ACESSÓRIOS AGRÍCOLAS
AUMENTE A VERSATILIDADE DA SUA MÁQUINA CAT® COM AJUDA
DOS ACESSÓRIOS AGRÍCOLAS

Minicarregadeiras Cat, carregadeiras todo terreno,
carregadeiras de esteiras compactas, retroescavadeiras,
carregadeiras pequenas e miniescavadeiras.

Para obter mais informações,
visite cat.com/pt_BR/
attachments ou entre em
contato com o revendedor
Cat local.
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MOVA MATERIAIS, ESPALHE
RAÇÃO E MANTENHA AS
OPERAÇÕES DENTRO DO
CRONOGRAMA.

TRABALHE SEM PREOCUPAÇÃO.
Suportamos nossos acessórios com garantia de um ano e suporte
contínuo do revendedor Cat. É outra maneira de ajudarmos a proteger
aquilo que é importante para você.

Oferecemos uma ampla gama
de acessórios agrícolas, todos
feitos para manter a operação
em andamento e dentro do
prazo. Os acessórios Cat podem
aumentar a versatilidade da
sua frota. Além disso, eles são
projetados para maximizar o
desempenho da máquina Cat
para que você entregue seu
resultado em menor tempo e
dentro do custo esperado.
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GARRAS DE FARDOS

BROCAS

Perfure com melhor eficiência.

Broca padrão

Broca industrial

Broca de árvore

Broca de rochas

Nossas brocas oferecem diferentes opções de velocidade e torque para
operação em uma grande variedade de solos. Projetamos a velocidade delas
para extrair o solo de forma eficiente e o torque para evitar o atolamento em
solo denso. Escolha entre uma ampla variedade de brocas.
Especificações

Pegue materiais enfardados com maior precisão.

Modelos de
acessórios

Compatibilidade

Nm

(pés ft)

Método de acionamento

Use as garras de fardos para agarrar, transportar e empilhar grandes materiais
enfardados. Os braços tubulares eliminam os danos ao fardo, enquanto que a
estrutura rígida de aço de alta resistência amplia a vida útil de trabalho. Este
acessório também vem com pinos endurecidos e pontos de graxa facilmente
acessíveis para maior produtividade e um degrau parafusado para um acesso
mais seguro à cabine.

A14B

CTL, MTL, SSL

2304

(1700)

Acionamento direto

Especificações

A19B

CTL, MTL, SSL

4122

(3042)

Planetário simples

A26B

CTL, MTL, SSL

6830

(5040)

Planetário duplo

A7B

MHEX

1105

(815)

Acionamento direto

A14B

MHEX

2304

(1700)

Acionamento direto

A19B

MHEX

4122

(3042)

Planetário simples

A26B

MHEX

6830

(5040)

Planetário duplo

A26B Pin On

BHL

6830

(5040)

Planetário duplo

Torque do eixo de
a cionamento @
Pressão máxima

BHL: Retroescavadeira
CTL: Carregadeira de
esteira compacta

MHEX: Miniescavadeira
MTL: Carregadeira todo terreno
SSL: Minicarregadeira

Certos modelos dentro da família de máquinas listada podem não ser compatíveis com o acessório.
Consulte o revendedor Caterpillar para obter mais informações.
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Modelos de
acessórios



Compatibilidade

Peso

Largura máxima
de abertura

Largura
interna c/ braços
fechados

kg

(lb)

mm

(pol.)

mm

(pol.)

1803 mm (71 pol.)

CTL, MTL, SSL

261

575

1803

71

940

37

2133 mm (84 pol.)

CTL, MTL, SSL

263

580

2133

84

918

36

CTL: Carregadeira de esteira
compacta

MTL: Carregadeira todo terreno
SSL: Minicarregadeira

Certos modelos dentro da família de máquinas listada podem não ser compatíveis com o acessório.
Consulte o revendedor Caterpillar para obter mais informações.
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LANÇAS DE FARDOS

ROÇADEIRA

Torne a movimentação de fardos mais simples.
Selecione entre a lança simples ou dupla, ambas ideais para remover ou
empilhar fardos. Os modelos de lança simples incluem estabilizadores
e os modelos de lança dupla possuem um encosto elevado para grandes
cargas. As lanças são facilmente substituídas e as estruturas oferecem
um degrau parafusado.

Transforme vegetação, galhos e arvores de até 80mm (3 pol) de diâmetro
em meros detritos.

Especificações

Especificações

Modelos de acessórios

Compatibilidade

Largura total

Peso

mm

(pol.)

kg

(lb)

Limpe galhos do seu terreno de forma eficaz.

990 mm (39 pol.)
com dente único

CTL, MTL, SSL

1285

(51)

70

(154)

Modelos
de
acessórios

1245 mm (49 pol.)
com dente único

CTL, MTL, SSL

1285

(51)

72

(158)

BR160

990 mm (39 pol.)
com dentes duplos

CTL, MTL, SSL

1407

(55)

118

(260)

1245 mm (49 pol.)
com dentes duplos

CTL, MTL, SSL

1407

(55)

121

(266)

Compatibilidade

Largura
operacional

Velocidade da ponta

mm

(pol.)

m/min

(ppm)

kg

(lb)

CTL, MTL, SSL

1524

(60)

3987-5596

(13080-18360)

431

(950)

BR166

CTL, MTL, SSL

1676

(66)

3130-4395

(10270-14420)

476

(1050)

BR172

CTL, MTL, SSL

1829

(72)

3417-4795

(11210-15730)

499

(1100)

BR272

CTL, MTL, SSL

1829

(72)

4554-5992

(14940-19660)

508

(1120)

BR378

CTL, MTL, SSL

1981

(78)

4176-6032

(13700-19790)

535

(1180)

CTL: Carregadeira de esteira compacta
MTL: Carregadeira todo terreno
SSL: Minicarregadeira

CTL: Carregadeira de esteira compacta
MTL: Carregadeira todo terreno
SSL: Minicarregadeira

Certos modelos dentro da família de máquinas listada podem não ser compatíveis com o acessório.
Consulte o revendedor Caterpillar para obter mais informações.

Certos modelos dentro da família de máquinas listada podem não ser compatíveis com o acessório.
Consulte o revendedor Caterpillar para obter mais informações.
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Peso da
unidade

7

TRITURADORES

ENGATES RÁPIDO

Rápida redução de vegetação.
Mova-se rapidamente de uma tarefa para outra.
Nossos engates rápido Dual Lock™ Pin Grabber permitem aos operadores
trocar os acessórios em segundos, aumentando a eficiência do trabalho e
permitindo que uma máquina faça várias tarefas. Oferecemos duas opções
fáceis de usar: hidráulica (controlada da cabine) e mecânica. Todos os modelos
Cat incluem sistemas de bloqueio primários e secundários para garantir que
tudo o que seja instalado na máquina, permaneça instalado.

Especificações
Modelos de
acessórios

Especificações
Modelos de
acessórios

Os nossos trituradores podem processar qualquer vegetação, arbusto
ou arvore de até 200mm (8 in) de diâmetro. São desenhados para reduzir
estolagem e recuperação rápida da rotação do tambor, oferecendo uma
potência de processamento consistente.

Compatibilidade

Peso
kg

(lb)

Dual Lock™

BHL, MHEX

14-89

(32-195)

Inclinação do Dual Lock™

MHEX

112-198

(245-436)

Fusion™

SWL

252-392

(556-865)

Compatibilidade

Largura de
trabalho

Velocidade
do tambor

Peso da unidade

mm

(in)

rpm

kg

(lb)

HM112C

CTL, MTL, SSL

1240

(49)

2670-3070

763

(1682)

HM115C

CTL, MTL, SSL

1480

(58)

2570-2940

818

(1803)

HM215C*

CTL, MTL, SSL

1480

(58)

2480-3020

818

(1803)

HM315C**

CTL, MTL, SSL

1582

(62)

2140-2230

1342

(2959)

*Requer máquina configurada com High Flow
*Requer máquina configurara com High Flow XPS

BHL: Retroescavadeira
MHEX: Miniescavadeira
SWL: Carregadeira pequena

CTL: Carregadeira de esteira compacta
MTL: Carregadeira todo terreno
SSL: Minicarregadeira

Certos modelos dentro da família de máquinas listada podem não ser compatíveis com o acessório.
Consulte o revendedor Caterpillar para obter mais informações.

Certos modelos dentro da família de máquinas listada podem não ser compatíveis com o acessório.
Consulte o revendedor Caterpillar para obter mais informações.
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CAÇAMBA PARA
SERVIÇOS PESADOS

CAÇAMBAS DE APLICAÇÃO GERAL

Mova solo duro com
desgaste mínimo.
Escave, abra valas ou mova terra com nossas
caçambas para serviços pesados. Elas são feitas para
escavações em solos abrasivos e movimentação de
grandes cargas. Escolha entre uma ampla variedade
de tamanhos de caçambas e dentes.
Especificações
Modelos de
acessórios

Compatibilidade

Faixa de largura

Faixa de capacidade

mm

(pol.)

m3

(jd3)

Escavação

MHEX

230-270

(9-28)

0.014-0.111

(0.018-0.145)

Limpeza de valas

MHEX

700-1600

(28-63)

0.027-0.421

(0.035-0.55)

Limpeza de valas
em inclinação

MHEX

1000-1600

(40-63)

0.055-0.28

(0.071-0.366)

Serviço pesado

MHEX

300-914

(12-36)

0.05-0.39

(0.065-0.51)

Capacidade de
serviço pesado

MHEX

300-915

(12-36)

0.082-0.300

(0.107-0.392)

Rochas de serviços
pesados

MHEX

610-762

(24-30)

0.23-0.31

(0.30-0.405)

Separação

MHEX

1000-1500

(39-59)

0.09-0.52

(0.12-0.68)

Coral

BHL

305-762

(12-30)

0.06-0.19

(0.08-0.25)

Limpeza de valas

BHL

1219-1524

(48-60)

0.37-0.57

(0.48-0.74)

Serviço pesado

BHL

305-914

(12-36)

0.08-0.44

(0.1-0.57)

Aplicação Geral

Rochas de serviços
pesados

BHL

305-914

(12-36)

0.07-0.33

(0.09-0.43)

Aplicação Geral

Separação

BHL

1200-1500

(47-60)

0.41-0.52

(0.54-0.68)

Aplicação Geral Performance

Escavação do solo

BHL

457-914

(18-36)

0.18-0.38

(0.23-0.5)

Serviço padrão

BHL

305-914

(12-36)

0.08-0.29

(0.1-0.38)

Alta capacidade

BHL

305-914

(12-36)

0.13-0.46

(0.17-0.60)

BHL: Retroescavadeira

MHEX: Miniescavadeira

Certos modelos dentro da família de máquinas listada podem não ser compatíveis com o acessório.
Consulte o revendedor Caterpillar para obter mais informações.
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Trabalhe com materiais ligeiramente abrasivos.
Nossas caçambas de aplicação geral são ideais para escavar em materiais
moderadamente abrasivos e de baixo impacto, como terra, barro, cascalho
e argila.
Especificações
Modelos de
acessórios

Compatibilidade

Faixa de largura

Faixa de capacidade

mm

(pol.)

m3

(jd3)

BHL

2262-2434

(89-96)

0.76-1.5

(1.0-2.0)

CTL, MTL, SSL

1524-2134

(60-84)

0.36-0.63

(0.47-0.8 2)

SWL

2550-2750

(100-108)

1.9-2.9

(2.5-3.8)

BHL: Retroescavadeira
CTL: Carregadeira de
esteira compacta

MTL: Carregadeira todo terreno
SSL: Minicarregadeira
SWL: Carregadeira pequena

Certos modelos dentro da família de máquinas listada podem não ser compatíveis com o acessório.
Consulte o revendedor Caterpillar para obter mais informações.
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CAÇAMBAS PARA MATERIAL LEVE

CAÇAMBAS PARA MOVIMENTAÇÃO
DE MATERIAIS

Mova mais de uma só vez.

Carregue e descarregue com facilidade.

Nossas caçambas para material leve são projetadas para mover grandes
volumes de materiais de baixa densidade, como cobertura, terra arável seca,
fertilizantes e.

Com uma grande capacidade e melhor formato para carregamento, nossas
caçambas para movimentação de materiais são ideias para limpeza granja,
armazenamento de material, transporte de cama de frango ou outro material leve.

Especificações

Especificações

Modelos de
acessórios

Compatibilidade

Faixa de largura

Faixa de capacidade

mm

(pol.)

m3

(jd3)

Material leve

CTL, MTL, SSL

1829-2438

(72-96)

0.69-0.93

(0.9-1.22)

Material leve

SWL

2750

(108)

3.10-5.5

(4.00-7.20)

CTL: Carregadeira de
esteira compacta
MTL: Carregadeira todo terreno

SSL: Minicarregadeira
SWL: Carregadeira pequena

Certos modelos dentro da família de máquinas listada podem não ser compatíveis com o acessório.
Consulte o revendedor Caterpillar para obter mais informações.
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Modelos de
acessórios
Manuseio de
materiais

Compatibilidade

CTL, MTL, SSL

CTL: Carregadeira de
esteira compacta

Faixa de largura

Faixa de capacidade

mm

(pol.)

m3

2134-2591

(84-102)

1.07-1.33 (1.40-1.74)

(jd3)

MTL: Carregadeira todo terreno
SSL: Minicarregadeira

Certos modelos dentro da família de máquinas listada podem não ser compatíveis com o acessório.
Consulte o revendedor Caterpillar para obter mais informações.
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CAÇAMBAS MULTIUSO

BRAÇOS PARA MOVIMENTAÇÃO
DE MATERIAIS

Use uma caçamba para fazer o trabalho de muitas.

Transporte e empilhe com precisão.

Nossas caçambas multiuso são uma das nossas caçambas mais versáteis.
Com design em concha, borda de corte e protetor de derramamento,
as caçambas multiuso movimentam, separam, nivelam e descarregam
materiais facilmente.

Transporte materiais e big bags com segurança além de carregar e plantar
árvores ou arbustos. Os braços de movimentação de materiais Cat oferecem
dois pontos de elevação, cada um capaz de manter um gancho de travamento
com giro de 360 graus.

Especificações

Especificações

Modelos de
acessórios
Multiuso
Multiuso

Compatibilidade

BHL
CTL, MTL, SSL

Faixa de largura

Faixa de capacidade

mm

(pol.)

m3

(jd3)

2262-2425

(89-95)

1.0-1.2

(1.3-1.5)

1524-2134

(60-84)

0.3-0.43

Modelos de
acessórios
Extensível

MTL: Carregadeira todo terreno
SSL: Minicarregadeira

Certos modelos dentro da família de máquinas listada podem não ser compatíveis com o acessório.
Consulte o revendedor Caterpillar para obter mais informações.
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SWL

(0.39-0.56)
Comprimento
fixo

BHL: Retroescavadeira
CTL: Carregadeira de
esteira compacta

Compatibilidade

CTL, MTL, SSL

Comprimento recolhida Comprimento estendida
mm

(pol.)

mm

(pol.)

2760

(109)

4137

(163)

Largura c/
degrau lateral

Alcance máximo

1309

2134

(52)

(84)

CTL: Carregadeira de
SSL: Minicarregadeira
esteira compacta
SWL: Carregadeira pequena
MTL: Carregadeira todo terreno
Certos modelos dentro da família de máquinas listada podem não ser compatíveis com o acessório.
Consulte o revendedor Caterpillar para obter mais informações.
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ESCARIFICADORES

GARFOS PARA PALETES

Transporte materiais paletizados adequadamente.
Desde fardos de feno padrão até sacos empilhados, os garfos para paletes
foram projetados para oferecer transporte estável. Nossa estrutura possui
um encosto alto para fixar a carga e melhorar a segurança e a eficiência.
Especificações
Compatibilidade

Comprimento do dente

Largura do dente do garfo

mm

(pol.)

mm

(pol.)

BHL

1067-1372

(42-54)

127

(5.0)

CTL, MTL, SSL

910-1220

(36-48)

100

(4)

SWL

BHL: Retroescavadeira
CTL: Carregadeira de
esteira compacta

Construídas para cortar terra densa e solo rochoso solto, os escarificadores
Cat estão assumindo algumas das condições de solo mais desafiadoras. E por
serem feitos para modelos Cat específicos, eles podem transformar melhor a
potência da máquina em potência de escarificação.
Especificações

Comprimento do dente

Largura de transporte

Modelos de
acessórios
(comprimento
da haste)

1220-1524

1524

mm

(in)

490

(19)

MHEX

232

(9.1)

660

(25.9)

650

(26)

45

(99)

676

(27)

MHEX

273

(10.7)

825

(32.4)

810

(32)

61

(134)

861

(34)

MHEX

346

(13.6)

1074

(42.2)

1039

(41)

107

(235)

(48-60)

MTL: Carregadeira todo terreno
SSL: Minicarregadeira
SWL: Carregadeira pequena

Certos modelos dentro da família de máquinas listada podem não ser compatíveis com o acessório.
Consulte o revendedor Caterpillar para obter mais informações.
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Rasgue mais o terreno.

(60)

Compatibilidade

Largura

Largura

Raio da ponta Peso

mm

(pol.)

mm

(pol.)

mm

(pol.) kg

(lb)

MHEX: Miniescavadeira
Certos modelos dentro da família de máquinas listada podem não ser compatíveis com o acessório.
Consulte o revendedor Caterpillar para obter mais informações.
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DESENSILADORES

GARFOS UTILITÁRIOS

Avançando pelos bunkers.
Apresentando dentes de alta resistência posicionados em um padrão helicoidal, os
desensiladores desagregam e soltam bunkers de silagem sem danificar ou cortar o
material. Eles também são equipados com motores hidráulicos duplos integrados
para uma operação sem perdas ou picos de torque para avançar pelos bunkers de
silagem mais densos.
Especificações
Modelos de
acessórios

Compatibilidade

Largura total

Peso

DFS118

CTL, CWL,
MTL, SSL

DFS121
DFS124

mm

(pol.)

kg

(lb)

L/min

(GPM)

1841

72.5

425

937

75-90

20-23

CTL, CWL,
MTL, SSL

5146

84.5

477

1052

75-90

20-23

CTL, CWL,
MTL, SSL

2451

96.5

503

1109

75-90

20-23

CTL: Carregadeira de
esteira compacta

Faixa de fluxo

Com uma série de dentes retos, os garfos utilitários podem perfurar feixes
de palha, feno e resíduos secos. A mandíbula superior curvada detém o
material sobre os dentes para ajudar a manter a carga.

Especificações
Compatibilidade

CTL, MTL, SSL
MTL: Carregadeira todo terreno
SSL: Minicarregadeira

Certos modelos dentro da família de máquinas listada podem não ser compatíveis com o acessório.
Consulte o revendedor Caterpillar para obter mais informações.
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Transporte materiais leves - em menos tempo.

Largura do garfo

Comprimento do dente do garfo

mm

(pol.)

mm

(pol.)

1676-1829

(66-72)

940

(37)

CTL: Carregadeira de esteira compacta
MTL: Carregadeira todo terreno
SSL: Minicarregadeira
Certos modelos dentro da família de máquinas listada podem não ser compatíveis com o acessório.
Consulte o revendedor Caterpillar para obter mais informações.
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POLEGARES

Faça desde escavação até movimentação de materiais.
Nossos polegares trabalham com as caçambas e escarificadores para
agarrar, pegar ou ordenar materiais. Eles são oferecidos com articulação
rígida ou hidraulicamente controlados a partir da cabine, abrindo e fechando
em torno das cargas. E quando não forem mais necessários, os polegares
podem ser recolhidos contra a máquina.
Especificações
Modelos de acessórios

Compatibilidade

Ângulo de rotação
Graus

Hidráulico

BHL

105

Hidráulico

MHEX

116-133

BHL: Retroescavadeira
MHEX: Miniescavadeira
Certos modelos dentro da família de máquinas listada podem não ser compatíveis com o acessório.
Consulte o revendedor Caterpillar para obter mais informações.
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COMPATIBILIDADE

BHL: Retroescavadeira

MHEX: Miniescavadeira

CTL: Carregadeira de esteira compacta
MTL: Carregadeira todo terreno
SSL: Minicarregadeira

SWL: Carregadeira pequena
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