE

4778 mm / 6169 mm
(Performance E-Stick)

DE ESCAVAÇÃO
• FORÇA DE ESCAVAÇÃO

54.3 kN

BALDE FRONTAL
• CONTROLOS
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Montado no assento,
comandos eletro-hidráulicos
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Cada modelo Inclui:
•
•
•
•
•

Um ecrã para escolher as suas configurações pessoais e modos de potência
Um motor Cat que cumpre com as mais recentes normas de emissões
Lança curva com estilo icônico para escavadora Caterpillar
Um poderoso sistema hidráulico para quando necessário
Acesso a dados do Product Link™ para ajudar a aumentar a produtividade e
reduzir custos

434
• POTÊNCIA DO MOTOR

74.5 kW

• PESO DE OPERAÇÃO

9170 kG

• PROFUNDIDADE

4827 mm / 5748 mm
(E-Stick)

DE ESCAVAÇÃO
• FORÇA DE ESCAVAÇÃO

62.9 kN

BALDE FRONTAL
• CONTROLOS

Mecânico no balde frontal
/ mecânicos na
retroescavadora (opção de
comandos pilotados)

444
• POTÊNCIA DO MOTOR

74.5 kW / 82 kW

• PESO DE OPERAÇÃO

9462 kG

• PROFUNDIDADE

4826 mm / 6218 mm
(Performance E-Stick)

PROFUNDIDADE
• FORÇA DE ESCAVAÇÃO

62.4 kN

BALDE FRONTAL
• CONTROLOS
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Montado no assento,
comandos eletro-hidráulicos
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CARACTERISTICAS QUE VAI ADORAR

ECRÃ DE
VISUALIZAÇÃO
Configure o desempenho da sua máquina
para aumentar a produtividade e eficiência.
Dependendo do modelo, o ecrã interativo permitirá:
• manter sua máquina segura com o software de
segurança de máquinas
• definir velocidade hidráulica
• alterar a capacidade de resposta da máquina
• obter atualizações sobre o diagnóstico de máquinas
• veja os próximos lembretes de manutenção.
O LCD do ecrã do operador é fornecido standard com teclas
programáveis, ou também pode escolher o ecrã com função
de toque opcional.

MOTOR
®
Cat C3.6
Respire fundo com o poderoso e eficiente
motor CAT.
O motor Cat cumpre com as normas de emissão da
fase V da UE. Embora consuma até 10% menos
combustível, oferece a mesma potência e binário
de torque. Além disso, o sistema de
pós-tratamento não requer manutenção.
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TRANSMISSÃO POWERSHIFT
Desfrute de uma mudança de marchas
suave e eficiente sem parar.
Basta girar a alavanca do inversor para mudar de
marcha. A alavanca tem um design ergonômico,
permitindo que você troque de marcha de
maneira fácil e confortável. A alavanca de
mudança de marchas não está montada no chão,
oferecendo mais espaço para trabalhar.

CONTROLOS
MONTADOS
NO ASSENTO
Escolha controlos montados no assento
para o máximo conforto e produtividade.
Os controlos opcionais montados no assento
permitem que os operadores trabalhem
com mais precisão do que nunca, com
o mínimo esforço. Você pode orientar o
assento em direção ao carregador frontal ou
retroescavadora, ou também pode sentarse entre os dois, com o assento virado. No
modo duplo, você pode orientar o assento em
direção ao carregador frontal e controlar os
acessórios da retroescavadora e vice-versa.
Ao incorporar os controlos no assento, criámos
mais espaço para as pernas, armazenamento e
visibilidade nas costas.
retroescavadoras
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“Os joysticks
integrados no
assento são uma boa
característica.
Quero tê-la em toda
a minha frota! ”
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	Jakub Wawrzyniak, PROPRIETÁRIO, POLÓNIA
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TORNA O TRABALHO
RÁPIDO E FÁCIL
JAKUB WAWRZYNIAK SABE BEM COMO
GERIR UMA EMPRESA DE CONSTRUÇÃO –
É apenas o que ele faz há 18 anos.
A empresa Jakub está sediada perto de Konin, no
centro da Polónia, e emprega 50 pessoas.
Juntos, eles são responsáveis pela construção,
demolição, projetos agrícolas e residenciais, entre
outros. A equipa de Jakub trabalha ao ar livre em
todos os tipos de clima e está acostumada a molhar
os pés, pois costumam construir sistemas de esgoto,
abastecimento de água e esgotos.

MÁQUINAS EM QUE SE PODE CONFIAR
Eles testam constantemente o desempenho do
equipamento, por isso é essencial ter máquinas duradouras
e de confiança, capazes de lidar com tarefas realmente
exigentes.
“Quando se trata de comprar e manter novas máquinas,
tenho um ótimo relacionamento com o Revendedor Cat.
Eu assino sempre um Plano de Proteção Estendida e um
Contrato de Manutenção. Quero que minhas máquinas
funcionem o maior tempo possível sem problemas “,
explica Jakub.

A 432 AJUDA O NEGÓCIO
Jakub é um grande admirador da retroescavadora CAT 432.
Ela faz o trabalho todo, preenche as escavações e Isso
ajuda-nos “, diz ele.
«Facilita o nosso trabalho. Os sistemas utilizados tornam a
tarefa mais rápida e segura.
“Os joysticks integrados no assento são uma boa
característica. Quero tê-la em toda a minha frota! disse
Jakub
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“AS ALAVANCAS INTEGRADAS DE
TIPO DE JOYSTICKS SÃO RÁPIDAS
E PRECISAS, ESPECIALMENTE,
QUANDO TRABALHAMOS EM
VALAS E TAREFAS DIVERSAS.”
JAKUB PRZYBYŁA, OPERADOR, POLÓNIA

“COMPARADO COM A
CONCORRÊNCIA, A CAT É
MUITO MAIS AGIL E
FIÁVEL E COM BAIXO
CONSUMO DE
COMBUSTÍVEL”
EDWARD CYNKA, PROPRIETÁRIO, POLÓNIA
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“É um prazer trabalhar com ela.
A CONDUÇÃO EM ESTRADA É MUITO
MAIS CONFORTÁVEL.”
EGIDIJUS EIMUTIS, OPERADOR, LITUÂNIA
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Para obter mais informações sobre a nova linha de retroescavadoras,
entre em contato com a STET ou visite retroescavadoras.stet.pt.
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