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ESCAVADEIRA
SOBRE ESTEIRAS

Especificações

Peso em Operação  6.285 – 6.480 lbs (2.850 – 2.940 kg)

Potência Líquida do Motor  28 hp (28,5 kW)

Profundidade de Escavação  9’ 1” (2,76 m)

Alcance  15’ 8” (4,81 m)

Características

•	 Cilindros da lança montados no topo, com rolamentos esféricos para 
proteção do cilindro contra danos, escopo estendido de aplicação, baixo 
custo de reparo e manutenção, desgaste minimizado dos pontos de 
montagem do cilindro e das vedações, além da fácil conservação dos 
pontos de montagem do cilindro, através da substituição dos mancais dos 
rolamentos.

•	 Sensor de carga e divisão de fluxo independente de carga para todas as 
funções de trabalho e de mecanismo de deslocamento, 3 movimentos 
simultâneos.

•	 Cabine confortável e espaçosa, de fácil acesso, com visibilidade excelente 
e instrumentos de uso simples.



ESPECIFICAÇÕES
Dados Operacionais
Peso em operação (esteiras de borracha) 6.285lbs (2.850kg) 

Peso em operação (esteiras de aço) 6.480lbs (2.940kg) 

Comprimento geral (posição de deslocamento) 10' 2” (3,1m) 

Altura geral (posição de deslocamento) 9' 8” (2,9m) 

Comprimento geral (posição de deslocamento em reboque) 15' 5” (4,7m) 

Altura total (alto da cabine) 8' 2” (2,5m) 

Largura total (estrutura superior) 4' 5” (1,4m) 

Largura total (estrutura inferior) 4' 6” (1,4m) 

Plataforma giratória superior 4' 3” (1,3m) 

Área de trabalho (180° ) 9' 2” (2,8m) 

Área de trabalho (360° ) 10' 0” (3,1m) 

Distância do solo 11” (270mm) 

Força de escavação da caçamba (SAE J 1179)* 4.795lbs (21.300N) 

Força de escavação do bastão (SAE J 1179) 3.060lbs (13.600N) 

Pressão sobre terreno (esteiras de borracha) 3.8psi (0,27daN/cm2) 

Pressão sobre terreno (esteiras de aço) 3.9psi(0,28daN/cm2) 

Motor
Fabricante, modelo Mitsubishi, S 4L 

Tipo Motor a diesel de 4 cilindros

Combustão                                4 tempos, injeção em câmara de rotação)

Cilindrada 91 in3 (1,5 L)

Classificação da potência líquida                                       28 hp (20,5 kW) 2.400 rpm (SAE J 1349)

Sistema de Refrigeração Água 

Lâmina
Lâmina disponível nas versões “padrão” e “extra-longa” (referindo-se à distância 
entre a esteira e a lâmina do trator), independente do sistema de direção, e controle 
sensível através de alavanca manual.

Altura x Largura 56” x 13” (1.410 x 330 mm)

Corte sob o chão (padrão/extra-longo) 11” / 12” (285 / 296 mm)

Elevação acima do chão (padrão/extra-longo) 8” / 16” (206 / 406 mm)

Ângulo de inclinação (padrão/extra-longo) 22° / 28°

Equilíbrio de inclinação 9,2° / 8,1°

Transmissão
Mecanismo de deslocamento hidrostático em dois estágios, com motor de 
deslocamento variável de pistão axial e marcha de redução (totalmente fechado). 
Válvula de freio para direção em declive.

Velocidade de marcha, avanço/ré 0-1,7/2,9mph (0-2,7/4,6km/h)

Capacidade de inclinação 60%

Barra de tração, 1ª faixa de velocidade 6.300lbs (2.800daN)

Alarme de movimento de direção (sinal acústico) como padrão.

Plataforma inferior
Plataforma inferior, tipo esteira, de manutenção amigável. Suspensão de engrenagem 
com tensão hidráulica na esteira.

Esteiras de borracha /aço 12”/12” (300/300 mm)

Largura do estribo 3' 6” (1,1 m) 

Comprimento total (engrenagem dentada) 4' 6” (1,4 m) 

Comprimento total (estrutura inferior) 6' 0” (1,8 m) 

Sistema Elétrico
Voltagem nominal Bateria de 12 V 12 V / 72 Ah

Direção
Controle independente das esteiras através de controles manuais ou de pedais.

Sistema Giratório
Direção hidrostática Engrenagem de anel dentado internamente.

Velocidade de giro 0-10rpm

Frenagem de giro: A direção hidrostática também proporciona frenagem dinâmica.

Freio com vários discos, com molas carregadas adicionais agindo, automaticamente, 
quando a alavanca de controle de giro estiver em ponto morto.

Capacidade de Reabastecimento
Tanque de combustível 13,7gal(52L) 

Sistema hidráulico (tanque 6,6 gal / 25 l) 22,5gal(85L) 

Sistema Hidráulico
Bomba de deslocamento variável de pistão axial com controle em LS (baixa velocidade), 
sensor de carga e divisão de fluxo independente de carga para todas as funções de 
trabalho e direção, com 3 movimentos simultâneos possíveis.

Pressão em funcionamento 3.050psi (210bar)

Capacidade máxima da bomba variável 26gpm (99Lpm)

Filtro da linha de retorno, com indicador elétrico de contaminação. Óleo do radiador 
hidráulico compacto, fornecido como padrão. Lança, braço e cilindros articulados 
com amortecimento na posição final, em ambos os lados, função de retração da 
caçamba com amortecimento na posição final de um lado.

Circuito de controle adicional para acessórios de trabalho fornecidos como padrão.

Pressão máxima em funcionamento 3.050psi (210bar)

Potência hidráulica 11gpm (40Lpm) @ 1.750psi (120bar)
9gpm (33Lpm) @ 2.600psi (180bar)

Retorno aberto como padrão. Todas as funções podem ser proporcionalmente ativadas. Duas 
alavancas de controle com quatro direções do motor auxiliar para as operações da escavadeira. 
Desligamento de segurança de todas as funções, assim que o condutor sai da cabine.

*Os equipamentos padrão podem variar com caçambas e/ou braços diferentes.
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ESPECIFICAÇÕES Anexos / Acessórios

TC29
Área de trabalho / Visão Superior

Lança Articulada
Lança de compensação para proporcionar ajuste paralelo lateral em profundidade 
total de escavação.

Ângulo de articulação/ ajuste lateral esquerdo 60° /18” (60° /445mm)

Ângulo de articulação/ ajuste lateral direito 60° /23” (60° /595mm)

Cabine
Cabine de aço, espaçosa, com visão total e à prova de som, com duas portas igualmente 
grandes. Certificação TOPS. Janelas com vidros blindados. Janelas térmicas pintadas 
em verde. Janela térmica do teto solar. Vidro frontal suportado por molas pneumáticas, 
fixáveis no local para ventilação e deslizáveis sob o teto da cabine. Lavador de para-
brisas. Porta-luvas. Painel de instrumentos do lado direito do assento do operador, 
com aparato de alerta visual e acústico. Espelho retrovisor externo, ao lado esquerdo. 
Aquecimento da cabine com desembaçador de para-brisas, através do troca de calor do 
sistema de arrefecimento, além de 2 ventiladores e do modo de ventilação para o verão. 
Assento do operador estofado hidraulicamente, com cobertura em tecido, descansa-
braços com ajuste de altura; ajustes de peso, inclinação e altura do assento, e cinto 
abdominal.

Útil Refletor Halógeno H-3.

Emissão sonora no ambiente em LWA/Emissão sonora na cabine em LpA 95 / 79 dB (A)

Opções de Caçamba
Engate Rápido / Estilo do pino Capacidad en pies 

cúbicos
(Litros) 

Caçamba H.D. de 10” (250 mm) 1,4 40 

Caçamba H.D. de 12” (300 mm) 1,6 45 

Caçamba H.D. de 16” (400 mm) 2,5 70 

Caçamba H.D. de 18” (450 mm) 2,8 80 

Caçamba H.D. de 20” (500 mm) 3,4 96 

Caçamba H.D. de 24” (600 mm) 4,0 113 

Acessórios opcionais
Sistema mecânico de engate rápido para ferramentas de trabalho (QMH)

Assento de luxo do operador, com altura ajustável, encosto mais alto, ajuste 
progressivo - de acordo com o peso do operador, ajuste longitudinal e de inclinação. 
Descansa braços confortáveis, com ajuste flexível de altura e inclinação.

Braço 61” (1,6m) 

Refletores de funcionamento montados na cabine (parte dianteira e traseira)

Refletor de funcionamento montado na lança

Baliza amarela

Viga de elevação do guindaste

Adaptador de mudança rápida para o martelo hidráulico

Abastecimento com óleo hidráulico biodegradável, com base em éster, VI 68

Imobilizador (aparato anti-furto)

Martelo Hidráulico (à prova de som)
Ferramentas de Martelo: Ponto de trabalho pesado ou Ponto do Cinzel

Equipamentos de trabalho:
Lança com braço de
53” (1.100 mm)

Caçamba, empilhada
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Dimensões & Alcance Útil

––––– Braço de 53” (1,350 mm)
––––– Braço de 61” (1,550 mm)
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TC29Capacidade de Carga com Braço de 53” (1.100 mm)

As cargas acima (todos os valores em libras x 1.000 toneladas, no sistema de medidas respectivo) estão de acordo com o SAE J 1097. Não excedem 87% da capacidade hidráulica de 
levantamento ou 75% da capacidade de inclinação. Em cada caso, o menor valor está indicado. Todos os valores foram determinados com o gancho de carga. Caso uma caçamba seja 
anexada, a diferença de peso da caçamba menos o peso do gancho de carga devem ser deduzidos da carga útil permitida. Quando usadas para operações de guindastes, as escava-
deiras devem ser equipadas com válvulas de segurança contra ruptura de mangueira e com aparato de alerta para sobrecarga. Equipamento em funcionamento: esteiras de borracha,
braço de 53” (1,350 mm).

Sistema INGLÊS de Medidas
Unidade x 1,000 libras Carga: distância do centro da coroa

Altura do pino da dobradiça
da caçamba

6’ 7” 8’ 2” 9’ 10” 11’ 6” 13’ 1”

Extremidade Lateral Extremidade Lateral Extremidade Lateral Extremidade Lateral Extremidade Lateral 

6’ 7” Sustentado por lâmina – – 1,83 1,50 1,72 1,19 1,46 0,86 – –

Em movimento – – 1,50 1,46 1,17 1,17 0,84 0,84 – –

3’ 3” Sustentado por lâmina 3,11 2,07 2,29 1,48 2,01 1,12 1,70 0,84 1,19 0,00

Em movimento 1,87 2,05 1,48 1,46 0,99 1,08 0,79 0,82 0,66 0,68

0 Sustentado por lâmina 2,98 1,79 2,16 1,28 1,65 1,06 1,37 0,82 1,15 0,71

Em movimento 1,68 1,72 1,23 1,26 0,99 1,01 0,77 0,79 0,64 0,66

- 3’ 3” Sustentado por lâmina 2,29 1,94 1,87 1,15 1,50 1,01 0,99 0,82 – –

Em movimento 1,65 1,81 1,10 1,12 0,95 0,99 0,77 0,79 – –

Sistema MÉTRICO de Medidas
Unidade x 1,000 kg Carga: distância do centro da coroa

Altura do pino da dobradiça
da caçamba

2,0 m 2,5 m 3,0 m 3,5 m 4,0 m

Extremidade Lateral Extremidade Lateral Extremidade Lateral Extremidade Lateral Extremidade Lateral 

2,0 m Sustentado por lâmina – – 0,83 0,68 0,78 0,54 0,66 0,39 – –

Em movimento – – 0,68 0,66 0,53 0,53 0,38 0,38 – –

1,0 m Sustentado por lâmina 1,41 0,94 1,04 0,67 0,91 0,51 0,77 0,38 0,54 0,32

Em movimento 0,85 0,93 0,67 0,66 0,45 0,49 0,36 0,37 0,30 0,31

0 Sustentado por lâmina 1,35 0,81 0,98 0,58 0,75 0,48 0,62 0,37 0,52 0,32

Em movimento 0,76 0,78 0,56 0,57 0,45 0,46 0,35 0,36 0,29 0,30

-1,0 m Sustentado por lâmina 1,04 0,88 0,85 0,52 0,68 0,46 0,45 0,37 – –

Em movimento 0,75 0,82 0,50 0,51 0,43 0,45 0,35 0,36 – –
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Data Efetiva: Maio de 2010. As especificações e os preços do produto estão sujeitos a alteração, sem aviso ou obrigação. As fotografias e/ou desenhos neste documento são 
apenas para fins de ilustração. Consulte o Manual do Operador adequado para obter instruções sobre o uso adequado deste equipamento. O descumprimento das instruções 
do Manual do Operador adequado ao usar nosso equipamento ou, de outro modo, ao agir de forma irresponsável podem resultar em ferimento grave ou morte. A única garantia 
aplicável ao nosso equipamento é a garantia padrão por escrito, aplicável a uma venda e a um produto específico. A Terex não oferece nenhuma outra garantia, expressa ou 
implícita. Os produtos e serviços relacionados podem consistir em marcas registradas, marcas de serviços ou nomes comerciais da Terex Corporation e/ou suas subsidiárias nos 
EUA e em outros países. Todos os direitos reservados. Terex é uma marca registrada da Terex Corporation nos EUA e em muitos outros países. © 2010 Terex Corporation.

Capacidade de Carga com Braço de 61” (1.550 mm)
Sistema INGLÊS de Medidas
Unidade x 1,000 libras Carga: distância do centro da coroa

Altura do pino da dobradiça
da caçamba

6’ 7” 8’ 2” 9’ 10” 11’ 6” 13’ 1”

Extremidade Lateral Extremidade Lateral Extremidade Lateral Extremidade Lateral Extremidade Lateral 

6’ 7” Sustentado por lâmina – – 1,83 1,50 1,72 1,19 1,43 0,84 – –

Em movimento – – 1,50 1,46 1,17 1,17 0,82 0,82 – –

3’ 3” Sustentado por lâmina 3,11 2,07 2,29 1,48 2,01 1,12 1,68 0,82 1,15 0,66

Em movimento 1,87 2,05 1,48 1,46 0,99 1,08 0,77 0,79 0,62 0,64

0 Sustentado por lâmina 2,98 1,79 2,16 1,28 1,65 1,06 1,35 0,79 1,10 0,66

Em movimento 1,68 1,72 1,23 1,26 0,99 1,01 0,75 0,77 0,60 0,62

- 3’ 3” Sustentado por lâmina 2,29 1,94 1,87 1,15 1,50 1,01 0,97 0,79 – –

Em movimento 1,65 1,81 1,10 1,12 0,95 0,99 0,75 0,77 – –

Sistema MÉTRICO de Medidas
Unidade x 1,000 kg Carga: distância do centro da coroa

Altura do pino da dobradiça
da caçamba  

2,0 m 2,5 m 3,0 m 3,5 m 4,0 m

Extremidade Lateral Extremidade Lateral Extremidade Lateral Extremidade Lateral Extremidade Lateral 

2,0 m Sustentado por lâmina – – 0,83 0,68 0,78 0,54 0,65 0,38 – –

Em movimento – – 0,68 0,66 0,53 0,53 0,37 0,37 – –

1,0 m Sustentado por lâmina 1,41 0,94 1,04 0,67 0,91 0,51 0,76 0,37 0,52 0,30

Em movimento 0,85 0,93 0,67 0,66 0,45 0,49 0,35 0,36 0,28 0,29

0 Sustentado por lâmina 1,35 0,81 0,98 0,58 0,75 0,48 0,61 0,36 0,50 0,30

Em movimento 0,76 0,78 0,56 0,57 0,45 0,46 0,34 0,35 0,27 0,28

-1,0 m Sustentado por lâmina 1,04 0,88 0,85 0,52 0,68 0,46 0,44 0,36 – –

Em movimento 0,75 0,82 0,50 0,51 0,43 0,45 0,34 0,35 – –

As cargas acima (todos os valores em libras x 1.000 toneladas, no sistema de medidas respectivo) estão de acordo com o SAE J 1097. Não excedem 87% da capacidade hidráulica de 
levantamento ou 75% da capacidade de inclinação. Em cada caso, o menor valor está indicado. Todos os valores foram determinados com o gancho de carga. Caso uma caçamba seja 
anexada, a diferença de peso da caçamba menos o peso do gancho de carga devem ser deduzidos da carga útil permitida. Quando usadas para operações de guindastes, as escava-
deiras devem ser equipadas com válvulas de segurança contra ruptura de mangueira e com aparato de alerta para sobrecarga. Equipamento em funcionamento: esteiras de borracha,
braço de 61” (1,550 mm).
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