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 As especificações da máquina podem variar de acordo com a região. As especificações podem sofrem alterações sem aviso prévio.

Construindo um Futuro melhor

Líder mundial

Mini Escavadeira Série 7
Motor Yanmar 4TNV94L 42 kW / 57 HP
Peso Operacional 5.450 kg (12.020 lb)
Capacidade da Caçamba, SAE 0,07~0,18 m3 (0,09~0,24 jd3)

 O modelo da foto pode conter equipamentos opcionais

Dimensões

Cabine padrão ISO
• Cabine ROPS (ISO 3471)

    FOPS (ISO 3449)
    TOPS (ISO 12117)

• Cabine de aço, à prova de intempéries, com 
visibilidade de 360°

• Janelas com vidros de segurança
• Limpador de pára-brisa retrátil
• Janela frontal deslizante e escamotiável
• Janelas laterais deslizantes
• Porta com fechadura
• Porta-acessórios & cinzeiro

Sistema automático de aquecimento do motor
Sistema automático de prevenção de 
superaquecimento
Aquecedor e desembaçador
Sistema de auto-diagnóstico
Monitoramento centralizado
• Horímetro
• Relógio
• Instrumentos
 Instrumento do nível de combustível
 Instrumento da temperatura do líquido de 

arrefecimento do motor
 Tacômetro
• Alertas
 Alerta de superaquecimento
 Alerta de nível baixo de combustível
 Alerta de pressão do óleo do motor
 Alerta de temperatura do óleo hidráulico

 Alerta de carga da bateria
 Obstrução do filtro de ar
• Indicadores
 Aquecimento
 Pré-aquecedor
 Marcha baixa
 Marcha alta

Uma só chave para a porta e compartimentos 
da cabine
Rádio AM/FM
Dois espelhos retrovisores externos
Assento com suspensão totalmente regulável e 
cinto de segurança
Sistema de inclinação do compartimento do 
console (esquerdo)
Três faróis de serviço frontais
Buzina elétrica
Baterias (1 X 12V X 100A/h)
Chave-mestra da bateria
Tela do radiador removível para limpeza 
Freio de giro automático
Tanque removível
Separador de água, duto de combustível
Contrapeso (210 kg/460 lb)
Lança monobloco (3,00 m / 9’10”)
Braço (1,60 m / 5’3”)
Pneus (12,0 x 16,5 – 12PR)
Lâmina (192,5 x 354 mm / 5’4” x 14”)
Dispositivo auxiliar de partida a frio

Equipamento Padrão

Ar condicionado (4.000 kcal/h, 16.000 BTU/h)
Bomba para combustível (35L/min, 9,2 US gpm)
Luz de emergência
Válvula de travamento de segurança para o 
cilindro da lança
Válvula de travamento de segurança para o 
cilindro do braço
Kit de tubulação de simples ação (para 
martelo hidráulico, etc.)
Kit de tubulação de dupla ação (para 

caçamba com garra, etc.)
Acumulador, equipamento auxiliar de 
descida
Fonte de 12 volts (conversor DC - DC)
Transdutor elétrico
Sistema de engate rápido
Braço Longo (1,90 m / 6’3”)
Caçamba estreita (0,07 m3 / 0,09 jd3)
Kit de ferramentas
Capa para o operador

Equipamento Opcional

Faixas de trabalho

Comprimento da lança 3,000 mm(9’ 10”)
Comprimento do braço 1,600 mm(5’ 3”) 1,900 mm(6’ 3”)

A  Alcance máximo de escavação 6,150 mm(20’ 2”) 6,430 mm(21’ 1”)
B  Profundidade máxima de escavação 3,500 mm(11’ 6”) 3,800 mm(12’ 6”)
C  Altura máxima de escavação 6,070 mm(19’ 11”) 6,260 mm(20’ 6”)
D  Altura máxima de descarga 4,340 mm(14’ 3”) 4,530 mm(14’10”)
E  Raio de giro mín. 2,350 mm( 7’ 9”) 2,350 mm( 7’ 9”)

F  Raio de giro traseiro 1,650 mm( 5’ 5”) 1,650 mm( 5’ 5”)



Yanmar 4TNV94L

Hyundai Robex 55 W-7Hyundai Robex 55 W-7
Maneabilidade Maximizada

Ambiente Operacional Confortável

Sistema Hidráulico Avançado

Durabilidade e Confiabilidade Melhoradas

Eficiência do Combustível Aumentada

O Motor Mais Potente da sua Categoria

Yanmar 4TNV94L Tier II
57 HP / 2.400 rpm

O motor Yanmar 
4TNV94L oferece 20,6 
kgf.m (149 lbf.ft) de 
torque máximo com 
57 HP a 2.400 rpm de 
potência nominal.
Isto significa que o 
R55W-7 opera com o 
motor mais potente de 
sua categoria, dando-
lhe mais potência para 
realizar o trabalho.

 O modelo da foto pode conter equipamentos opcionais
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Tecnologia no Design da CabineTecnologia no Design da Cabine
Amplo Espaço Operacional e Confortável
Todos os controles foram projetados e posicionados segundo as mais modernas pesquisas ergonômicas.
Colunas reforçadas foram adicionadas para maior rigidez da cabine.

Painel de Instrumentos 
Confiável
Todas as informações de dispositivos 
como a rotação do motor, temperatura do 
líquido de arrefecimento do motor, nível de 
combustível e o estado de todos os tipos 
de interruptores elétricos fornecem ao 
operador a condição exata da máquina. 
Estes recursos tornam a resolução de 
problemas muito mais simples.

Diversos Espaços De Armazenamento Dentro Da Cabine

Rádio 
O rádio está localizado em uma posição 
conveniente.

Espaço Conveniente e Confortável

Ampla Cabine com Excelente Visibilidade
A cabine é ampla e ergonomicamente 
projetada com baixo nível de ruído e boa 
visibilidade.
As grandes áreas envidraçadas na frente, 
nas laterais e na traseira proporcionam ex-
celente visibilidade em todas as direções.

Ar Condicionado e Aquecedor de Rendimento Elevado

Um sistema de ar condicionado de 
alta capacidade está instalado para 
conforto do operador em todos os 
climas. Para mais conveniência, a 
cabine está equipada com desem-
baçador para climas frios.

Joystick no console/Torre Inclinável
O joystick semi longo oferece con-
trole preciso e conveniente. A torre 
inclinada combinada com a larga 
abertura fornece mais espaço para 
passagem.

Coluna de Direção Ajustável
A coluna de direção é ajustável 
para se obter uma ótima posição 
de trabalho, independente do 
tamanho e método de trabalho do 
operador.

Janela Lateral Deslizante
A janela deslizante possibilita ao 
operador se comunicar com quem 
está do lado de fora da máquina e 
que o ar circule sem que se abra a 
porta principal.

Viseira Pára-Sol e Vidro Superior
O vidro no canto dianteiro superior 
é grande o suficiente para dar 
melhor visibilidade enquanto a 
viseira pára-sol protege o operador 
de exposição direta à luz solar.
 Vidro Superior: Cor de Bronze e  
                                  vidro laminado

Limpador de Pára-Brisa Retrátil
O limpador de pára-brisa retrátil dá 
melhor visibilidade à frente para o 
operador.

Janela Dianteira de Fácil Abertura
A janela frontal deslizante e  
escamotiável é facilmente aberta 
e seguramente mantida nessa  
posição para melhorar as condi-
ções de trabalho.
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290mm
 O modelo da foto pode conter equipamentos opcionais

Desempenho e Durabilidade

Posicionamento Entre a Caçamba e a Lâmina

Os implementos foram projetados 
para minimizar o espaço inoperante 
entre a caçamba e a lâmina 
para trabalhos de nivelamento 
eficientes

Excepcional Tração e Capacidade de Levantamento

A considerável tração e capacidade 
de levantamento permitem que 
todos os trabalhos sejam realizados 
rapidamente.

FEM (Método de Elementos Finitos)
Durabilidade da estrutura 
comprovada através de análise 
FEM (Método de Elementos Finitos) 
e testes de durabilidade de longo 
prazo.

Protetor Lateral
Uma proteção, em ambos os 
cantos da máquina, adicionam 
segurança ao capô do motor 
quando a máquina é virada.

Maior Desempenho e 
Durabilidade

Estrutura Inferior Forte e Estável

A estrutura reforçada de seção retangular é totalmente soldada, e construída de aço 
de alta resistência

Melhor Altura 
Livre do Solo
A melhor altura livre 
do solo aumenta a 
segurança em solos 
irregulares.

Cabine Tubular Retangular
Cabine com certificação ROPS, 
FOPS e TOPS aumenta a segurança 
do operador caso alguma força 
externa seja exercida contra a 
cabine.

Capacidade de Rampa
35 graus (70%) de inclinação 
máxima e elevada estabilidade 
tornam o trabalho da máquina muito 
melhor em áreas inclinadas.

Tubulação para Rompedores
Válvula de alívio de sobrecarga e 
tubos estão instalados como padrão 
para conveniência do cliente.

Giro da Lança Lateral
A R55W-7 foi projetada para 
trabalhos eficientes em 
áreas urbanas e residenciais  
movimentadas. A lança pode 
ser posicionada lateralmente à  
130 graus.

Maior Desempenho e 
Durabilidade
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Confiabilidade e   
             Disponibilidade
Confiabilidade e   
             Disponibilidade

Confiabilidade e Disponibilidade

Componentes do Motor de Fácil Manutenção

A R55W-7 foi projetada com a 
acessibilidade em mente. Todas as 
portas, tampas e capôs são construídos 
para acesso total. Você perceberá que 
a R55W-7 oferece muito espaço para 
completar a manutenção e os serviços 
regulares.

Fácil Substituição do Filtro de Ar
A R55W-7 está equipada com um 
durável filtro de ar plástico para 
fácil manutenção e rápido serviço.

Bomba de Abastecimento (Opcional)

A bomba de combustível propicia 
fácil enchimento do tanque de 
combustível de outros tanques 
através de um dispositivo elétrico.

Separador de Água e Filtro de Combustível de Alta Capacidade

Para proteger o sistema de injeção 
e minimizar o risco de avarias por 
falta de combustível, um filtro de 
combustível de alta capacidade e 
um separador de água transparente 
estão aplicados para maior 
durabilidade.

 O modelo da foto pode conter equipamentos opcionais

Caixa de Fusíveis Centralizada
A caixa de fusíveis está localizada 
na traseira do assento para fácil 
manutenção.

Tanque de Combustível de Alta Capacidade
O tanque de combustível de alta 
capacidade oferece maior tempo 
de trabalho.

Chave-Geral da bateria
A chave-mestra da bateria 
possibilita verificar e reparar 
a bateria enquanto minimiza a 
descarga da mesma.

Controle de Giro Suave e Preciso
O sistema de absorção de 
impactos foi aperfeiçoado para 
iniciar e parar o giro de forma 
precisa e suave.
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Capacidade

0.06 m3 (0.08 yd3) 315 mm(12.4") 360 mm(14.2")

770 mm(30.3")705 mm(27.8")0.15 m3 (0.20 yd3)

CECE
cheia

Com cortadores
laterais

Sem cortadores
laterais Braço de 1,6m (5'3")   Braço de 1,9m (6'3")

Largura mm (pol) Lança de 3,0m (9' 10")
Peso kg (lb)

84 kg(185 lb)

137 kg(300 lb)

SAE
cheia

0.07 m3 (0.09 yd3)

*0.18 m3 (0.24 yd3)

0.07 m3 (0.09 yd3) *0.18 m3 (0.24 yd3)SAE coroado

37.7 kN
3850 kgf
8490 lbf
42.4 kN

4330 kgf
9550 lbf
28.4 kN

2900 kgf
6390 lbf
31.9 kN

3260 kgf
7190 lbf

*1,600 mm (5' 3") 

195 kg (430 lb)
37.7 kN

3850 kgf
8490 lbf
42.4 kN

4330 kgf
9550 lbf
25.5 kN

2600 kgf
5730 lbf
28.7 kN

2930 kgf
6460 lbf

1,900 mm (6' 3") 

210 kg (460 lb)

Força de 
escavação 
da caçamba

SAE

ISO

Força de 
escavação 

do braço

SAE

ISO

Comprimento

PesoBraço

* : Braço padrão (Peso do braço incluindo o cilindro e a articulação da caçamba).

3.0m(10ft)2.0m(5ft)

5.0m
(16.40ft)

4.0m
(13.12ft)

3.0m
(10ft)
2.0m
(5ft)
1.0m
(5ft)

-1.0m
(-5ft)
-2.0m
(-5ft)

kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb

*2680
*5910
*4040
*8910
*3410
*7520

*2680
*5910

3020
6660
3080
6790

*1910
*4210
*2510
*5530
*2730
*6020
*2620
*5780
*2100
*4630

1670
3680
1570
3460
1510
3330
1510
3330
1540
3400

*1020
*2250
*1150
*2540
*1410
*3110
*1670
*3680
*1820
*4010
*1770
*3900

*1020
*2250

1110
2450
1060
2340
1010
2230
980

2160
970

2140

*1210
*2670
*1320
*2910

740
1630
720

1590

*960
*2120
*990

*2180
*1030
*2270
*1070
*2360
*1120
*2470
*1160
*2560
*1190
*2620

*960
*2120

720
1590

610
1340

570
1260

570
1260

610
1340

740
1630

4.46
(14.6)
5.26

(17.3)
5.69

(18.7)
5.86

(19.2)
5.80

(19.0)
5.51

(18.1)
4.91

(16.1)

4.0m(13.12ft) 5.0m(16.40ft)

m
(ft)

3.0m(10ft)2.0m(5ft)

5.0m
(16.40ft)

4.0m
(13.12ft)

3.0m
(10ft)
2.0m
(5ft)
1.0m
(5ft)

-1.0m
(-5ft)
-2.0m
(-5ft)
-3.0m
(-10ft)

kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb

*3010
*6640
*1980
*4370
*2560
*5640
*3610
*7960
*3850
*8490
*2080
*4590

*3010
*6640
*1980
*4370
*2560
*5640

2980
6570
3030
6680

*2080
*4590

*1660
*3660
*2340
*5160
*2680
*5910
*2670
*5890
*2300
*5070

*1660
*3660
1580
3480
1510
3330
1490
3280
1510
3330

*940
*2070

*1010
*2230
*1290
*2840
*1580
*3480
*1780
*3920
*1800
*3970
*1500
*3310

*940
*2070

*1010
*2230

1070
2360
1020
2250
980

2160
960

2120
970

2140

*1010
*2230
*1130
*2490
*1260
*2780
*1340
*2950

760
1680
740

1630
710

1570
690

1520

*880
*1940
*910

*2010
*950

*2090
*990

*2180
*1040
*2290
*1080
*2380
*1120
*2470
*1100
*2430

840
1850

650
1430

560
1230

520
1150

520
1150

560
1230

650
1430

910
2010

4.86
(15.9)
5.58

(18.3)
5.98

(19.6)
6.14

(20.1)
6.09

(20.0)
5.81

(19.1)
5.27

(17.3)
4.31

(14.1)

4.0m(13.12ft) 5.0m(16.40ft)

m
(ft)

Carga lateral ou a 360 grausCarga frontal 

  

Especificações

Capacidades de elevação     R55W-7

Altura do 
ponto da 

carga
m (ft)

Raio de carga Ao alcance máximo
Capacidade Alcance

Nível do 
solo

         Motor

Modelo Yanmar 4TNV94L

Tipo

Refrigerado a água, 4 tempos, ciclo 
Diesel, 4 cilindros em linha, injeção direta 
de combustível e baixas emissões

Potência 
nominal 

no 
volante 

SAE
J1995 (bruta) 57 HP (42 kW) a 2.400 rpm
J1349 (líquida) 55 HP (41 kW) a 2.400 rpm

DIN
6271/1 (bruta) 57,7 CV (42 kW) a 2.400 rpm
6271/1 (líquida) 56 CV (41 kW) a 2.400 rpm

                     Torque máximo 20,6 kgf.m (149 lbf.ft) a 1.440 rpm
                     Diâmetro X curso 94 mm (3,70”) x 110 mm (4,33”)
                     Cilindrada 3.054 cm3 (186 pol3)
                     Bateria 1 x 12V x 100 Ah
                     Motor de partida 12V - 3,0 kW
                     Alternador 12V - 55 A

         Sistema hidráulico

Bomba principal
Tipo Duas bombas de pistões axiais de deslocamento variável

Fluxo nominal 2 x 60 l/min (15,9 US gpm / 13,2 UK gpm)

Bomba piloto Bomba de engrenagens

Motores hidráulicos

Deslocamento
Motor de pistões axiais de duas velocidades 
com válvula de contra-balanço e freio de 
estacionamento

Giro Motor de pistões axiais com freio automático

Ajuste das válvulas de alivio
Circuito dos implementos 220 kgf/cm2 (3.130 psi)

Deslocamento 220 kgf/cm2 (3.130 psi)

Circuito de giro 200 kgf/cm2 (2.840 psi)

Circuito piloto      30 kgf/cm2 (430 psi)

Válvula de serviço Instalada

Cilindros hidráulicos

Número de cilindros 
– diâmetro x haste x 
curso

Lança : 1 - 110 x 65 x 715 mm (4,3” X 2,6” X 28,1”)

Braço : 1 -   90 x 55 x 850 mm (3,5” X 2,2” X 33,5”)

Caçamba : 1 -   80 x 50 x 660 mm (3,1” X 2,0” X 26,0”)

Giro da lança : 1 -   95 x 50 x 527 mm (3,7” X 2,0” X 20,7”)
Lâmina : 1 - 100 x 50 x 159 mm (4,3” X 2,0” X 7,5”)

          Tração e freios

Tração hidrostáticas nas 4 rodas. Engrenagens de dentes helicoidais e 
engrenamento constante, fornece 2 velocidades para frente e para a ré

Velocidade máxima 27 km/h
Inclinação máxima 35º (70%)

            Sistema de giro

Motor de giro Motor de pistões axiais
Redução do giro Redução por engrenagem planetária
Lubrificação do circuito de giro Graxa
Freio do giro Multidiscos em banho de óleo
Velocidade de giro 9,9 rpm

          Controle
Joysticks e pedais com operação piloto proporcionam trabalho fácil e não 
cansativo.

Controle piloto Dois joysticks com uma alavanca de segurança
(esq.): giro e braço; (dir.): lança e caçamba (ISO)

Deslocamento e direção Pedais e Volante
Acelerador do motor Mecânico, por cabo

Luzes externas Duas luzes montadas na lança e uma abaixo da 
cabine

           Capacidade de lubrificantes e arrefecimento

(reposição) Litros galão amer. galão brit.
Tanque de combustível 120.0 31.7 26.4
Líquido de arrefecimento do motor 10.0 2.6 2.2
Óleo do motor 9.2 2.4 2.0
Mecanismo de giro – óleo para engrenagens 1.5 0.4 0.3
Tanque hidráulico 70.0 18.5 15.4
Eixo (Dianteiro / Traseiro) 5.7/4.6 1.5/1.2 1.3/1.0

           Eixos e rodas

Eixo dianteiro totalmente flutuante, suportado por pino central para oscilação.
Pode ser travado pelos cilindros de trava da oscilação. Eixo traseiro fixo no chassi inferior

Pneus: 12,0 x 16,5 – 12PR, simples

           Lâmina

Lâmina tipo pinada é padrão, ela é um acessório muito útil para trabalhos de 
nivelamento e aterramento ou limpeza.

  Lâmina
Largura x Altura ...........1.925 x 354 mm (6’4” x 14”)
Levantamento máx. acima do nível do solo ...400 mm (15,7”)
Profundidade máx. abaixo do nível do solo ..... 90 mm (3,5”)

           Peso operacional (aproximado)

Peso operacional incluindo lança de 3,00 m (9’10”), braço de 1,60 m (5’3”), 
caçamba retro-escavadeira de 0,18 m3 (0,24 jd3), lubrificantes, líquido de 
arrefecimento, tanque de combustível cheio, reservatório hidráulico e o 
equipamento padrão.

Peso dos principais componentes
Estrutura superior 2,650 kg ( 5,840 lb)
Contra peso 200 kg ( 440 lb)
Lança monobloco (com cilindro do braço) 310 kg ( 680 lb)

Peso operacional

Peso operacional    kg (lb) 5,450 (12,020)

• Lança monobloco com lâmina

Caçambas

Altura do 
ponto da 

carga
m (ft)

Raio de carga Ao alcance máximo
Capacidade Alcance

Nível do 
solo

• Lança: 3,0 m (9’10”)  • Braço: 1,5 m (5’3”)  • Caçamba: 0,18 m3 (0,24 jd3) SAE cheia  • Lâmina R55W-7abaixada com 200 kg (440 lb) de contrapeso

• Lança: 3,0 m (9’10”)  • Braço: 1,9 m (6’3”)  • Caçamba: 0,18 m3 (0,24 jd3) SAE cheia  • Lâmina abaixada com 200 kg (440 lb) de contrapeso

OBSERVAÇÕES: 1.  As capacidades de elevação baseiam-se em SAE J1097, ISO 10567.
 2.  As capacidades de elevação da Série Robex não excedem a 75% da carga de tombamento 

com a máquina em terreno plano e firme, ou 87% da capacidade hidráulica total.

 3.  O ponto de carga é um gancho (equipamento padrão) localizado na parte posterior da caçamba.
 4.  (*) indica a carga limitada pela capacidade hidráulica.

*: Caçamba padrão escavadeira    Aplicável para materiais com densidade de 1.600 kg / m3 (2.700 lb / jd3) ou menos   Aplicável para materiais com densidade de 1.100 kg / m3 (1.850 lb / jd3) ou menos


