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WA380-6 P Á  C A R R E G A D O R A  D E  R O D A S

NUM RELANCE

A carregadora de rodas WA380-6 oferece um compromisso entre rendimento, conforto e economia. Adequada 

para todos os tipos de aplicações e equipada com um motor de elevado desempenho, é mais silencioso de que 

um sussurro, e extremamente económico, esta máquina vai além das expectativas do sector para a sua classe 

de carregadora de rodas. Seja qual for a tarefa, a WA380-6 pode executá-la, graças à sua extraordinária força de 

tracção e ao seu sistema hidráulico CLSS (Centro Fechado com Adaptação à Carga). Além disso, a nova cabina 

SpaceCab™ oferece ao operador um conforto ímpar e uma excelente visão do balde e das rodas. Fiabilidade, 

facilidade de manutenção, economia e segurança – a WA380-6 estabelece novas normas em todas as áreas.

Produtividade extraordinária

• Sistema hidráulico CLSS com bombas de 

caudal variável

• Alcance e altura de descarga superiores

• Longa distância entre os eixos

• Bloqueio do conversor de binário (opcional)

Conforto excepcional do condutor

• SpaceCab™ de duas portas

• Visibilidade perfeita em todas as direcções

• Transmissão automática com selecção de modo 

e pontos de mudança variáveis

• Alavancas electrónicas de curso curto (opcional)

• Apoio do braço largo e consola ajustável

• Coluna de direcção ajustável

• Ar condicionado e rádio-leitor de CD

• Controlo da climatização (opcional)

• Aquecimento e suspensão a ar da cadeira do 

operador

Multifuncional e fl exível

• Compreende uma vasta gama de 

acessórios, para diversos usos
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WA380-6
PÁ CARREGADORA DE RODAS

POTÊNCIA MOTORA
143 kW / 192 HP @ 2.100 rpm

PESO OPERATIVO
17.800 kg

CAPACIDADE DO BALDE
3,1 - 4,5 m³

Fiabilidade e intervalos de 

manutenção longos

• Componentes originais Komatsu de alta 

qualidade

• Chassis robusto e resistente às tensões de 

torção

• Travões de serviço e parqueamento 

totalmente hidráulicos e sem manutenção, 

multidiscos em banho de óleo

• Conectores (DT) selados, à prova de poeiras 

e água

Manutenção facilitada

• EMMS (Sistema de Monitorização e Manutenção do Equipamento)

• Disposição centralizada dos fi ltros de óleo e combustível

• Montagem do radiador lado a lado para uma fácil limpeza

• Portas em asa de gaivota, para um acesso fácil a partir do solo

• Ventoinha reversível, controlada na cabina

• Sistema de lubrifi cação central automática

• Sistema de localização Komatsu Komtrax™

O motor SAA6D107E-1 da Komatsu

com injecção “common rail” de alta pressão 

desenvolve elevada potência em modo de economia de 

combustível. Este motor satisfaz a norma EU Stage IIIA 

e a regulamentação sobre emissões EPA Tier III.
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WA380-6 P Á  C A R R E G A D O R A  D E  R O D A S

NOVO MOTOR ECOT3
O novo motor SAA6D107E-1 Komatsu da WA380-6 tem como características um binário mais elevado, melhor 

desempenho a baixa rotação, excelente resposta de aceleração e uma electrónica de ponta. Resulta daí uma pro-

dutividade inigualável e um baixíssimo consumo de combustível. O motor desenvolve 143 kW (192 HP) a exacta-

mente 2.100 RPM e um binário de 963 Nm a exactamente 1.500 RPM. Este motor é desenhado e construído pela 

Komatsu em conformidade com os mais elevados padrões tecnológicos e de qualidade (incluindo os componen-

tes electrónicos de concepção Komatsu), garantindo assim uma fi abilidade e durabilidade sem par.

Sistema HPCR robusto

(Injecção de combustível “common rail” de alta 

pressão)

Uma bomba de alta pressão bombeia o combustível 

para a câmara de combustão ou régua comum “Com-

mon Rail”. A ECU (Unidade de Controlo Electrónico) 

optimiza em seguida a injecção de combustível da ré-

gua comum para os cilindros do motor. Isto melhora a 

potência do motor e a efi cácia do combustível e reduz 

os níveis de emissões e de ruído.

Novo sistema de combustão

O nosso novo sistema de combustão optimiza a distri-

buição e ignição da combustão. Simulações e análises 

intensas por computador permitem à câmara de com-

bustão, especialmente desenhada, reduzir as emissões 

de NOx e de partículas, o consumo de combustível e o 

nível de ruído.

Sistema de arrefecimento do ar comprimido a ar

Ao arrefecer o ar comprimido fornecido pelo turbocom-

pressor aos cilindros, este sistema optimiza a efi cácia 

da combustão, reduz as emissões e melhora o desem-

penho do motor.

Arrefecedor 

de ar

Injector

ECU (Unidade de 

Controlo Electrónico)

Régua comum 

(Common rail)

Bomba de alimentação

Nova câmara de 

combustão

Sistema de controlo electrónico

O sistema de controlo electrónico Komatsu controla 

o desempenho do motor optimizando as emissões, a 

efi cácia do combustível e os níveis de ruído, mesmo 

em condições extremas.
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WA380-6
PÁ CARREGADORA DE RODAS

PRODUTIVIDADE EXTRAORDINÁRIA

Desenho moderno da máquina

A WA380-6 caracteriza-se pela combinação ideal de uma linha de transmissão altamente efi caz, um potente 

sistema hidráulico e uma excelente estabilidade. A sua extraordinária força de tracção facilita-lhe a penetração 

mesmo nos materiais mais densos e permite maior produtividade na carga em V. Com o seu potente sistema 

hidráulico, o enchimento do balde é o mais rápido e efi caz possível. Por outro lado, a sua elevada estabilidade 

assegura maior segurança da máquina em operações de carga mesmo quando o material a carregar é surpre-

endentemente pesado. Além disso, o sistema de suspensão da lança, instalado de série, minimiza os derrames 

durante o transporte de material. Isto reduz os custos e alonga a duração de vida dos rolamentos e casquilhos.

Controlo preciso e facilidade de operação

A WA380-6 tem como características bombas de 

caudal variável tanto no sistema hidráulico como no 

sistema de direcção. Estas bombas fornecem o volu-

me exacto de óleo necessário, o que melhora drastica-

mente a efi cácia do combustível. O sistema hidráulico 

CLSS da Komatsu permite um controlo extremamente 

preciso do mecanismo de manobra e assegura ao 

mesmo tempo a movimentação suave do balde, da 

lança e dos acessórios accionados hidraulicamente.

Carga e transporte mais rápidos com o blo-

queio de conversor de binário opcional

O sistema opcional de bloqueio do conversor de 

binário proporciona uma produtividade e efi cácia de 

combustível imbatíveis em aplicações de carga e de 

transporte de curta distância. O operador pode enga-

tar o sistema da 3ª até à 4ª velocidade. Isto aumenta 

consideravelmente a velocidade de deslocação, espe-

cialmente nas subidas, graças a uma força de tracção 

superior. E, ao mesmo tempo, elimina as perdas do 

conversor, reduzindo assim consideravelmente o con-

sumo de combustível.
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WA380-6 P Á  C A R R E G A D O R A  D E  R O D A S

ESTABILIDADE E MANOBRALIDADE EXCELENTES

Bitola larga e grande distância entre os eixos

Uma bitola larga de 2.160 mm e uma grande distância 

entre eixos de 3.300 mm dão à WA380-6 uma ex-

celente estabilidade, que é sufi ciente para trabalhos 

em terrenos irregulares e ciclos de carga e transporte 

rápidos, com um mínimo de derramamento de mate-

rial e máximo conforto do operador. A articulação de 

direcção de 37º para os dois lados torna a WA380-6 

extremamente manobrável em espaços apertados para 

ciclos de carga mais rápidos.

Alcance e altura de descarga superiores

A estrutura longa, permite uma grande altura e alcance de descarga, respectivamente 2.990 mm e 1.130 mm, 

valores impressionantes com um balde de usos gerais de 3,1 m³ (medido com lâmina soldada) de capacidade. 

Com estas gamas de trabalho, fazer carregamentos de camiões de caixa alta com uma carga de 28 toneladas, é 

uma brincadeira!
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WA380-6
PÁ CARREGADORA DE RODAS

OPERAÇÃO SIMPLES E CONVENIENTE 

Nova direcção por “joystick” mais fácil de usar (opcional)

Um novo sistema de direcção por “joystick” está disponível como op-

ção, assegurando uma operação conveniente em trabalhos de carrega-

mento. Este sistema permite mudar o sentido de translação e o engre-

namento de velocidades. Podendo ainda pré-selecionar a velocidade 

de rotação da articulação em duas fases, dependendo se é um carre-

gamento em “V” (mais rápido) ou operação de transporte (mais lento e 

preciso).

Alavanca multifunções (opcional)

O joystick do tipo multifunções conta já com o interruptor de inversão de 

marcha integrado. Este joystick assegura uma operação fácil, simples e 

confortável. A escolha ideal para aumentar a produtividade.

Controlos hidráulicos suaves e ergonómicos

As novas alavancas do sistema pilotado tal como os controlos por dedo 

são precisos e reduzem a fadiga do operador. O posicionamento das 

alavancas e a localização da consola podem ser ajustados em altura e 

profundidade, adaptando-se a qualquer operador. Equipamento EPC 

está também disponível como opcional, oferecendo também uma fun-

ção de modulação para abrandar e parar o movimento descendente do 

balde, eliminando as vibrações. Além do mais, o corte dos movimentos 

de ascendentes e descendentes da lança podem ser pré-selecionados. 

Uma terceira característica do sistema EPC, é a função de enchimento 

do balde semiautomática.

Pedal de aceleração inteligente

O novo pedal de aceleração de detecção de impulso é inovador, aju-

dando automaticamente o operador a adaptar o momento de mudança 

das engrenagens à carga. Nos trabalhos mais pesados, que requerem 

força de tracção elevada e aceleração máxima, o operador tem tendência 

a carregar a fundo no acelerador. A máquina prevê o gesto e muda as 

passagens de caixa o mais tarde possível. Nos trabalhos mais leves, onde 

o consumo de combustível é um factor importante, o operador exerce 

intuitivamente menos pressão no pedal de aceleração. Mais uma vez, a 

máquina prevê o gesto e engrena o mais depressa possível velocidades 

superiores para obter a melhor economia de combustível possível.

Alavancas electrónicas de 

curso curto (opcional)
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WA380-6 P Á  C A R R E G A D O R A  D E  R O D A S

CABINA ESPAÇOSA “SPACECAB™”

Acesso seguro e adequado

A fi m de facilitar uma entrada segura na cabina, a WA380-6 

tem uma escada de acesso auto-lavável com degraus anti-

derrapantes inclinados em 8º dos dois lados da cabina. As 

portas da cabina estão fi xadas à parte traseira da cabina 

por dobradiças, o que permite um ângulo de abertura maior 

– mesmo o lado direito pode ser totalmente aberto.

A melhor posição de operação, e a melhor visibilidade

A cabina é a maior da sua classe e oferece um conforto só comparável a um automóvel. O párabrisas mais largo, 

e sem pilares, asseguram uma visibilidade perfeita do balde e dos pneus; o capôt inclinado também favorece a 

visibilidade para a traseira. A cabina é montada sobre amortecedores viscosos garantindo um ruído interior de 

72 dB(A), o mais baixo da sua classe. Isto, juntamente com o sistema de ar condicionado de série oferecem ao 

operador um bem estar e conforto, tanto quanto o assento multi-ajustável, com apoio lombar. A facilidade de 

operação dos controlos hidráulicos, e a multi-ajustável consola destes, torna possível operar a carregadora con-

venientemente e confortavelmente, por muitas e produtivas horas.
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WA380-6
PÁ CARREGADORA DE RODAS

Caixa térmica para 

bebidas

Rádio leitor de CD

Ar condicionado

Alimentação de 12 V 

(opcional)

Apoio para o braço largo 

e multi-ajustável

Compartimento de 

arrumação

Janela corrediça

Aquecimento e 

suspensão a ar da 

cadeira do operador

Coluna de direcção 

ajustável

Suporte de garrafa
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WA380-6 P Á  C A R R E G A D O R A  D E  R O D A S

MANUTENÇÃO SIMPLES E RÁPIDA

EMMS 

(Sistema de Monitorização e Manutenção do Equipamento)

Sistema completamente novo, foi colocado no campo de visão do ope-

rador, deste modo as informações são lidas facilmente. Se ocorrer uma 

avaria ou mau funcionamento, aparece no visor, um código, e o tipo de 

informação, na linguagem escolhida. Este sistema, tem memória para 

avarias, e um sistema de autodiagnostico, além de os intervalos de ma-

nutenção estarem já programados. Por este facto quer o operador quer 

os serviços pósvenda, podem organizar as paragens para manutenção 

da melhor forma, e com tempos minimos de imobilização. Este sistema 

aumenta assim a disponibilidade do equipamento, e minimiza a ocorrên-

cia de avarias.

Ventoinha hidráulica rapidamente reversível

Um interruptor de botão de pressão na cabina permite ao operador ligar 

a ventoinha do radiador em marcha invertida para trabalhos em ambien-

tes poeirentos. Isto pode-se fazer facilmente com a máquina a funcionar 

e sem ser preciso parar o motor. Para reduzir ainda mais a frequência 

da limpeza, é possível equipar a máquina com uma ventoinha reversível 

automaticamente, que pode ser programada para limpar a intervalos 

situados entre 10 minutos e 2 horas.

Sistema de localização Komatsu Komtrax™

O sistema de localização da Komatsu, Komtrax™, é um meio revo-

lucionário novo de seguir o seu equipamento, a qualquer momento e 

onde quer que esteja. Permite-lhe identifi car o local preciso das suas 

máquinas e obter as leituras do contador horário em tempo real median-

te uma ligação à Internet. O sistema Komtrax consiste numa unidade 

de controlo electrónico, um transmissor GPS e uma antena de satélite 

instalada na sua máquina. Está ligado a um sistema de satélites de GPS 

e de telecomunicações para fornecer dados sobre localizações e infor-

mações. Concebido para um futuro mais exigente, o sistema Komtrax é 

uma resposta às suas necessidades de hoje e de amanhã.

E01
MAINTENANCE

Montagem do radiador lado a lado

A disposição do radiador lado a lado, aliada a um condensador do ar 

condicionado montado na corrente de ar, assegura um fácil acesso em 

caso de necessidade de uma limpeza intensiva. Isto faz da máquina a 

escolha ideal para aplicações de reciclagem sempre que seja absoluta-

mente necessária uma limpeza fácil.
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WA380-6
PÁ CARREGADORA DE RODAS

Sistema de lubrifi cação central automática de 

série

O sistema automático de lubrifi cação central reduz o 

tempo de manutenção diária ao mínimo. O reservatório 

é robusto e está numa posição protegida, assegura 

uma lubrifi cação a todos os níveis, e é controlado elec-

tronicamente, existindo também na cabina um sinal 

de aviso de mau funcionamento. Aumentando assim 

a vida útil do equipamento, e diminuindo os custos de 

reparação.

Concebida para poupar tempo

Com intervalos de manutenção longos e o melhor 

acesso da sua categoria, a WA380-6 reduz o tempo e 

dinheiro necessários à interrupção para manutenção. 

Uma mola de gás ajuda o operador a abrir e fechar as 

portas laterais basculantes para um serviço diário mais 

fácil. 

Disposição centralizada dos fi ltros

A posição centralizada de todos os fi ltros reduz ao 

mínimo o tempo de interrupção para serviço.

Drenos externos de fl uidos

Todos os fl uidos podem ser drenados por válvulas 

montadas no lado exterior da máquina para facilitar a 

manutenção e reduzir os derrames.

Serviço após venda e fornecimento de peças

Quando compra um equipamento Komatsu, compra 

muito mais que somente um equipamento. A nossa 

empresa acompanha-o pela vida útil do equipamento. 

Programas de manutenção preventiva são mais uma 

parte da nossa gama de serviços. O serviço de peças 

garante uma imobilização mínima do seu equipamento, 

rapidez na resposta 

e entrega são garan-

tidas, pelo efi ciente 

serviço de peças de 

substituição.

O acesso para serviço é fácil e conveniente

Os acessos de serviço, como as portas em “asa de 

gaivota” foram desenhados de modo a oferecer amplo 

espaço. Permitindo o acesso conveniente e seguro aos 

pontos de serviço, ao nível do solo.
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WA380-6 P Á  C A R R E G A D O R A  D E  R O D A S

BALDES E ACESSÓRIOS

Balde usos gerais

Este tipo de balde tem uma 

excelente penetração, e um fácil 

enchimento. O balde tipo uni-

versal pode ser equipado com 

adaptadores de fl ange e dentes.

Balde movimentação de 

terras

Este balde com um fundo de 

uma só peça, pode ser aplicado 

quer para trabalhos de movimen-

tação de terras quer para carre-

gamentos de materiais densos. 

As arestas em curva oferecem 

uma óptima penetração.

Balde inertes

O balde de inertes é a solução 

ideal para manusear materiais 

soltos e relativamente leves. Os 

tampos laterais asseguram que 

tenha grande capacidade. As 

operações de limpeza são facili-

tadas pela lâmina.

Engate rápido hidráulico

A WA380-6 pode mudar de aces-

sório numa questão de segundos 

com o engate rápido do tipo 

Heavy Duty. Este opcional com 

um design verdadeiramente úni-

co mas compatível com o merca-

do, o aumento da distância das 

cavilhas é reduzido ao mínimo. 

Assim as forças e capacidades 

de elevação permanecem quase 

inalteradas.

Extensa gama de acessórios

É dado como exemplo, as garras 

para manuseamento de madeira; 

a sua estrutura rígida, a grande 

potência hidráulica, e um cilindro 

de “tilt” especial, a WA380-6 é a 

solução ideal para a industria. 

O desenho robusto do sistema 

da carregadora, e dos eixos 

asseguram uma durabilidade 

máxima.

Altura máxima de descarga 

com versão high-lift

A altura de descarga e alcance 

podem ser aumentados para 

trabalhos especiais, com a 

versão opcional high-lift. Esta 

versão pode aumentar a altura 

de descarga até 530 mm (com 

balde universal de 3,1 m³ de 

capacidade).
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WA380-6
PÁ CARREGADORA DE RODAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR

Sistema.................................................................... 4 rodas motrizes

Eixo frontal ........................ Tipo Komatsu reforçado, semi fl utuante,

 (LSD-diferenciais opcionais)

Eixo traseiro....................... Tipo Komatsu reforçado, semi fl utuante,

 oscilação de 26°, (LSD-diferenciais opcionais)

Diferenciais................................................ Par engrenagens cónicas

Transmissões fi nais ...... Engrenagens planetárias em banho de óleo

Pneus .................................................................................. 23.5 R25

CHASSIS E PNEUS

TRANSMISSÃO

Modelo ........................................................ Komatsu SAA6D107E-1

Tipo ...........................Arrefecido a água, 4 tempos, injecção directa

 ‘common rail’, turbocomprimida e arrefecida a ar

Potência motora

 À rotação de .................................................................. 2.100 rpm

 ISO 14396............................................................143 kW / 192 HP

 ISO 9249 (potência motora líquida) .....................142 kW / 190 HP

Binário máx./rotação ............................................963 Nm/1.500 rpm

N.° de cilindros .................................................................................6

Diâmetro × curso.........................................................107 × 124 mm

Cilindrada .................................................................................. 6,69 l

Tipo de accionamento de ventoinha..................................Hidráulico

Sistema de lubrifi cação............Bomba de engrenagem, arrefecedor 

a óleo arrefecido a água, orifícios

 de arrefecimento do êmbolo

Filtro........................Filtro do fl uxo principal com separador de água

Tipo fi ltro ar ...Filtro tipo seco, com emissão automática de poeiras,

 e purifi cação inicial. Inclui painel de poeiras

Transmissão ..............................Transmissão automática powershift

Conversor de binário..........................1 estágio, 1 fase, 3 elementos

Velocidade km/h (com pneus 23.5 R25)

Velocidades 1ª 2ª 3ª 4ª

Frente 6,6 11,5 20,2 33,5
com o bloqueio de conversor de binário – – 22 39
Trás 7,1 12,3 21,5 35,3
com o bloqueio de conversor de binário – – 22 39

CAPACIDADES FLUÍDOS

Sistema de arrefecimento ......................................................... 30,5 l

Depósito de combustível............................................................ 300 l

Óleo do motor ........................................................................... 25,5 l

Sistema hidráulico...................................................................... 139 l

Eixo frontal ................................................................................... 40 l

Eixo traseiro.................................................................................. 40 l

Conversor de binário e transmissão ............................................ 47 l

DIRECÇÃO

Sistema .............................................................Articulação por junta

Tipo ......................Completamente hidráulica, tipo “power steering”

Ângulo de articulação....................................................................37°

Bomba de direcção.................Bomba de pistões de caudal variável

Pressão de trabalho ...............................................................250 bar

Caudal .............................................................................. 137,7 l/min

N.° de cilindros da direcção ............................................................. 2

Tipo ................................................................................Dupla acção

Diâmetro × curso...........................................................75 × 442 mm

Viragem (exterior do pneu 23.5 R25)..................................6.660 mm

Cabina com duas portas segundo ISO 3471, com ROPS (SAE 

J1040c) e FOPS (SAE 3449), ar condicionado, pressurização, 

montada sobre amortecedores, e insonorizada.

CABINA

Type ............. Komatsu CLSS (Closed Centre Load Sensing System)

Bomba hidráulica ....................Bomba de pistões de caudal variável

Pressão de trabalho ...............................................................320 bar

Caudal máximo da bomba............................................... 205,5 l/min

N.° de cilindros do balde...............................................................2/1

Tipo ................................................................................Dupla acção

Diâmetro × curso

 Cilindro braço ..........................................................130 × 713 mm

 Cilindro do balde .....................................................150 × 535 mm

Ciclo

 Levantar .................................................................................. 6,0 s

 Descer (vazio) ......................................................................... 3,3 s

 Tempo de descarga ............................................................... 1,8 s

SISTEMA HIDRÁULICO

MEIO AMBIENTE

Emissões do motor ... Satisfazem plenamente as normas dos gases

 de escape EU Stage IIIA e EPA Tier III

Níveis de ruído

 Ruído externo LwA ......................106 dB(A) (2000/14/EC Stage 2)

 Ruído nos ouvidos do operador LpA................................ 72 dB(A)

(ISO 6396 valores dinâmicos)

Níveis de vibrações (EN 12096:1997)*

 Mão/braço ............................. ≤ 2,5 m/s² (incerteza K = 0,63 m/s²)

 Corpo..................................... ≤ 0,5 m/s² (incerteza K = 0,24 m/s²)

* para propósito de avaliação do risco segundo directiva 2002/44/EC, 

referência a ISO/TR 25398:2006.

TRAVÕES

Travões de serviço .. Actuados hidraulicamente, travões multi-disco

 em banho de óleo em todas as rodas

Travão de estacionamento ................. Multi-disco em banho de óleo

Travão de emergência ..................Usa os travões de parqueamento
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VALORES DAS DIMENSÕES E PERFORMANCES

Todas as medidas dizem respeito à máquina equipada com pneus 23.5 R25. Detalhes da altura e alcance de descarga à lâmina soldada ou aparafusada.

Valores das dimensões e performances

Tipo de balde Balde usos gerais Balde movimentação terras Balde para ine

sem 
dentes

com 
dentes

com BOC
sem 

dentes
com 

dentes
com BOC

sem 
dentes

com 
dentes

Capacidade balde (ISO 7546) m³ 3.1 3.1 3.25 3.1 3.1 3.25 3.45 3.45

Código encomenda 3944- C01 C02 C03 C41 C42 C45 C36 C35

Densidade material t/m³ 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.75 1.75

Peso balde kg 1.420 1.480 1.640 1.540 1.600 1.725 1.690 1.750

Carga estática basculamento, a direito kg 15.300 15.220 14.905 15.165 15.085 14.805 15.025 14.945

Carga estática de basc., articulada a 37° kg 13.595 13.515 13.210 13.455 13.380 13.110 13.355 13.235

Força arranque hidráulica kN 173 172 161 172 172 161 165 165

Capacidade de levantamento, nível solo kN 177 177 175 177 177 175 175 175

Peso operativo (sem contrapesos) kg 17.570 17.630 17.790 17.690 17.750 17.875 17.840 17.890

Raio de viragem ao exterior dos pneus mm 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660

Raios de viragem ao exterior do balde mm 7.190 7.250 7.215 7.190 7.250 7.215 7.200 7.265

a Alcance de descarga a 45° mm 1.130 1.290 1.165 1.130 1.290 1.165 1.165 1.325

b Altura de descarga a 45º mm 2.990 2.830 2.915 2.990 2.830 2.915 2.955 2.795

c Altura à cavilha mm 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095

d Altura ao topo do balde mm 5.465 5.465 5.465 5.465 5.465 5.465 5.565 5.565

e Profundidade de escavação mm 80 80 110 80 80 110 80 80

f Altura máxima de carga a 45º mm 3.810 3.810 3.810 3.810 3.810 3.810 3.810 3.810

A Comprimento total, balde no solo mm 8.105 8.330 8.200 8.105 8.330 8.200 8.155 8.380

B Entre-eixos mm 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300

C Largura do balde mm 2.915 2.915 2.925 2.915 2.915 2.925 2.915 2.915

D Largura nos pneus mm 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765

E Entre-vias mm 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160

F Altura ao solo mm 450 450 450 450 450 450 450 450

H Altura à cabina mm 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390
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Densidades típicas dos materiais (kg/m³)

 Basalto ................................................... 1.960
 Bauxita, Caulim ...................................... 1.420
 Terra seca, ou empilhada ....................... 1.510
 Terra molhada, escavada ....................... 1.600
 Gesso, partido ........................................ 1.810
 Gesso, triturado...................................... 1.600
 Granito, partido....................................... 1.660
 Calcário, partido .................................... 1.540
 Calcário, triturado ................................... 1.540
 Saibro ..................................................... 1.930
 Saibro, seco............................................ 1.510
 Saibro, seco, 6-50 mm ........................... 1.690
 Saibro, molhado, 6-50 mm ..................... 2.020
 Areia, seca, solta.................................... 1.420
 Areia, húmida ......................................... 1.690
 Areia, molhada ....................................... 1.840
 Areia e argila, solta................................. 1.600
 Areia e saibro, secos.............................. 1.720
 Arenito .................................................... 1.510
 Ardósia .................................................. 1.250
 Escória, partida ...................................... 1.750
 Pedra, partida......................................... 1.600
 Barro, natural.......................................... 1.660
 Barro, seco ............................................. 1.480
 Barro, molhado....................................... 1.660
 Barro e saibro, secos.............................. 1.420
 Barro e saibro, molhados ....................... 1.540

Modifi cações devido a: Contrapeso adicional 

(traseira)

Contrapeso adicional 

(traseira + laterais)

Pneus 23.5 R25

XMINE D2 L5

Peso operativo + 325 kg + 525 kg + 720 kg

Carga estática basculamento, a direito + 840 kg + 1.250 kg + 550 kg

Carga estática de basc., articulada a 37° + 730 kg + 1.100 kg + 500 kg

Comprimento total (A) + 140 mm + 140 mm –

Alcance de descarga a 45° – – - 25 mm

Altura de descarga a 45º – – + 45 mm

Largura nos pneus – – + 35 mm

Altura (H) – – + 45 mm

C
ap

ac
id

ad
e 

ba
ld

e 
(m

³)

Balde para inertes

Carregamento de material solto

Balde usos gerais/Balde movimentação de terras

Movimentações de terras, transporte de material, construção estradas, etc

Balde trabalhos duros

Carregamento de material particularmente abrasivo

Densidade do material (kg/m³)

Factor de enchimento do balde

rtes Balde trabalhos duros
Balde usos gerais

(montado engate rápido*)

Balde usos gerais 

(High-lift)

com BOC
sem 

dentes
com 

dentes
com BOC

sem 
dentes

com 
dentes

com BOC sem dentes

3.6 3.0 3.0 3.2 3.1 3.1 3.25 3.1

C37 C28 C29 C30 C61 C62 C63 C01

1.6 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.75 1.5

1.910 1.680 1.740 1.900 1.280 1.360 1.500 1.420

14.640 15.080 15.000 14.690 14.470 14.355 14.090 11.560

12.940 13.365 13.290 12.990 12.815 12.700 12.445 10.200

155 184 184 172 145 145 137 163

174 178 178 177 163 164 163 147

18.060 17.830 17.890 18.050 17.940 18.020 18.160 17.910

6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660

7.230 7.170 7.230 7.195 7.240 7.305 7.270 7.810

1.200 1.070 1.230 1.105 1.310 1.470 1.340 1.215

2.880 3.040 2.880 2.970 2.850 2.690 2.775 3.520

4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.625

5.565 5.460 5.460 5.460 5.640 5.640 5.640 6.000

110 85 85 115 50 50 80 135

3.810 3.800 3.800 3.800 3.700 3.700 3.700 4.325

8.250 8.030 8.255 8.125 8.305 8.530 8.405 8.700

3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300

2.925 2.915 2.915 2.925 2.915 2.915 2.925 2.915

2.765 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765 2.765

2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160

450 450 450 450 450 450 450 450

3.390 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390

Balde usos gerais (montado engate rápido)

Movimentações de terras, transporte de material, construção estradas, etc

Balde usos gerais/Balde movimentação de terras (equipamento “high-lift”)

Movimentações de terras, transporte de material, construção estradas, etc

* Compatível com o mercado
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PÁ CARREGADORA DE RODAS

EQUIPAMENTO DE SÉRIE
• Motor Komatsu SAA6D107E-1, 

turbocomprimido, com 
injecção directa “common 
rail”, conforme às normas EU 
Stage IIIA/EPA Tier III

• Alternador 60 A/24 V
• Motor de arranque 

5,5 kW/24 V
• Baterias 143 Ah/2 × 12 V
• Contrapeso
• ECSS - estabilizador de carga 

2ª geração
• Ventoinha do radiador 

hidráulica, e reversível
• 2 carreteis de controlo de 

válvula
• Duas alavancas de controlo 

PPC
• Lubrifi cação central
• Sistema de travagem 

completamente hidráulico

• Tratamento anti-corrosão
• Separador de água
• Eixos para trabalhos duros
• Transmissão automática 

controlada electronicamente 
ECMV, com selector de modo 
e desengate da transmissão 
variável

• Sistema de selecção de modo 
de funcionamento

• Sistema de localização 
Komatsu Komtrax™

• Sistema EMMS (sistema de 
monitorização e manutenção 
do equipamento)

• Cabina SpaceCab™ 
ROPS/FOPS com apoios 
hiper-viscosos com duas 
portas, vidros de segurança 
esfumados, limpa-vidros 
da frente com velocidade 

intermitente, limpa-vidros 
de trás, pala contra o sol, 
isqueiro, cinzeiro, prateleira de 
bagagem, caixa térmica, vidro 
traseiro aquecido, coluna de 
direcção ajustável vertical e 
horizontalmente, retrovisor

• Assento com suspensão 
pneumática com cinto de 
segurança (standard EU)

• Ar condicionado
• Rádio leitor de CD
• 2 luzes de halogéneo
• 2 focos halogéneo frontais e 

traseiros
• Luz de marcha atrás
• Buzina
• Corrimão lado esquerdo/direito
• Guarda-lamas da frente
• Drenos externos de fl uidos
• Direcção de emergência

• Protecção contra vandalismo

 A WA380-6 está equipada 
de acordo com as normas 
de segurança da directiva 
máquinas 89/392/EWG ff e 
EN474.
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EQUIPAMENTO OPCIONAL
• Equipamento “high-lift”
• Contrapeso adicional 325 kg
• Contrapeso lateral adicional 

200 kg
• 3ª válvula de controlo
• Diferenciais LSD
• Bloqueio do conversor de 

binário
• Velocidade limitada a 20 ou 

25 km/h (não para uso com 
o bloqueio de conversor de 
binário)

• Ventoinha do radiador 
hidráulica, e reversível 
automaticamente

• Radiador principal de grandes 
dimensões

• Assento Super DeLuxe com 
suspensão pneumática e cinto 
de segurança (standard EU)

• Direcção por “joystick” com 
funções da transmissão

• Pneus 23.5 R25 L2, 3, 4, 5

• Pneus 650/65 R25
• Balde usos gerais 3,1 m³
• Balde usos gerais 3,25 m³
• Balde usos gerais (montado 

engate rápido) 3,1 m³
• Balde usos gerais (montado 

engate rápido) 3,25 m³
• Balde movimentação de terras 

3,1 m³
• Balde movimentação de terras 

3,25 m³
• Balde inertes 3,45 m³
• Balde inertes 3,6 m³
• Balde trabalhos duros 3,0 m³
• Balde trabalhos duros 3,2 m³
• Balde de descarga alta
• Balde materiais baixa 

densidade
• Garfos
• Baldes especiais
• Vários sistemas de fi xação 

de dentes (Komatsu Kmax/
KVX™), e outros acessórios 

para baldes
• Engate rápido hidráulico
• Baterias 180 Ah/2 × 12 V
• Controlos PPC, alavanca 

multifunções
• Controlos electrónico com 2 

níveis (EPC), incluindo
- Modelação da paragem do 

balde
- Pré programação paragem da 

lança
- Função de enchimento do 

balde semiautomática
• Ferramenta de enchimento 

para sistema de lubrifi cação 
central

• Controlo da aclimatização
• Alimentação de 12 V
• Estore solar de enrolar
• Alarme marcha atrás
• Alarme de marcha-atrás 

(versão de ruído branco)

• Alarme de marcha-atrás optico 
(luz de fl ash)

• Pirilampo
• Carril do tecto
• Carril do tecto e luzes para 

degraus
• Luzes extra
• Retrovisor adicional convexo
• Kit de área fria (Pré-

aquecimento do motor e cabina)
• Pré fi ltro ciclónico, Turbo II
• Protecção electrónica anti-roubo
• Guarda lamas traseiros integrais
• Corta corrente
• Extintor
• Óleo do sistema hidráulico 

biodegradável
• Pintura especial
• Especifi cações de anticorrosão
• Especifi cações “Wastehandler”
• Kit de ferramentas

 Mais equipamento em pedido

WA380-6


