
E385C EL/LC E385C ME

POTÊNCIA DO MOTOR 264 hp (197 kW)

PESO OPERACIONAL MÁX. 36.453 kg 38.292 kg

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 0,74 m3 – 1,85 m3 0,74 m3 – 2,7 m3

Tier iii
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POTÊNCiA e 
CiCLOS rÁPiDOS
Potente motor Tier III.
O sistema hidráulico avançado maximiza o 
desempenho de acordo com o trabalho.
A hidráulica de alta eficiência e os novos joysticks 
com controles proporcionais hidráulicos (hydraulic 
proportional controls, HPC) opcionais resultam em 
uma operação suave, um controle excepcional e 
ciclos rápidos.

eVOLUÇÃO eM 
CONFOrTO e 
SeGUrANÇA
A cabine EVO (nova cabine Evolution), com lado 
direito totalmente envidraçado e câmera de 
visualização traseira, fornece uma excepcional 
visibilidade em todas as direções.
Os amortecedores e o isolamento acústico da cabine 
resultam em níveis consideravelmente baixos de ruído 
e vibração. Os operadores podem trabalhar com 
segurança na cabine graças à proteção ROPS.

CONFiABiLiDADe 
e DUrABiLiDADe 
iNTeGrADAS
O chassi de serviço pesado é feito para durar.
A barra e o braço de serviço pesado e a proteção 
do braço padrão resistem aos serviços mais difíceis. 
Manutenção rápida com todos os pontos de serviço 
acessíveis ao nível do solo.

CONSUMO 
iNTeLiGeNTe
A nova geração do sistema inteligente de 
controle total (ITCSTM) com aceleração 
hidráulica progressiva combina alta 
potência e velocidade com controle 
preciso.

e385C e385C
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eSPeCiFiCAÇÕeS

MOTOr Tier iii
Marca e modelo ..................................................................HINO EB-JO8E-TM
Potência do motor (ISO 14396/ECE RI20) ...........................264 hp (197 kW)
Torque máximo ................................................................998 Nm (1.600 rpm)
Tipo ............................................................................... eletrônico common rail, 

injeção direta, turbocompressor intercooler
Cilindradas ..................................................................................................7.684 L
Nº de cilindros ...................................................................................................... 6
Diâmetro interno x curso ..........................................................112 x 130 mm
Filtro de óleo do motor remoto de fácil substituição
Controle de rpm do motor eletrônico do tipo dial
Seletor de marcha lenta automática faz o motor voltar a rpm 
mínima quando todos os controles estiverem em posição neutra
Partida de temperatura externa 
negativa como equipamento padrão
Versão padrão ....................................................................................... -25°/+40°
Versão de clima quente (AME) ......................................................... -25°/+45°
(Sem EGR/Sem certificado Tier)
Versão de clima frio (CIS) .................................................................. -30°/+40°
(Sem EGR/Sem certificado Tier)
O motor obedece às normas 97I68IEC Fase 3A (Tier3) como versão 
padrão.

SiSTeMA eLÉTriCO
Tensão/Alternador ................................................................................24 V/60 A
Motor de partida ..........................................................................................5 kW
Baterias sem manutenção .......................................................2 x 12 V/160 Ah

TrANSMiSSÃO
Tipo ...........hidrostática, duas velocidades, redução de marcha automática
Motores de deslocamento ........................tipo pistão axial, dupla cilindrada
Freios ............................................................................. tipo a disco automático
Redução final .............................................banho de óleo, redução planetária
Capacidade de rampa .......................................................................... 70% (35°)
Velocidades de deslocamento ........... baixa 0 – 3,3 km/h/alta 0 – 5,6 km/h
Impulso da barra de tração .................................................................... 321 kN

CHASSi
Design do chassi com estrutura em X
Corrente de esteira HD reforçada com bucha de vedação

e385C Me e385C LC
Roletes inferiores (cada lado) 9 9
Roletes superiores (cada lado) 2 2
Comprimento da esteira no solo (mm) 4.050 4.050
Sapatas (mm) 600-700 600-700

800 800-900
Tipo de sapatas ......................................Sapata de três garras do tipo trator
Nº para cada lado...............................................................................................48
Altura da garra da sapata ......................................................................... 30 mm

SiSTeMA HiDrÁULiCO
Bombas duplas de alta capacidade com ajuste de fornecimento eletrônico.
As bombas de pistão de deslocamento variável retornam 
automaticamente para zero quando na posição neutro. Válvula de 
controle principal com função à prova de falha e válvula antideslizamento.
HAOA (assistência ativa hidroeletrônica)
ESSC (sensor de controle de rotação do motor)
DOC (controle otimizado de braço de penetração)
CPB (Power Boost contínuo)
Nova geração de AEP (processador eletrônico avançado)

Três modos de operação
Modo H – Trabalho pesado de escavação
Modo S – Trabalho de escavação e carregamento padrão
Modo E – Economia de combustível
Modos para implementos
Martelo hidráulico (fluxo hidráulico unidirecional) 
Cisalhador (fluxo hidráulico bidirecional)
Fluxo dos implementos e definição de pressão da cabine, 
armazenamento de 20 predefinições
Bomba hidráulica
Fluxo máximo na velocidade nominal do motor ................. 2 x 294 L/min
Bomba de engrenagem para o circuito de pilotagem ..........máx 20 L/min
Válvulas de controle direcional
Tipo ................................................................................... válvula de 8 carretéis
Pressões do sistema
Barra, braço e caçamba .......................................................................34,3 MPa
com Power Boost ................................................................................37,8 MPa
Deslocamento .......................................................................................34,3 MPa
Giro ............................................................................................................ 29 MPa
Circuito de controle piloto .................................................................... 5 MPa

CAPACiDADeS
Óleo do motor .......................................................................................... 28,5 L
Tanque de combustível ............................................................................. 580 L
Sistema hidráulico (incluindo tanque de 245 L) .................................. 413 L
Sistema de refrigeração ........................................................................... 28,9 L

OSCiLAÇÃO
Motor de giro ...........................................................................tipo pistão axial
Freio de giro ............................................................................... freio hidráulico
Velocidade de giro ................................................................................0-10 rpm

CABiNe e CONTrOLeS
Cabine do operador
Estrutura ..............................................Estrutura de aço totalmente fechada
Cabine do operador EVO ...................Evolução em conforto e segurança. 

Como opção em conformidade 
com as normas ROPS (ISO 12117-2) 

Câmera traseira ..................................................................................... opcional
Monitor ............................... monitor de controle multifuncional integrado 

com exibição da vista da câmera traseira integrada 
(se a opção de câmera for selecionada)

Assento do operador
Assento do operador ............................... Dispositivo ajustável e reclinável
Operação
Controle do motor ............................Giratório – tipo acelerador elétrico
Deslocamento .....................Duas alavancas ou dois pedais independentes 

para operações para a frente e para trás
Escavação e giro .............. Duas alavancas de mão para quatro operações
Nível de ruído
Nível de ruído externo garantido
(EU Directive 2000/14/EC) .................................................... LwA 105 dB(A)
Nível de pressão sonora da cabine 
do operador (ISO 6396) ........................................................... LpA 71 dB(A)
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PeSOS – Peso da caçamba: 2.225 kg (4.905 lb)
LArGUrA DA SAPATA mm (pol.) 800 (31,5)
Largura total da máquina mm (pés/pol.)  3.400 (11'2")
Pressão sobre o solo kgf/cm2 (psi) 0,58 (8,2)
Peso operacional kg (lb) 37.260 (82.144)

LArGUrA DA SAPATA mm (pol.) 700 (27,6) 600 (23,6)
Largura total da máquina mm (pés/pol.) 3.300 (10'10") 3.200 (10'6")
Pressão sobre o solo kgf/cm2 (psi) 0,65 (9,2) 0,74 (10,5)
Peso operativo kg (lb) 36.840 (81.218) 36.160 (79.719)

CAÇAMBAS 
Caçamba Capacidade SAe (m³) Largura (mm) Peso (kg) Número de dentes

Heavy Duty
2,3 1.524 1.864 6
2,5 1.676 2.034 6
2,7 1.829 2.225 7

CAÇAMBAS – MASS eXCAVATOr
Caçamba Capacidade SAe (m³) Largura (mm) Peso (kg) Número de dentes

Severy Dutyy
2,1 1.219 2.295 4
2,4 1.372 2.523 5
2,7 1.524 2.750 5

e385C

Mass excavator Standard Opcional
COMPriMeNTO DO BrAÇO 2,20 (7'26") 3,33 (10'10") 4,15 (13'7")
A. Comprimento total 10,65 (34'11,3") 11,20 (36'9") 11,23 (36'10")
B. Largura total (com sapata de 800 mm) 3,40 (11'2") 3,40 (11'2") 3,40 (11'2")
C. Altura total (até a parte superior do braço) 3,42 (11'2,7") 3,42 (11'3") 3,59 (11'9")
D. Comprimento base da máquina 5,99 (19'8") 5,99 (19'8") 5,99 (19'8")
e. Altura total (até a parte superior da cabine)* 3,16 (10'4") 3,16 (10'4") 3,16 (10'4")
F. Distância do solo na extremidade traseira* 1,19 (3'10,8") 1,19 (3'11") 1,19 (3'11")
G. Distância centro a centro dos eixos 4,05 (13'3") 4,05 (13'3") 4,05 (13'3")
H. Comprimento total da esteira 4,98 (16'4") 4,98 (16'4") 4,98 (16'4")
i. Altura da esteira 1,05 (3'5") 1,05 (3'5") 1,05 (3'4")
J. Bitola da máquina 2,60 (8'6") 2,60 (8'6") 2,60 (8'5")
K. Largura da sapata da escavadeira 800 mm (2'7,5") 800 mm (31,5") 800 mm (31,5")
L. Distância da parte rodante ao solo* 500 mm (19,7") 500 mm (19,7") 500 mm (19,7")
M. Raio de giro traseiro 3,50 (11'6") 3,50 (11'6") 3,50 (11'6")
*Altura da barra de grouser excluída.

DiMeNSÕeS – Unidade m (pés/pol.)

ACeSSÓriOS Braço do Mass 
excavator Braço padrão Braço opcional

 2,20 (7'26") 3,33 (10'10") 4,15 (13'7")
A. Alcance máximo de escavação 9,96 (32'8") 11,26 (36'11") 11,97(39'4")
A¹. Alcance máximo de escavação ao nível do solo 9,74 (31'2") 11,06 (36'3") 11,79 (38'7")
B. Profundidade máxima de escavação 5,25 (20'6") 7,56 (24'10") 8,41 (27'6")
C. Altura máxima de escavação 3,88 (32'5") 10,58 (34'9") 10,70 (35'1")
D. Distância máxima de despejo 6,65 (21'1") 7,37 (24'2") 7,53 (24'7")
e. Distância mínima de despejo 3,18 (10'5") 2,62 (8'7") 1,77 (5'8")
F. Profundidade máxima de escavação de parede vertical 3,00 (9'10") 6,61 (21'8") 7,15 (23'5")
G. Raio de giro mínimo frontal 1,08 (13'5") 4,37 (14'4") 4,43 (14'5")
H. Altura de raio de giro mínimo - 8,64 (28'4") 8,65 (28'4")
i. Profundidade de escavação para fundo plano de 2,4m (8’) - 7,41 (24'3") 8,27 (27'1")
J. Direção horiz. de escavação no nível do solo - 5,79 (19'0") 7,21 (23'7")

reSUMO De eSPeCiFiCAÇÕeS
GerAL
Peso operacional kg (lb) 37.260 (82.144)
Capacidade da caçamba m³ (yd³) 2,3 a 2,7 (3,0 a 3,6)

MOTOr
Marca e modelo HINO JO8E-TM
Cilindrada l (pol.³) 7,684 (469)
Diâmetro e curso mm (pol.) 112 x 130 (4,41"x5,12")

Potência SAE NETA hp/rpm (kW/rpm) 264@2.100 
(197@2.100)

SiSTeMA HiDrÁULiCO
Bomba hidráulica Nº e tipo 2VP+1FG
Fluxo de óleo nominal L/m (gpm) 2x294 (2x77,6)

Pressão operacional
Implemento 
MPa (psi) 34,3 (4.970)

Deslocamento MPa (psi) 34,3 (4.970)
Oscilação MPa (psi) 29 (4.210)
Elevação pesada MPa (psi) 37,8 (5.470)

Este quadro é uma representação gráfica dos intervalos de trabalho 
para a E385C equipada com um braço de 3,3 m (10'10").

FOrÇA De eSCAVAÇÃO 
(iSO 6015)

GirO DiMeNSÕeS De 
TrANSPOrTe

CAPACiDADeS De 
ABASTeCiMeNTO litros (galões) 
eUA

iNTerVALOS De TrABALHO  m (pés/pol.)

Velocidade de deslocamento 5,6/3,3 km/h (3,5/2,1 mph)
Velocidade de giro 10,0 rpm
Capacidade de nivelamento 35 graus (70%)
Força de impulso da barra de reboque 32.834 kgf (72.387 lb)

c/ P Boost s/ P Boost
Força de escavação da caçamba, kgf (lb) 24.881 (76.889) 22.638 (49.908
*Força de escavação da caçamba, kgf (lb) 29.531 (65.105) 26.900 (59.304)
Força de escavação do braço, kgf (lb) 18.457 (40.691) 16.825 (37.093)
*Força de escavação do braço, kgf (lb) 24.575 (54.179) 22.485 (49.571)

*Mass Excavator

Altura m (pés/pol.) 3,42 (11'3")
Largura com sapata padrão m (pés/pol.) 3,40 (11'2")
Largura m (pés/pol.) 11,20 (36'9")

Tanque de combustível 580 (153)
Reservatório de óleo hidráulico 280 (74)
Sistema hidráulico, incluindo o reservatório de óleo 353 (93)
Sistema de refrigeração 31 (8,2)
Óleo do motor 28,5 (7,5)

Velocidade de giro rpm 10
Raio de giro traseiro m (pés/pol.) 3,50 (11'6")
Torque de giro kN/m (lb/pés) 120 (88.507)
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A Alcance da linha central de oscilação ao gancho da caçamba
B Altura do gancho da caçamba sobre/sob o solo
C Capacidades de elevação em kg
• Braço: 6,5 m

   Sapata de 800 mm (31,5”) – Com base na máquina equipada com — Braço: 3.300 mm (10’ 10”) – Caçamba: HD 2,7 m3 – Peso: 2.225 kg

B

A
RAIO NO PONTO DE ELEVAÇÃO

NO MÁXIMO ALCANCE
1,5 m (5') 3,0 m (10') 4,6 m (15') 6,1 m (20') 7,6 m (25') 9,1 m (30')

C RAIO

7,6 m kg *4.545 *4.545 *3.005 *3.005 7,97 m

6,1 m kg *5.485 *5.485 *2.935 *2.935 8,84 m

4,6 m kg *7.045 *7.045 *6.055 5.765 *4.585 3.835 *3.035 *3.035 9,39 m

3,0 m kg *14.915 *14.915 *11.835 *11.835 *8.505 8.215 *6.835 5.415 *5.875 3.665 *3.285 3.195 9,67 m

1,5 m kg *7.305 *7.305 *14.365 11.855 *9.885 7.595 *7.605 5.075 *6.265 3.485 *3.735 3.045 9,70 m

No nível kg *70.715 *10.715 *15.625 11.195 *10.815 7.155 *8.165 4.815 6.135 3.340 *4.465 3.095 9,49 m

-1,5 m kg *10.915 *10.915 *15.705 *15.705 *15.685 10.985 *11.105 6.945 *8.345 4.675 *5.695 3.385 9,01 m

-3,0 m kg *15.895 *15.895 *21.535 *21.535 *14.735 11.045 *10.635 6.925 *7.885 4.675 *6.925 4.075 8,23 m

-4,6 m kg *21.545 *21.545 *17.825 *17.825 *12.575 11.335 *9.075 7.125 *7.235 5.595 7,03 m

-6,1 m kg *8.236 *8.235 *7.045 *7.045 5,14 m

e385C
DiMeNSÕeS 
Diagrama de capacidade de elevação

Capacidade de elevação

   Sapata de 600 mm (23,6”) - Com base na máquina equipada com — Braço: 3.300 mm (10’ 10”) – Caçamba: HD 2,7 m3 – Peso: 2.225 kg

B

A
RAIO NO PONTO DE ELEVAÇÃO

NO MÁXIMO ALCANCE
1,5 m (5') 3,0 m (10') 4,6 m (15') 6,1 m (20') 7,6 m (25') 9,1 m (30')

C RAIO

7,6 m kg *4.545 *4.545 *3.005 *3.005 7,97 m

6,1 m kg *5.485 *5.485 *2.935 *2.935 8,84 m

4,6 m kg *7.045 *7.045 *6.055 5.565 *4.585 3.675 *3.035 *3.035 9,39 m

3,0 m kg *14.915 *14.915 *11.835 *11.835 *8.505 7.955 *6.835 5.215 *5.875 3.505 *3.285 3.045 9,67 m

1,5 m kg *7.305 *7.305 *14.365 11.855 *9.885 7.325 *7.605 4.875 6.035 3.325 *3.735 2.895 9,70 m

No nível kg *10.715 *10.715 *15.625 11.195 *10.815 6.895 *8.165 4.415 5.885 3.185 *4.465 2.935 9,49 m

-1,5 m kg *10.915 *10.915 *15.705 *15.705 *15.685 10.985 *11.105 6.675 8.045 4.475 *5.695 3.225 9,01 m

-3,0 m kg *15.895 *15.895 *21.535 *21.535 *14.735 11.045 *10.635 6.665 *7.885 4.475 *6.925 3.895 8,23 m

-4,6 m kg *21.545 *21.545 *17.825 *17.825 *12.575 11.355 *9.075 6.865 *7.235 5.375 7,03 m

-6,1 m kg *8.235 *8.235 *7.045 *7.045 5,14 m

Notas:
1. Não levante nem suspenda qualquer carga que exceda esses valores nominais em seus raios de carga e altura especificados. O peso de todos os acessórios deve ser 

deduzido das capacidades de elevação mencionadas anteriormente.
2. As capacidades de elevação supõem que a máquina esteja sobre um terreno nivelado, firme e uniforme. O operador deve ter em conta as condições de trabalho, como 

o solo frágil ou irregular, condições desniveladas, cargas laterais, paradas de carga repentinas, condições perigosas, funcionários inexperientes, peso de outras diversas 
caçambas, eslingas de levantamento, acessórios, etc.

3. Classificações no gancho de elevação da caçamba.
4. As cargas nominais mencionadas acima estão de acordo com a Capacidade SAE Padrão de Elevação Hidráulica da Escavadora J 1097. Não excedem 87% da capacidade 

hidráulica de elevação ou 75% da inclinação da carga. As cargas nominais marcadas com um asterisco (*) estão mais limitadas pela capacidade hidráulica do que pela 
inclinação da carga.

5. O operador deve ter um amplo conhecimento dos Manuais de Operação e Manutenção antes de operar essa máquina. As regras para uma operação segura devem ser 
seguidas a todo o momento.

6. As capacidades aplicam-se apenas à máquina conforme fabricada originalmente e equipada normalmente pela CNH America LLC.

Classificação sobre a 
frente

Classificação sobre a 
lateral/360 graus

Capacidade de elevação
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  Sapata de 800 mm (31,5”) – Com base na máquina equipada com — Braço: 4.150 mm (13’ 7”) – Caçamba: HD 2,3 m3 – Peso: 1.864 kg

B

A
RAIO NO PONTO DE ELEVAÇÃO

NO MÁXIMO ALCANCE
1,5 m (5') 3,0 m (10') 4,6 m (15') 6,1 m (20') 7,6 m (25') 9,1 m (30')

C RAIO

7,6 m kg *2.466 *2.446 8,78 m

6,1 m kg *3.986 *3.986 *2.416 *2.416 9,58 m

4,6 m kg *5.596 *5.596 *5.196 5.196 *2.476 *2.476 10,09 m

3,0 m kg *16.606 *16.606 *10.246 *10.246 *7.796 *7.796 *6.446 5.896 *5.646 4.086 *2.666 *2.666 10,35 m

1,5 m kg *13.866 *13.866 *13.276 12.986 *9.346 8.106 *7.336 6.126 *6.146 3.856 *2.966 2.916 10,38 m

No nível kg 6.106 6.106 *12.586 *12.586 *15.186 12.026 *10.556 7.546 *8.066 5.156 6.456 3.656 *3.516 2.926 10,18 m

-1,5 m kg *9.896 *9.896 *15.356 *15.356 *15.886 1.586 *11.196 7.206 *8.486 4.936 6.326 3.536 *4.356 3.126 9,74 m

-3,0 m kg *13.816 *13.816 *19.636 *19.636 *15.546 11.496 *11.156 7.086 *8.416 4.856 *5.846 3.616 9,02 m

-4,6 m kg *18.186 *18.186 *20.276 *20.276 *14.116 11.666 *10.256 7.176 *7.526 4.946 *6.966 4.616 7,94 m

-6,1 m kg *15.896 *15.896 *11.126 *11.126 *7.836 7.516 *7.356 7.066 6,33 m

e385C
DiMeNSÕeS 
Diagrama de capacidade de elevação

A Alcance da linha central de oscilação ao gancho da caçamba
B Altura do gancho da caçamba sobre o solo
C Capacidades de elevação em kg
• Braço: 6,5 m

Notas:
1. Não levante nem suspenda qualquer carga que exceda esses valores nominais em seus raios de carga e altura especificados. O peso de todos os acessórios deve ser 

deduzido das capacidades de elevação mencionadas anteriormente.
2. As capacidades de elevação supõem que a máquina esteja sobre um terreno nivelado, firme e uniforme. O operador deve ter em conta as condições de trabalho, como 

o solo frágil ou irregular, condições desniveladas, cargas laterais, paradas de carga repentinas, condições perigosas, funcionários inexperientes, peso de outras diversas 
caçambas, eslingas de levantamento, acessórios, etc.

3. Classificações no gancho de elevação da caçamba.
4. As cargas nominais mencionadas acima estão de acordo com a Capacidade SAE Padrão de Elevação Hidráulica da Escavadora J 1097. Não excedem 87% da capacidade 

hidráulica de elevação ou 75% da inclinação da carga. As cargas nominais marcadas com um asterisco (*) estão mais limitadas pela capacidade hidráulica do que pela 
inclinação da carga.

5. O operador deve ter um amplo conhecimento dos Manuais de Operação e Manutenção antes de operar essa máquina. As regras para uma operação segura devem ser 
seguidas a todo o momento.

6. As capacidades aplicam-se apenas à máquina conforme fabricada originalmente e equipada normalmente pela CNH America LLC.

Classificação sobre a 
frente

Classificação sobre a 
lateral/360 graus

   Sapata de 600 mm (23,6”) – Com base na máquina equipada com — Braço: 4.150 mm (13’ 7”) – Caçamba: HD 2,1 m3 – Peso: 1.864 kg

B

A
RAIO NO PONTO DE ELEVAÇÃO

NO MÁXIMO ALCANCE
1,5 m (5') 3,0 m (10') 4,6 m (15') 6,1 m (20') 7,6 m (25') 9,1 m (30')

C  RAIO

7,6 m kg *2.466 *2.466 3,78 m

6,1 m kg *3.986 *3.986 *2.416 *2.416 9,58 m

4,6 m kg *5.596 *5.596 *5.196 4.136 *2.476 *2.476 10,09 m

3,0 m kg *16.606 *16.606 *10.246 *10.246 *7.796 *7.796 *6.446 5.696 *5.646 3.926 *2.666 *2.666 10,35 m

1,5 m kg *13.866 *13.866 *13.276 12.596 *9.346 7.846 *7.336 5.296 *6.416 3.696 *2.966 2.766 10,38 m

No nível kg *6.106 *6.106 *12.586 *12.586 *15.186 11.636 *10.556 7.276 *8.066 4.956 6.206 3.496 *3.516 2.786 10,18 m

-1,5 m kg *9.896 *9.896 *15.356 *15.356 *15.886 11.196 *11.196 6.946 8.316 4.736 6.066 3.376 *4.356 2.976 9,74 m

-3,0 m kg *13.816 *13.816 *19.636 *19.636 *15.546 11.106 11.156 6.826 8.226 4.656 *5.846 3.456 9,02 m

-4,6 m kg *18.096 *18.096 *20.726 *20.726 *14.116 11.276 *10.246 6.906 *7.526 4.746 *6.996 4.426 7,94 m

-6,1 m kg *15.896 *15.896 *11.126 *11.126 *7.836 7.246 *7.356 6.816 6,33 m

Capacidade de elevação

Capacidade de elevação
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  Sapata de 800 mm (31,5”) – Com base na máquina equipada com — Braço: 2.200 mm (7’ 26”) – Caçamba: HD 2,7 m3 – Peso: 2.750 kg

B

A
RAIO NO PONTO DE ELEVAÇÃO

1,5 m (5') 3,0 m (10') 4,6 m (15') 6,1 m (20') 7,6 m (25') Alcance

C

7,6 m kg 7.006 7.006

6,1 m kg 7.097 7.097

4,6 m kg 10.271 10.271 8.055 8.055 7.013 5.290

3,0 m kg 13.344 12.835 9.463 7.809 7.610 5.072

1,5 m kg 15.419 12.036 10.627 7.391 8.174 4.865

No nível kg 16.028 11.704 11.230 7.135 8.426 4.730

1,5 m kg 17.064 17.094 15.414 11.679 11.023 7.066

-3,0 m kg 19.299 19.299 13.526 11.879 9.562 7.203

-4,6 m kg 8.792 8.792

e385C
DiMeNSÕeS 
Diagrama de capacidade de elevação

A Alcance da linha central de oscilação ao gancho da caçamba
B Altura do gancho da caçamba sobre/sob o solo
C Capacidades de elevação em kg
• Braço: 6,0 m

Capacidade de elevação

   Sapata de 600 mm (23,6”) – Com base na máquina equipada com — Braço: 2.200 mm (7’ 26”) – Caçamba: HD 2,7 m3 – Peso: 2.750 kg

B

A
RAIO NO PONTO DE ELEVAÇÃO

1,5 m (5') 3,0 m (10') 4,6 m (15') 6,1 m (20') 7,6 m (25') Alcance

C

7,6 m kg 7.006 7.006

6,1 m kg 7.097 7.097

4,6 m kg 10.271 10.271 8.055 8.055 7.013 5.151

3,0 m kg 13.344 12.565 9.463 7.625 7.610 4.933

1,5 m kg 15.419 11.766 10.627 7.207 8.174 4.75

No nível kg 16.028 11.434 11.230 6.951 8.222 4.591

1,5 m kg 17.064 17.094 15.414 11.409 11.023 6.882 7.917 4.593

-3,0 m kg 19.299 19.299 13.526 11.609 9.562 7.019

-4,6 m kg 8.792 8.792

Notas:
1. Não levante nem suspenda qualquer carga que exceda esses valores nominais em seus raios de carga e altura especificados. O peso de todos os acessórios deve ser 

deduzido das capacidades de elevação mencionadas anteriormente.
2. As capacidades de elevação supõem que a máquina esteja sobre um terreno nivelado, firme e uniforme. O operador deve ter em conta as condições de trabalho, como 

o solo frágil ou irregular, condições desniveladas, cargas laterais, paradas de carga repentinas, condições perigosas, funcionários inexperientes, peso de outras diversas 
caçambas, eslingas de levantamento, acessórios, etc.

3. Classificações no gancho de elevação da caçamba.
4. As cargas nominais mencionadas acima estão de acordo com a Capacidade SAE Padrão de Elevação Hidráulica da Escavadora J 1097. Não excedem 87% da capacidade 

hidráulica de elevação ou 75% da inclinação da carga. As cargas nominais marcadas com um asterisco (*) estão mais limitadas pela capacidade hidráulica do que pela 
inclinação da carga.

5. O operador deve ter um amplo conhecimento dos Manuais de Operação e Manutenção antes de operar essa máquina. As regras para uma operação segura devem ser 
seguidas a todo o momento.

6. As capacidades aplicam-se apenas à máquina conforme fabricada originalmente e equipada normalmente pela CNH America LLC.

Classificação sobre a 
frente

Classificação sobre a 
lateral/360 graus

Capacidade de elevação
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e385C

• Dispositivo antifurto
• Giroflex
• Luzes adicionais da cabine e proteção contra chuva
• Proteção frontal da cabine
• Cobertura do chassi mais baixa
• Guia de esteira dianteira e traseira adicional
•	 Kit de manuseio de objetos
• Cor customizada
• Assento mecânico em tecido
• Circuito martelo e triturador com controle por pedal

• Motor Tier 3 de 6 cilindros de 7,7 litros
• HAOA (assistência ativa hidroeletrônica)
• CPB (Power Boost contínuo)
• Dispositivo de marcha lenta automática
• Deslocamento em duas velocidades com dispositivo de 

redução de marcha automática
• Caixa de ferramentas
• Lubrificação da barra centralizada
• Anel de giro com banho de graxa
• Espelho traseiro
• Dois pontos de luz na barra de levantamento
• Teto da cabine transparente e abertura do para-brisa
• Suspensão do assento mecânica
• Apoios de braço ajustáveis
• Nova geração de AEP (processador eletrônico avançado)

eQUiPAMeNTO PADrÃO
• Monitor de controle multifunções, modo e implementos, 

seleção, temperatura de arrefecimento, tanque de combustível 
e economia de combustível. Funções do menu para gráficos 
de economia, programas de manutenção, status do sistema. 
Seletor do modo marcha lenta automática.

• Ar-condicionado
• Rádio, USB e Bluetooth com alto-falantes
• Válvula de dreno de pressão
• Buzina

OPÇÕeS
• HPC (controles proporcionais hidráulicos) de circuito 

martelo e triturador
• HPC (controles proporcionais hidráulicos) de circuito 

martelo e triturador extra
• Barra de uma parte, articulação tripla (barra de duas partes) 

ou braço ME para escavação em massa
• Braço ME:

2.400 mm XD
• Braço standard:

3.300 mm
• Sapatas: EL/BEH: 600 – 700 – 800 mm

LC: 600 – 700 – 800 – 900 mm

Observação: os equipamentos padrão e opcionais podem variar por país. Consulte seu concessionário New Holland para mais detalhes.
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FleetForce é o sistema de telemetria New Holland que coleta informações sobre 
o desempenho da máquina e a sua localização, disponibilizando-as em um formato 
de fácil utilização. Com o suporte do especialista do seu concessionário, você terá 
mais eficiência, baixo custo operacional e maior rentabilidade.

O FleetForce pode ser utilizado em qualquer máquina New Holland ou de 
outra marca, em veículos de serviços e em qualquer veículo de sua frota.

VOCÊ NO CONTrOLe DA SUA FrOTA.

CArACTeríSTiCAS DO PLANO BÁSiCO AVANÇADO SATÉLiTe

GERENCIAMENTO DE FROTA 

Localizar e realizar o “ping” (teste) das máquinas para gerenciamento do projeto. 

Relatório de horas da máquina.

MANUTENçãO PLANEJADA 

Planejar e preparar os intervalos de manutenção.

SEGURANçA

Cerca geográfica eletrônica (GeoFence): notificações sobre movimentos não planejados em tempo real.

Toque de recolher (CurFew).

ANáLISE E RELATÓRIO DE UTILIzAçãO 

Relatórios sobre tempo ocioso, motor ligado, tempo de deslocamento e uso da máquina.

ANáLISE DE DESEMPENHO 

Carregar dados do motor para comparar as máquinas e operações para identificar as tendências de operação.

INFORMAçõES E RELATÓRIOS SOBRE COMBUSTíVEL 

Dados sobre consumo para rastrear o uso de uma máquina ou da frota toda.

PARâMETROS DE FUNCIONAMENTO MECâNICO 

Acompanhar as características operacionais da máquina: temperatura, pressões, alertas  
para parâmetros fora do alcance e parâmetros CAN-bus para diagnósticos e solução de problemas.

MAXiMizAÇÃO DA PrODUTiViDADe DA SUA FrOTA
Proporciona desempenho e informações vitais sobre sua máquina. Com ele, você:
  • Identifica as máquinas que não estão sendo utilizadas e as que estão sendo muito utilizadas.
  • Compara o desempenho ou a tendência das máquinas no consumo de combustível ao longo das jornadas.
  • Avalia as notificações da máquina para otimizar o uso do seu equipamento.
  • Configura o sistema para receber por e-mail os registros de funcionamento da máquina, sinais de alerta 
    da manutenção agendada e alertas de segurança.

PLANeJAMeNTO eFiCAz
• Controle da frota a partir das tendências de desempenho da máquina e da eficiência do operador.
• Pré-programado para monitorar até 40 parâmetros – alguns dos quais podem ser personalizados –, o FleetForce 

pode ser configurado para fornecer uma análise mais simples ou mais abrangente, de acordo com sua necessidade.

MAiOr reNTABiLiDADe
• O seu concessionário pode ajudá-lo a aumentar a produtividade da sua frota, analisando as informações sobre a 

máquina, quais sejam dados referentes ao tempo ocioso, máquinas que necessitam de manutenção e peças, enfim, 
tudo para maximizar a eficiência do serviço.

SeU GereNCiAMeNTO ON-LiNe De FrOTAS.

PACOTe De ASSiNATUrA
Estão disponíveis três pacotes de assinatura, que dependem do nível de detalhes nas informações: 
• A assinatura Básica utiliza as entradas essenciais do contato da chave de ignição, detecção de movimento  

e rastreamento GPS para garantir uma gama de informações e relatórios. 
• A assinatura Avançada adiciona dados de controle personalizados e informações exclusivas, não encontradas  

em outros sistemas de telemetria, por meio de nossos dados CAN-bus. 
• A assinatura de conexão via Satélite pode ser adicionada à assinatura Básica e/ou Avançada. A atualização de dados 

do seu equipamento com a conexão via Satélite pode ser a cada 4 horas e relatórios completos a cada 24 horas.
Os pacotes Básicos e Avançados oferecem uma assinatura de até cinco anos e a assinatura de conexão via Satélite 

de um ou dois anos. E você pode comprar prorrogações para todos com seu concessionário através  
do Departamento de Peças.

Saiba mais no seu concessionário. 

suportefleetforce@newholland.com
www.newholland.com
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Fábrica:
Contagem – Minas Gerais – Brasil
Av. General David Sarnoff, 2.237
Inconfidentes – CEP 32210-900
Telefone: 31 2104-3111 

Pós-Venda da Rede autoRizada new Holland.
GaRantia de alta PeRfoRmance e PRodutiVidade.

 NO SEU CONCESSIONÁRIO:

Escritório Comercial:
Nova Lima – Minas Gerais – Brasil
Rua Senador Milton Campos, 175 / 4° andar
Vila da Serra – CEP 34000-000
Telefones: 31 2123-4902 / 31 2123-4904

A Rede Autorizada New Holland oferece serviços especializados, profissionais rigorosamente treinados pela fábrica e peças genuínas 
com garantia de qualidade e procedência, além de suporte total na compra do seu equipamento e facilidade no financiamento. 

O serviço de Pós-Venda New Holland está à sua 
disposição para orientá-lo e apresentar as melhores 
opções na contratação de serviços autorizados e 
na aquisição de peças. Com ele, você garante a alta 
performance e o melhor desempenho da sua máquina, 
com toda a segurança e com o menor custo-benefício. 

Para ter total acesso à produtividade e à alta tecnologia 
que só a New Holland oferece, conte com o Pós-Venda 
da Rede Autorizada New Holland. 

www.newholland.com.br

As dimensões, pesos e capacidades mostrados neste folheto, bem como qualquer conversão usada, são sempre aproximados e estão sujeitos a variações consideradas 
normais dentro das tolerâncias de fabricação. É política da New Holland o aprimoramento contínuo de seus produtos, reservando-se a empresa o direito de modificar 
as especificações e materiais ou introduzir melhoramentos a qualquer tempo sem prévio aviso ou obrigação de qualquer espécie. As ilustrações não mostram 
necessariamente o produto nas condições standard.
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