
L350H
Carregadeiras de rodas Volvo   50,0-56,3 t   540 hp 
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O que era já era bom,  
simplesmente ficou ainda melhor
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Em uma grande pedreira na Alemanha, 
uma L350F foi fundamental para produzir 
e transportar 1,2 milhão de toneladas 
de calcário por ano. A L350F carregava 
um caminhão de 60 t em apenas cinco 
passadas, garantindo uma taxa de 
produção altamente lucrativa.

“Gostamos da rapidez, da disponibilidade e do 
rendimento do combustível dessas máquinas.” 
Dan Johnson, Vice-presidente de equipamentos 
da William Charles Purchasing Inc (EUA)

Mais inteligente, rápida e resistente do 
que a L350F, a Carregadeira de rodas 
Volvo L350H aproveitou o sucesso de 
sua precursora, introduzida no mercado 
em 2007. Atualizada com a tecnologia 
mais recente e inovadora, a L350H 
está pronta para enfrentar uma série de 
aplicações, da mineração e extração de 
material em pedreiras à infraestrutura 
pesada.

L350F mundo afora   
Uma máquina que sempre está em 
demanda: mais de 700 carregadeiras de 
rodas L350F estão sendo colocadas em 
serviço em 50 países mundo afora e, até 
o momento, já acumularam 6 369 606 
horas operacionais – entre 290 e 48 000.

Baixando seu custo total de propriedade   
Como seu parceiro confiável na produção, 
a Volvo está aqui para ajudá-lo com o 
melhor equipamento para realizar o 
trabalho. Com um portfólio abrangente 
de implementos projetados para 
complementar o desempenho de suas 
máquinas, além de uma variedade de 
serviços para aumentar sua rentabilidade, 
ajudaremos você a adaptar o pacote 
perfeito para satisfazer suas necessidades 
de negócios.

L350F  
em ação
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Impulsione sua 
produtividade em até 5% 
Aumente sua produtividade em até 5%. Um moderno sistema hidráulico com sensor de carga foi desenvolvido para aumentar a 
capacidade de resposta dos implementos e reduzir os tempos dos ciclos, melhorando a velocidade de elevação e descida da lança.
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Mais forte e mais inteligente
Preparada para a produtividade, a carregadeira inteligente L350H combina a 
mais recente tecnologia Volvo com potência e conforto. Para ter o máximo em 
desempenho, use a linha de implementos sob medida da Volvo. 

Fácil de operar   
 Personalize a sua máquina com uma escolha de três modos 
hidráulicos que se adaptam a sua responsividade preferida 
– suave, normal ou ativa. Para reduzir a fadiga do operador e 
aumentar a produtividade, o Comfort Drive Control (Controle 
de Direção Confortável) garante a oportunidade de dirigir a 
máquina com uma alavanca pequena - especialmente efetiva 
para operações de carregamento de caminhões velozes.

Projetada para desempenhar   
Alcance um desempenho ímpar graças à unidade de tração, especialmente desenvolvida pela Volvo, para trabalhar em harmonia 
com o sistema hidráulico em uma gama de aplicações exigentes. Por oferecer a combinação perfeita de potência e controle, 
a L350H foi concebida para impulsionar a produtividade.

Combinadas e acopladas   
Obtenha o máximo da sua L350H com nossa linha de 
implementos construídos para várias finalidades, perfeitos para 
aplicações como manuseio de blocos, toras e escória. Crie uma 
unidade confiável e segura, com implementos de tamanho 
e design perfeitamente adaptados aos parâmetros da sua 
máquina, incluindo a geometria do braço articulado e as forças 
de desagregação e de elevação.
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Mais potência, menos 
combustível
Projetada e fabricada para a eficiência, a L350H é equipada com um potente 
motor Volvo e um sistema hidráulico de nova geração. Reduza os tempos de 
ciclo e o consumo de combustível com o monitoramento inteligente da máquina 
e o treinamento disponível para operadores.

Pedal ecológico    
Diminua o desgaste da máquina e aumente a eficiência 
de combustível com o pedal ecológico. Projetado com 
exclusividade pela Volvo, o pedal Eco estimula a operação 
econômica através da aplicação de uma força mecânica de 
recuo em resposta ao uso excessivo do acelerador.

Tração eficiente   
Aumente a produtividade e reduza o consumo de combustível 
aprendendo a operar a sua carregadeira de rodas da forma mais 
eficiente. A Volvo oferece treinamento de operadores, incluindo 
as melhores práticas da indústria.

Fácil monitoramento da máquina   
Evite tempo inativo não programado e confira se a sua 
máquina está sendo operada eficientemente com o CareTrack 
– o revolucionário sistema telemático da Volvo. Mantenha-
se informado e receba relatórios que incluem a situação do 
combustível, localização e horas da máquina, de modo que você 
possa otimizar sua produtividade e economizar dinheiro.

Volvo Site Simulation   
Reduza seu custo por tonelada e obtenha informações valiosas 
em suas operações com o software Volvo Site Simulation. 
A partir de informações detalhadas sobre suas máquinas, 
opções de frota e configuração do local, nós criaremos uma lista 
de recomendações personalizadas para aumentar a eficiência 
e a rentabilidade da sua operação. 
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Até 20% mais eficiência de 
consumo de combustível
Faça mais com menos combustível, graças às caçambas remodeladas, mais fáceis de encher. Economize energia da bomba 
hidráulica para outras funções, reduzindo o fluxo de fluido durante as operações de descida e descarga da lança. Com o potente 
motor Volvo D16 que fornece torque elevado a baixas rotações, a L350H também pode ser integrada com a opção de desativação 
automática do motor, que desliga a máquina durante longos períodos ociosos.

L350F em ação   
Uma pedreira no Reino Unido usou uma Volvo L350F para carregar mais de 500 000 t de calcário moído por ano. 

A L350F substituiu duas máquinas antigas e foi escolhida por sua excelente economia de combustível e incrível desempenho.
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Feita para 
o trabalho
Libere o potencial pleno de sua máquina e trabalhe em aplicações exigentes com implementos especialmente projetados. Você até 
pode ter um implemento personalizado para satisfazer às suas necessidades - basta consultar o distribuidor local! 

L350F em ação   
Trabalhando em um dos maiores locais de produção de madeira na Finlândia, as carregadeiras de rodas L350F foram usadas para ajudar a processar 

mais de 100 trailers de toras por dia. Apresentando implementos para agarrar as toras para um manuseio rápido e fácil das toras, essas máquinas 
trabalharam 24 horas por dia em temperaturas que frequentemente despencavam a até -30 °C.
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Para ambientes de produção extremos
Trabalhando sem parar, a Carregadeira de rodas Volvo L350H foi submetida a 
testes em ambientes extremos, executando operações como carregamento frontal, 
manuseio pesado de blocos e manuseio de toras. A Carregadeira de rodas Volvo 
L350H pode ser equipada com um amplo portfólio de implementos Volvo, que 
garantem alta confiabilidade e baixo custo de propriedade.

Carregamento frontal e abertura de túneis   
Para facilitar o enchimento e aumentar a produtividade em até 
15%, a nova caçamba para rochas Volvo* apresenta piso mais 
comprido e raio otimizado. Para aplicações de abertura de 
túneis, a L350H também pode ser equipada com a caçamba de 
descarga lateral de rochas. Para aumentar a sua produtividade, 
a configuração da lança longa permite o carregamento de um 
caminhão de 65 toneladas em apenas seis passagens.

A L350H no manuseio de blocos   
Para uma força de elevação elevada e máxima estabilidade nas aplicações de manuseio de blocos, escolha entre duas variantes de 
pacotes – serviços padrão ou serviços pesados – e uma linha de implementos Volvo robustos, incluindo forquilhas para blocos, garfo 
para tombamento de blocos e rastelos.

Manuseio de agregados   
Perceba até 5% a mais na produtividade com a nova caçamba 
para manuseio de agregados de 10,7 m³ da Volvo. A caçamba 
remodelada é mais fácil de encher e minimiza o derramamento, 
graças às novas laterais convexas e à aprimorada proteção contra 
derramamento. Para melhorar a produtividade e amortecer 
impactos, escolha o Sistema de suspensão da lança, que engata 
automaticamente, dependendo da marcha e da velocidade.
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Feita para estar em 
movimento

• Sistema hidráulico com sensor de carga de nova geração 
• Comando por alavanca 
• Opções de três modos hidráulicos 
• Implementos Volvo integrados

Aumente sua produtividade em até 5%

•  Braço de elevação com barra em Z e vedamento 
duplo em cada um dos pinos

• Chassi robusto e articulação central

O projeto garante a durabilidade

•  Caçamba para rochas remodelada – aumenta 
sua produtividade em até 15%

•  Nova caçamba para manuseio de agregados – 
produtividade de até mais de 5%

• Implementos para manuseio de blocos 
• Implementos personalizados integrados

Feita para o trabalho

• Munhão do eixo traseiro isento de manutenção 
• Painéis laterais do capô do motor com novo desenho 
• Passarelas circundantes

Manutenção facilitada

• Peças genuínas Volvo 
• CareTrack 
• Monitoramento proativo 
• Volvo Site Simulation

Serviços Volvo
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• Caçambas com novo design, mais fáceis de encher 
• Economize a potência da bomba hidráulica 
• Potente motor D16, com desligamento automático opcional 
• Eco Pedal

Até 20% mais eficiência de consumo de combustível

• Fácil acesso à cabine  
• Abridor de porta por controle remoto 
• Novo assento ajustável 
• Interface homem/máquina atualizada

A preferida dos operadores

• Corrimão e degraus cor de laranja 
• Novos espelhos retrovisores 
• Câmara de visão traseira

São e salvo
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O projeto garante a 
durabilidade
Projetada com a durabilidade em mente, a carregadeira de rodas Volvo L350H é fabricada com componentes robustos e estrutura 
do chassi resistente. A articulação central oferece força em aplicações exigentes; o braço-Z de elevação com design especial tem 
vedação dupla em cada um dos pinos, preservando o tempo em atividade e aumentando a vida útil da máquina.

A L350F em ação   
Como parte de uma frota de 34 máquinas Volvo trabalhando em uma mina de mármore na Turquia, uma L350F comprovou que seus componentes duráveis 
e sua fácil manutenção fizeram dela o acréscimo perfeito para a equipe. O proprietário confiou na L350F para operar sob altos níveis de estresse e em condições 

difíceis, produzindo 170 000 t de mármore por ano.
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Desempenho infalível
Com sua resistência em aplicações exigentes, a Carregadeira de rodas Volvo L350H 
é feita para durar. Cuide da vida útil de sua máquina com a facilidade de manutenção 
e a assistência proativa dos distribuidores, bem como os planos flexíveis de 
manutenção e reparos.

Minimize o tempo inativo    
Minimize o tempo inativo e aumente a vida útil dos 
componentes graças aos eixos Heavy-Duty com semi-eixos 
totalmente flutuantes, à redução no cubo do planetário e aos 
rolamentos de munhão no eixo traseiro sem manutenção.

Monitoramento proativo   
Mantenha a sua máquina trabalhando com o Monitoramento 
Proativo (Proactive Monitoring). A Volvo monitora remotamente 
as condições da máquina, a partir de nosso Uptime Center, 
ajudando a prever possíveis falhas antes que ocorram. Assim, 
você tem mais tempo para se concentrar na sua atividade e se 
beneficia com menos paradas não programadas e a diminuição 
dos custos de reparo.

Estamos aqui para ajudar você   
Mantenha a produtividade e o tempo de atividade da máquina 
com nossa variedade de peças genuínas Volvo prontamente 
disponíveis, todas com a garantia da Volvo. Estamos aqui 
para ajudar você a trabalhar, oferecendo planos flexíveis de 
manutenção e reparos.

A manutenção ficou mais fácil   
Mantenha sua máquina em dia e funcionando com manutenção 
aprimorada. As conferências rotineiras diárias se tornaram mais 
fáceis graças aos painéis laterais do capô do motor, enquanto os 
pontos principais de manutenção permitem acesso seguro pela 
passarela circundante.
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Definindo o padrão
Fabricada com o cliente e para o cliente, a Carregadeira de rodas Volvo L350H 
apresenta vários recursos para melhorar sua experiência operacional. Como seu 
parceiro na produção, ajudamos a tornar o seu negócio mais lucrativo, seja 
reduzindo as emissões, seja oferecendo suporte com nosso portfólio de produtos 
e serviços. 

São e salvo   
Para melhorar a visibilidade, a cabine da Volvo L350H tem uma 
câmera de visão de ré e novos espelhos retrovisores. Corrimãos 
e degraus alaranjados também foram instalados na máquina 
para serem facilmente identificados pelos operadores e pelo 
pessoal de manutenção.

Compromisso com o ambiente   
Reduza sua pegada de carbono e emissões de combustível 
entre 30% e 90%, passando a usar combustíveis renováveis. 
Confirmando seu compromisso com o ambiente, a Volvo 
projetou sua mais recente carregadeira de rodas tornando-a 
compatível com o combustível alternativo à base de óleo vegetal 
hidrogenado - HVO .

Serviços Volvo   
Para garantir que seu negócio funcione sem problemas, a Volvo investe em engenharia inteligente em todas as suas máquinas, 
mas não paramos por aqui. Como seu parceiro, fornecemos suporte para você utilizar bem o seu equipamento, fazer a manutenção, 
cuidar do pagamento e até mesmo na hora de revender. A nossa gama de produtos e serviços é desenvolvida para complementar 
o desempenho da sua máquina e aumentar a sua rentabilidade.
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A preferida  
dos operadores
Trabalhe no conforto da melhor cabine no mercado. A cabine Volvo é equipada com um novo assento ajustável e a interface homem 
máquina atualizada de série em todas as carregadeiras de rodas Volvo da Série H. Acesse a cabine com segurança e sem esforço 
usando os degraus e abra a porta com facilidade, graças ao dispositivo de abertura com controle remoto.

“Basicamente, eu movimento rochas durante 10 horas todos os dias, por isso eu gosto do conforto da carregadeira de rodas da Volvo. 
Minhas costas não doem e é fácil de dirigir com os controles de joystick. Eu gosto muito de operar a carregadeira. Estamos carregando blocos 

que pesam mais de 22 toneladas e a potência não diminui.”  
David Porter, operador de carregadeira, Colorado Stone Quarries (EUA)
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Volvo L350H em detalhes
Motor

Motor: V-ACT Stage III A/Nível 3, 16 litros, 6 cilindros em linha 
turboalimentado, intercooler ar-ar, motor a diesel com balancins duplos e 
recirculação interna do gás de escape (I-EGR). Atendem a regulamentação 
do PROCONVE MAR-I Cabeçote de cilindros inteiriço com quatro 
válvulas por cilindro e eixo de comando superior. O motor tem camisas de 
cilindros imersas, substituíveis e guias e sedes de válvulas substituíveis. 
Unidade injetora acionada mecanicamente e com controle eletrônico. 
A aplicação do acelerador é transmitida eletricamente a partir do pedal 
acelerador.  
Limpeza de ar: Pré-limpador ciclone de três estágios: filtro primário e filtro 
secundário.  
Sistema de arrefecimento: ventilador hidrostático, controlado 
eletronicamente e intercooler ar-ar.

Motor Volvo D16E

Potência máx. a rpm 1 700

SAE J1995 bruta kW 397

cv 540

ISO 9249, SAE J1349 líquida kW 394

cv 536

Torque máximo a rpm 1 400

SAE J1995 bruta Nm 2 550

ISO 9249, SAE J1349 líquida Nm 2 532

Intervalo de trabalho econômico rpm 1 000 - 1 500

Deslocamento l 16,1

Sistema elétrico

Sistema de advertência central:  
Sistema elétrico Contronics com luz e alarme de advertência centrais para 
as seguintes funções: - Falha grave do motor - Baixa pressão do sistema 
de direção - Aviso de excesso de velocidade do motor - Interrupção na 
comunicação (falha no computador) 
Luz e alarme de advertência centrais com a marcha engatada para as 
seguintes funções: - Baixa pressão do óleo do motor - Alta temperatura do 
óleo do motor - Alta temperatura do ar de carga - Baixo nível do líquido de 
arrefecimento - Alta temperatura do líquido de arrefecimento - Alta pressão 
do cárter - Baixa pressão do óleo de transmissão - Alta temperatura do 
óleo de transmissão - Baixa pressão do freio - Freio de mão engatado - 
Falha na carga do freio - Baixo nível do óleo hidráulico - Alta temperatura 
do óleo hidráulico - Excesso e velocidade na marcha engatada - Alta 
temperatura do óleo de arrefecimento do freio e eixos dianteiros e 
traseiros.

Tensão V 24

Baterias V 2 x 12

Capacidade da bateria Ah 2 x 170

Capacidade de arranque a frio, aprox. A 1 000

Potência nominal do alternador W/A 2 280/80

Saída do motor de arranque kW 7

Sistema de transmissão

Conversor de torque: conversor de torque de 3 elementos, 1 estágio, 1 fase 
com função Bloqueio e estator de roda livre.  
Transmissão: Transmissão planetária Power Shift com câmbio de 4 
marchas à frente e uma de ré com modulação total e controle eletrônico. 
Sistema de Transmissão Automática Automatic Power Shift (APS) da 
Volvo com mudança totalmente automática de marchas de 1-4 (Bloqueio 
em 3-4) e seletor de modo com 4 diferentes programas de troca de 
marcha, incluindo o modo AUTOMÁTICO.  
Eixos: Hastes do eixo totalmente flutuantes com redução do cubo da 
planetária para serviços pesados. Eixo dianteiro fixo e eixo traseiro 
oscilante.  
Opcional: Diferenciais de deslizamento limitado nos eixos dianteiro e 
traseiro.

Transmissão Volvo HTE 400

Multiplicação do binário, rácio de perda 2,65

Velocidade máxima, marcha-avante/marcha-
atrás

1ª marcha km/h 6,8/7,5

2ª marcha km/h 12,1 / 13,2

3ª marcha km/h 21 / 22,9

4ª marcha km/h 35,7 / 38,2

Medida com pneus 35/65 R33 L4

Eixo dianteiro/eixo traseiro Volvo AHW 90/
AHW 90

Oscilação do eixo traseiro ± ° 12

Altura livre do solo mm 550

na oscilação ° 12

Sistema de direção

Sistema de direção: Direção articulada hidrostática com sensor de carga, 
sistema acumulador e tanque não pressurizado.  
Alimentação do sistema: o sistema de direção tem alimentação prioritária 
de uma bomba axial com sensor de carga e deslocamento variável.  
CDC: Sistema de direção com energia eletro-hidráulica dependente da 
velocidade com reforço hidrostático de centro fechado e amortecimento 
de final de curso.

Cilindros de direção 2

Diâmetro do cilindro mm 110

Diâmetro da haste mm 70

Curso mm 586

Pressão de trabalho MPa 26

Caudal máximo L/min 340

Articulação máxima ± ° 37

Reabastecimento de manutenção

Acessibilidade de manutenção: Portas de manutenção amplas, fáceis de 
abrir com pistões a gás. Grade do radiador rebatível. Os filtros de fluido 
e os componentes dos filtros de respiro promovem longos intervalos de 
manutenção. Possibilidade de monitorar, registrar e analisar dados para 
facilitar a detecção e solução de falhas.

Tanque de combustível l 581

Líquido de arrefecimento do motor l 68

Depósito do óleo hidráulico l 365

Óleo da transmissão l 79

Óleo de motor l 55

Óleo do eixo dianteiro l 155

Óleo do eixo traseiro l 155

lbf ft

     r/min

TorquePotência

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

15 20 25 30 35 r/s

Faixa de funcionamento  econômicohp

1900

1800

1700

1600

1500

2000

1400

2600

2400

2200

2000

NmkW

400

380

360

340

320

300

280

260

550

500

450

400

350
Potência
Torque
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Sistema de freios

Freio de serviço: Freios de serviço são freios multidisco de circuito duplo 
totalmente hidráulico com acumuladores carregados a nitrogênio e 
ajustadores automáticos de folga. Freios a disco úmido em cada roda, 
de montagem externa e refrigerados a óleo. Desengate da transmissão 
durante a frenagem pode ser pré-selecionado no Contronic.  
Freio de estacionamento: Tipo multidisco úmido no alojamento da 
transmissão. Aplicado por força de mola, liberação eletro-hidráulica com 
um interruptor no painel de instrumentos. Aplicado automaticamente 
quando a chave é acionada.  
Freio secundário: Sistema eixo-por-eixo de circuito duplo. Ativado pelo 
pedal do freio de serviço. Alarme de pressão baixa. Capacidade de 
frenagem com motor apagado fornecida por três acumuladores carregados 
a nitrogênio.  
Padrão: o sistema de freio atende às exigências da norma ISO 3450: 
1996.

Número de discos de freio por roda 
dianteira/traseira 11/11

Acumuladores l 8x1

Acumuladores para o freio de 
estacionamento l 1 x 0,5

Cabine

Instrumentação: todas as informações importantes estão centralizadas 
no campo de visão do operador. Tela para o sistema de monitoramento 
Contronic.  
Aquecedor e descongelador: Bobina do aquecedor com ar fresco filtrado, 
ventilador com função automática e 11 etapas selecionáveis manualmente, 
vias de descongelador para todas áreas das janelas.  
Assento do operador: assento do operador com suspensão ajustável e 
cinto de segurança retrátil. O assento é montado em um suporte na parede 
e piso traseiros. As forças do cinto de segurança retrátil são absorvidas 
pelos trilhos do assento.  
Padrão: a cabine é testada e aprovada de acordo com as normas para 
cabines ROPS (ISO 3471) e FOPS (ISO 3449). A cabine atende às 
exigências de acordo com as normas ISO 6055 (proteção suspensa ao 
operador - caminhões industriais) e SAE J386 ("sistema de proteção do 
operador"). 
Gás refrigerante do tipo R134a é usado quando a máquina é equipada com 
ar condicionado. Contém gás do efeito estufa fluorado R134a, potencial de 
aquecimento global 1,430 t CO2eq

Saída de emergência: use o martelo de emergência para quebrar a janela

Ventilação m³/min 9

Capacidade de aquecimento kW 13

Ar condicionado kW 8

Sistema hidráulico

Abastecimento do sistema: duas bombas de pistão axial de detecção 
de carga com deslocamento variável. A função de direção sempre tem 
prioridade de uma das bombas. Válvulas: Válvula com dois carretéis, de 
ação dupla. A válvula principal é controlada por um piloto elétrico.  
Função de elevação: A válvula tem quatro posições: posição elevada, 
de retenção, abaixada e flutuante. O desengate automático indutivo/
magnético da lança pode ser ligado e desligado e é ajustável em qualquer 
posição entre o alcance máximo e a altura total de elevação.  
Função de inclinação: a válvula possui três funções: recuo, retenção e 
despejo. Posicionador automático indutivo/magnético pode ser ligado e 
desligado.  
Cilindros: cilindros de dupla ação para todas as funções.  
Filtro: filtragem de fluxo total através do cartucho de filtro de 20 mícrons 
(absoluto).  
Refrigerador de óleo hidráulico: Refrigerador de óleo refrigerado a ar 
montado no radiador.

Pressão de trabalho máxima, bomba 1 para 
sistema hidráulico de trabalho MPa 25

Vazão L/min 256

a MPa 10

velocidade do motor rpm 1 800

Pressão de trabalho máxima, bomba 2 para 
sistema hidráulico de direção, freios, piloto 
e de trabalho

MPa 26

Vazão L/min 354

a MPa 10

velocidade do motor rpm 1 800

Pressão de trabalho máxima, bomba 3 
para travões- e sistema da ventoinha de 
arrefecimento

MPa 26

Vazão L/min 84

a MPa 10

velocidade do motor rpm 1 800

Tempos do ciclo

Elevação s 8

Inclinação s 1,9

Descida, vazio s 4,7

Tempo do ciclo total s 14,6

Tempos de ciclo de elevação e inclinação com carga em conformidade 
com a ISO 14397 e a SAE J818 Nível de ruído

Nível de ruído na cabine de acordo com as normas ISO 6396/SAE 
J2105

LpA dB(A) 72

Nível de ruído externo de acordo com as normas ISO 6395/SAE J2104

LwA dB(A) 111

Sistema de braço de elevação

Sistema de acoplamento com barra em Z com elevadas força de 
desagregação. Os braços de elevação são construídos em chapa única 
com um tubo de aço fundido de alta resistência. O articulador único e o 
acoplamento da caçamba são de ferro fundido nodular.

Cilindros de elevação 2

Diâmetro do cilindro mm 200

Diâmetro da haste do pistão mm 110

Curso mm 1 264

Cilindro de inclinação 1

Diâmetro do cilindro mm 260

Diâmetro da haste do pistão mm 120

Curso mm 728
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L350H
L   
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F1 R1

R

P

O
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a3

a2

a4

a1

YX

V

Especificações
Pneus: 875/65 R33** RL-5K L5 Goodyear

Lança padrão Lança longa

B mm 9 130 9 556

C mm 4 300 –

D mm 540 –

F mm 4 170 –

F1 mm 3 990 –

F2 mm 3 450 –

G mm 2 134 –

J mm 4 910 5 382

K mm 5 330 5 798

O ° 60 58

P máx ° 45 –

R ° 44 45

R1* ° 48 50

S vi° 66 72

T mm 138 143

U mm 614 739

V mm 3 970 –

X mm 2 720 –

Y mm 3 625 –

Z mm 4 462 4 880

a2 mm 8 238 –

a3 mm 4 613 –

a4 ±° 37 –

*Posição de transporte SAE 
Onde aplicável, as especificações e dimensões 
estão em conformidade com as normas ISO 7131, 
SAE J732, ISO 7546, SAE J742, ISO 14397, 
SAE J818. 

Tabela de seleção de caçambas

O volume manuseado varia de acordo com o enchimento da caçamba e, 
às vezes, é maior do que o indicado pelas normas ISO/SAE para volume 
da caçamba. A tabela mostra a escolha da caçamba ideal em relação à 
densidade do material.

Material
Enchimento da 

caçamba, %
Densidade do 
material, t/m³

Terra 110-115 1,4-1,6

Barro, argila 110-120 1,4-1,6

Areia 100-110 1,6-1,9

Cascalho 100-110 1,7-1,9

Rocha 75-100 1,5-1,9

O tamanho das caçambas para rocha é otimizado para penetração e 
capacidade de enchimento ideais em vez de por densidade do material.

Dados operacionais complementares

Largura  incluindo 
os pneus

Altura livre do 
solo 

Peso operacional 
Carga de tombamento estática: giro 

total

Lança padrão Lança longa

mm mm kg kg kg

36/65 R33 XTXL L4 Michelin 10 -20 -1 140 -1 030 -910

35/65 R33 XLD D2 L5 Michelin 10 -20 -440 -580 -510

35/65 R33 X-Mine D2 L5 Michelin 20 -20 260 -50 -40

Densidade do material (t/m3)

CAÇAMBA

8,8 m³ STE P  T SEG

9,4 m³ STE P BOE

10,7 m³ STE P BOE

7,7 m³ SPN P  T SEG

6,9 m³ STE RO P  T SEG

12,7 m³ LM P

Retrabalho

Aplicação geral

Pedra

Material leve

L350H

7,3 m³ STE P BOE

7,7 m³ STE P  T SEG

8,4 m³ STE P BOE

Engate direto

Como ler o fator de enchimento da caçamba

Enchimento da caçamba

0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2
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L350H

Lança padrão Manuseio de agregados Aplicação geral Rocha
Material 

leve

Pneus 875/65 R33 RL5K L5  
Caçambas de engate direto

8,8 m³ STE 
P BOE

9,4 m³ STE 
P BOE

10,7 m³ 
STE P BOE

7,3 m³ STE 
P BOE

7,7 m³ STE 
P T SEG

8,4 m³ STE 
P BOE

7,7 m³ SPN 
P T SEG

6,9 m³ STE 
P T SEG

12,7 m³ 
LM P

Volume coroado ISO/SAE m3 8,8 9,4 10,7 7,3 7,7 8,4 7,7 6,9 12,7

Volume com fator de 
enchimento de 110% m3 9,7 10,3 11,8 8,0 8,5 9,2 8,5 7,6 14,0

mT1

Carga estática de 
tombamento, máquina 
em linha reta

kg 37 380 37 390 36 790 39 060 38 570 38 520 37 470 38 830 37 500

mT2

Carga estática de 
tombamento a 35°. Giro kg 33 180 33 200 32 620 34 820 34 340 34 300 33 270 34 600 33 290

mT3

Carga estática 
e tombamento 
totalmente articulada

kg 32 700 32 720 32 140 34 340 33 860 33 820 32 790 34 120 32 820

FBr Força de desagregação kN 391 378 352 449 434 416 342 450 376

A Comprimento total mm 11 430 11 180 11 330 10 850 11 220 10 990 11 700 11 160 11 170

E
Profundidade de 
escavação, despejo 
máx. (S)

mm 1 980 1 770 1 900 1 490 1 810 1 610 2 220 1 750 1 770

H*) Altura livre de despejo mm 3 470 3 640 3 540 3 860 3 610 3 770 3 300 3 650 3 630

L Altura de operação total mm 7 300 7 380 7 540 7 110 7 170 7 270 7 400 7 300 7 680

M*) Alcance de despejo mm 2 030 1 870 1 980 1 650 1 890 1 750 2 250 1 850 1 880

N*) Alcance de descarga a 
45 graus, pos. G mm 2 840 2 740 2 810 2 570 2 740 2 650 2 990 2 720 2 700

V Largura da caçamba mm 3 970 3 970 3 970 3 970 3 970 3 970 4 110 3 970 4 500

a1 Círculo livre externo 
(diâmetro) mm 18 530 18 390 18 480 18 210 18 420 18 290 18 800 18 370 18 860

Peso operacional sem carga kg 51 460 51 410 51 730 50 720 51 040 51 010 51 690 50 930 51 890

*) Medida até a ponta do dente da caçamba ou a lâmina aparafusada. Altura de descarga até a lâmina da caçamba. 
Nota: estas medidas se aplicam somente a implementos genuínos Volvo. Medição com ângulo de descarga a 45°. (Caçambas de lâmina em V a 42°.)

L350H

Lança longa Manuseio de agregados Aplicação geral Rocha
Material 

leve

Pneus 875/65 R33 RL5K L5 
Caçambas de engate direto

8,8 m³ STE 
P BOE

9,4 m³ STE 
P BOE

10,7 m³ 
STE P BOE

7,3 m³ STE 
P BOE

7,7 m³ STE 
P T SEG

8,4 m³ STE 
P BOE

7,7 m³ SPN 
P T SEG

6,9 m³ STE 
P T SEG

12,7 m³ 
LM P

Volume coroado ISO/SAE m3 8,8 9,4 10,7 7,3 7,7 8,4 7,7 6,9 12,7

Volume com fator de 
enchimento de 110% m3 9,7 10,3 11,8 8,0 8,5 9,2 8,5 7,6 14,0

mT1

Carga estática de 
tombamento, máquina 
em linha reta

kg 35 250 35 270 34 710 36 790 36 320 36 290 35 280 36 560 37 500

mT2

Carga estática de 
tombamento a 35°. Giro kg 31 160 31 190 30 650 32 670 32 210 32 190 31 200 32 450 33 290

mT3

Carga estática 
e tombamento 
totalmente articulada

kg 30 700 30 730 30 190 32 200 31 740 31 720 30 740 31 980 32 820

FBr Força de desagregação kN 355 344 320 408 395 377 311 409 376

A Comprimento total mm 11 840 11 590 11 740 11 260 11 630 11 400 12 110 11 570 11 170

E Profundidade de escavação, 
despejo máx. (S) mm 2 060 1 830 1 970 1 540 1 870 1 670 2 310 1 820 1 770

H*) Distância de despejo mm 3 950 4 120 4 010 4 340 4 080 4 240 3 770 4 120 3 630

L Altura de operação total mm 7 780 7 850 8 020 7 580 7 640 7 750 7 870 7 770 7 680

M*) Alcance de despejo mm 2 040 1 880 1 980 1 660 1 900 1 750 2 250 1 860 1 880

N*) Alcance de descarga a 
45 graus, pos. G mm 3 200 3 090 3 170 2 930 3 100 3 000 3 350 3 070 2 700

V Largura da caçamba mm 3 970 3 970 3 970 3 970 3 970 3 970 4 110 3 970 4 500

a1 Círculo livre externo 
(diâmetro) mm 18 880 18 730 18 820 18 550 18 760 18 630 19 160 18 720 18 860

Peso operacional sem carga kg 53 100 53 040 53 360 52 350 52 670 52 640 53 330 52 560 51 890

*) Medida até a ponta do dente da caçamba ou a lâmina parafusada. Altura de descarga até a lâmina da caçamba. 
Nota: estas medidas se aplicam somente a implementos genuínos Volvo. Medição com ângulo de descarga de 45°. (Caçambas de lâmina em V a 42°.)
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EQUIPAMENTO DE SÉRIE

Motor

Limpador de ar de três estágios, pré-limpador, filtros primário e 
secundário

Visor indicador para nível de líquido de arrefecimento

Pré-aquecimento do ar de indução

Pré-filtro de combustível com coletor de água

Filtro de combustível

Coletor de óleo do respiro do cárter

Sistema de transmissão

Transmissão Automática (Automatic Power Shift, APS) com desengate 
da transmissão controlada por operador

ao frear e seletor de modo com modo AUTO

Troca de marcha totalmente automática, 1-4

Troca de marcha controlada por por sinal de pulsos proporcionais (PWM)

Conversor de torque com bloqueio

Mudança com bloqueio automático, 3-4 (seletor de marcha em 4) e 2 
(seletor de marcha em 2)

Mudança para frente e ré por console de alavanca hidráulica

Visor indicador para nível de óleo de transmissão

Sistema elétrico

24 V, com pré-fiação para acessórios opcionais

Alternador 24V/ 80A

Interruptor de desconexão de bateria com chave removível

Indicador de combustível

Horímetro

Buzina elétrica

Conjunto de instrumentos:

Nível de combustível

Temperatura da transmissão

Temperatura do líquido de arrefecimento

Iluminação dos instrumentos

Iluminação:

- Dois faróis dianteiros de halogênio com luz alta e baixa

- Luzes de estacionamento

- Luzes duplas de freio e traseiras

- Luzes de conversão com função de luz de advertência

- Lâmpada de trabalho, dianteira na cabine, 2 lâmpadas de halogênio, 
item de série

- Lâmpada de trabalho, traseira na grade, 4 lâmpadas de halogênio, item 
de série

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

Sistema de monitoramento Contronics

Monitoramento e registro de dados da máquina

Display do Contronic

Consumo de combustível

Temperatura ambiente

Relógio

Teste dos freios

Função de teste para luzes de alerta e indicadoras

Luzes de alerta e indicadoras:

Carga da bateria

Freio de mão

Mensagem de alerta e do visor:

- Temperatura do líquido de arrefecimento do motor

- Temperatura do ar de carga

- Temperatura do óleo do motor

- Pressão do óleo do motor

- Temperatura do óleo de transmissão

- Pressão do óleo da transmissão

- Temperatura do óleo hidráulico

- Pressão do freio

- Freio de estacionamento aplicado

- Freio de estacionamento NÃO aplicado

- Carga no freio

- Excesso de velocidade em mudança de direção

- Temperatura do óleo do eixo

- Pressão da direção

- Pressão do cárter

Avisos de níveis:

- Nível baixo de combustível

- Nível do óleo do motor

- Nível do líquido de arrefecimento do motor

- Nível do óleo da transmissão

- Nível do óleo hidráulico

- Nível do fluido do limpador

Redução de torque do motor em caso de indicação de mau 
funcionamento:

- Temperatura alta do líquido de arrefecimento do motor

- Temperatura alta do óleo do motor

- Baixa pressão do óleo do motor

- Pressão alta do cárter

- Temperatura alta do ar de admissão

Desligamento do motor em marcha lenta em caso de indicação de mau 
funcionamento:

- Temperatura alta do óleo de transmissão

- Deslizamento nas embreagens de transmissão

Teclado com fundo iluminado

Iniciar intertravamento quando a marcha for engatada

Equipamento
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EQUIPAMENTO DE SÉRIE

Sistema hidráulico

Válvula principal, 2 carretéis de ação dupla com pilotos elétricos

Bombas de pistão axial de deslocamento variável (3) para:

Sistema de direção, sistema hidráulico de trabalho

Sistema hidráulico de trabalho, freios

Ventilador de refrigeração, freios

Controle servo eletro-hidráulico

Bloqueio de nível elétrico

Kick-out da lança, automático, ajustável da cabine

Retorno-a-escavação, automático, ajustável da cabine

Posicionador de caçamba, automático, ajustável da cabine

Cilindros hidráulicos de ação dupla com amortecimento na extremidade

Visor indicador para nível de óleo hidráulico

Arrefecedor de óleo hidráulico

Sistema de freios

Freios a disco úmidos refrigerados por circulação de óleo nas quatro 
rodas

Circuitos de freios duplos

Pedais de freio duplos

Sistema de freio secundário

Freio de estacionamento, eletro-hidráulico

Indicadores de desgaste dos freios

Cabine

ROPS (ISO 3471), FOPS (ISO 3449)

Revestimento acústico interno

Isqueiro, tomada de 24 V

Porta com tranca

Aquecimento da cabine com entrada de ar fresco e desembaçador

Entrada de ar fresco com dois filtros

Sistema de climatização automático (ACC)

Tapete

Iluminação interna

Espelho retrovisor, interior

Espelhos retrovisores duplos externos

Janela deslizante, lado direito

Vidro colorido de segurança

Console de alavanca com suporte no assento, sistema hidráulico de 
trabalho

Volante ajustável

Porta-objetos

Porta-documentos

Para-sol

Porta-copos

Lavador de para-brisas dianteiro e traseiro

Limpadores de para-brisas dianteiro e traseiro

Função de intervalo para limpadores dianteiro e traseiro

Plataformas de manutenção com superfícies protegidas contra 
escorregões nos para-lamas dianteiros e traseiros

Comando por alavanca (CDC, Confort Drive Control)

Controle remoto da porta

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

Serviço e manutenção

Drenagem e enchimento remotos do óleo do motor

Drenagem e enchimento remotos do óleo da transmissão

Pontos de lubrificação agrupados, acessíveis pelo chão

Conexões de verificação de pressão: transmissão e hidráulicas, conexões 
rápidas, agrupadas no console para facilitar o acesso

Caixa de ferramentas, trancável

Jogo de chaves de porca de roda

Equipamento externo

Para-lamas dianteiros com extensões de borracha

Suportes viscosos da cabine

Montagens de borracha de motor e transmissão

Olhais de elevação

Painéis laterais de fácil abertura com pistões a gás

Trava da articulação do chassi

Proteção antivandalismo preparada para:

- Baterias

- Compartimento do motor

- Radiador

Olhais de amarração

Olhais de recuperação

Engate de reboque
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EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

Motor

Pré-filtro de ar, a banho de óleo

Pré-filtro de ar, tipo ciclone

Pacote de arrefecimento: Radiador e refrigerador do ar de admissão, 
protegido contra corrosão

Aquecedor de bloco do motor, 230 V

Aquecedor de bloco do motor, 120 V EUA

Desligamento automático do motor

Comando do acelerador manual

Filtro de enchimento de combustível

Sistema de abastecimento rápido de combustível

Aquecedor de combustível

Ventilador reversível

Velocidade máxima do ventilador, clima quente

Sistema de transmissão

Deslizamento limitado, eixo frontal

Deslizamento limitado, eixo traseiro

Deslizamento limitado, eixos frontal e traseiro

Limitador de velocidade, 20 km/h

Limitador de velocidade, 30 km/h

Sistema elétrico

Aquecedor da cabine, saída de alimentação de 240 V    

Iluminação para viagens:

- Faróis, esquerdos assimétricos

- Faróis dianteiros, LED direito assimétrico 

- Faróis dianteiros, LED esquerdo assimétrico  

Luzes traseiras, LED

Luzes de trabalho, halogênio:

- Lâmpada de trabalho, traseira da cabine,   2 lâmpadas de halogênio

- Lâmpada de trabalho, dianteira, da cabine, dupla, 4 lâmpadas de 
halogênio

- Lâmpada de trabalho, traseira da cabine, dupla, 4 lâmpadas de 
halogênio

- Lâmpada de trabalho, faróis acima da dianteira, 2 lâmpadas de 
halogênio

Luzes de trabalho, LED:

- Lâmpada de trabalho, faróis acima da dianteiras, 2  lâmpadas de LED

- Lâmpada de trabalho, dianteira da cabine, 2 lâmpadas de LED

- Lâmpada de trabalho, dianteira da cabine, 4 lâmpadas de LED

- Lâmpada de trabalho, traseira da cabine, 2 lâmpadas de LED

- Lâmpada de trabalho, traseira da cabine, 4 lâmpadas de LED

- Lâmpada de trabalho, lateral da cabine, 4 lâmpadas de LED

- Lâmpada de trabalho, lateral da cabine, 1 lâmpada de LED

- Lâmpada de trabalho, traseira na grade, 4 lâmpadas de LED

- Pacotes de lâmpadas de LED

Luz de advertência (intermitente), LED

Luz de advertência de ré, estroboscópica

Alarme de ré, sonoro, multifrequência (ruído branco)

Alarme sonoro de ré

Conector de partida auxiliar, tipo NATO

Parada de emergência

Unidade de distribuição elétrica de 24 volts 

Alternador de 120 A para trabalhos pesados          

Dispositivo antifurto

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

Sistema hidráulico

Sistema de suspensão da lança com função de elevação de ação simples

Kit ártico, mangueiras de pilotagem, acumuladores de freio e óleo 
hidráulico

2 funções hidráulicas, comando por alavanca única

3 funções hidráulicas, controle por alavanca única

Função eletro-hidráulica, 3ª

3ª função eletro-hidráulica para lança longa

Suporte do implemento

Travamento separado do implemento

Fluido Hidráulico Biodegradável

Fluido hidráulico resistente ao fogo

Fluido hidráulico para clima quente

Óleo mineral para clima frio  

Sistema de freios

Resfriadores de óleo para eixos dianteiro e traseiro

Cabine

Rádio com Bluetooth/USB/AUX      

Kit de instalação de rádio, tomada de 11 A, 12 V inclusa, lado esquerdo

Kit de instalação de rádio, tomada de 11 A, 12 V inclusa, lado direito

Câmera de visão traseira, incl. monitor, colorido

Câmera de visão dianteira, a cores

Espelhos retrovisores ajustáveis e aquecidos eletricamente

Filtro de proteção contra poeira de asbesto

Filtro de carbono

Painel de controle de climatização automático, com escala em Fahrenheit

Suporte para marmita

Chave universal UE, para abertura remota da porta

Chave universal EUA, para abertura remota da porta

Botão do volante de direção

Cortina para proteção solar, vidro traseiro

Cortina para proteção solar, janelas laterais

Temporizador do aquecimento da cabine

Janela e porta corrediças

Assento do operador, suspensão a ar Volvo, trabalhos pesados, encosto 
alto, aquecido, para CDC 

Alarme do freio de estacionamento, sonoro para assentos de suspensão 
a ar

Assento do operador, Conforto Premium

Assento do operador, (assento a ar de série) cinto de segurança de 
3 pontos e CDC    

Cinzeiro

Ancoragem para Manual do operador

Espelho para visão dianteira

Serviço e manutenção

Kit de ferramentas

Sistema de lubrificação automática

Sistema de lubrificação automático para lança longa

Bomba de recarga para sistema automático de lubrificação

Válvula de amostragem de óleo

Equipamentos
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EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

Equipamento de proteção

Protetores para faróis dianteiros

Protetores das luzes traseiras, serviço pesado 

Protetores para luzes traseiras, serviço pesado

Protetores para luzes de trabalho traseiras

Protetor da grade do radiador

Teto da cabine, serviço pesado

Janelas, protetores laterais e traseiros

Proteção do para-brisa

Chapa de proteção dianteira

Chapa de proteção traseira

Extintor de incêndio

Suporte para extintor de incêndio

Equipamento externo

Lança longa

Outros equipamentos

Direção secundária com função de teste automático

Contrapeso, manuseio de agregados

Versão madeireira

Kit de manuseio de blocos

Kit de manuseio de blocos, serviço pesado

Marcação CE

Adesivos, EUA

Adesivo de ruído, UE

Kit de limpeza, com pistola de ar (Estágio V/Camada 4f)

Adesivos refletores (faixas), contorno da máquina e cabine   

CareTrack

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

Pneus e aros

35/65 R33 (875/65 R33):

- L4

- L5

Aros, 33-28,00/3,5:

- Cinco peças, serviço pesado

Implementos

Caçambas (engate direto):

 - Rocha - Lâmina reta

- Rocha - Lâmina em V

- Rocha - Despejo lateral, Lâmina em V

- Aplicação geral, Lâmina reta

- Caçamba para agregados, Lâmina reta

- Material leve, Lâmina reta

Peças de desgaste:

- Adaptadores para dentes, soldados

- Dentes

- Segmentos, aparafusados

- Protetores de lâmina, aparafusados (reversíveis)

Equipamento para manuseio de blocos (de engate rápido):

Caçamba para rocha, lâmina em V

- Garfo para pedras

- Garfo para tombamento de blocos

- Rastelo

Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os mercados. Conforme nossa política de melhoria contínua, reservamo-nos o direito de modificar 
especificações e projetos sem comunicação prévia. As ilustrações não mostram necessariamente a versão padrão da máquina.

SELEÇÃO DE EQUIPAMENTO OPCIONAL DA VOLVO

Sistema de suspensão da lança Braço longo Diferenciais de deslizamento limitado

Refrigerador de óleo do eixo
Sistema rápido de abastecimento  
de combustível

Sistema de detecção por radar
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