
Miniescavadeira KUBOTA

U008



■Manutenção simples e rápida

■Luzes indicadoras

■Capô com estrutura anti colisão

■2 Mangueiras para lâmina niveladora

■ Capacidade de escavação

Unit : mm

Brasil

Phone: 55 11 2413-1366
55 11 2413-1368

www.kubotamaquinas.com.br

Address: Argos Global Partner Services Ltda.
Av. Hugo Fumagalli, 586
Guarulhos - SP - CEP 07220

O capô de abertura ampla e 
a nova disposição do motor 
tornam a verificação e 
manutenção diária muito 
mais fáceis. 

O capô fica protegido contra 
colisões por permanecer 
dentro do limite de giro da 
máquina.

As mangueiras da lâmina 
niveladora possuem duas 
conexões independentes, 
facilitando a troca e reduzindo 
o tempo de substituição

As luzes indicadoras individuais 
proporcionam informações 
sobre falhas e avisos.
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■Especifi cações
Modelo U008

Capacidade da caçamba m3 0.018
Largura da caçamba 
padrão:
(Com/sem lâmina de 
corte lateral)

mm 318 / 300

Peso operacional kg 890
Dimensões
(em transporte)

Comprimento total mm 2,780

Altura total mm 1,380

Largura total mm 700 / 860

Distância mínima ao solo mm 150
Motor Modelo kubota D722-BH-5

Cilindrada L(mL) 0.719(719)

Potência nominal kW(HP) / rpm 7.4(10.2) / 2,050
Capacidade de 
escavação

Altura máxima de escavação mm 2,775

Altura máxima de despejo mm 1,945

Profundidade máxima de escavação mm 1,600

1,265

3,120

Profundidade máxima de escavação vertical mm

Raio máximo de escavação mm

Raio mínimo de giro frontal (com/sem lança articulada) mm 1,250(1,065)

Raio de giro traseiro mm 500
Sistema
hidráulico

Fluxo de óleo da bomba L / min 10.5×2

21Fluxo de óleo linha hidráulica auxiliar (linha PTO) L / min

Força máxima de escavação da caçamba kN(kgf) 9.8(1,000)

Tipo de esteira Borracha

Largura da esteira mm 180
Seção de deslocamento Comprimento total da esteira mm 1,230

Distância entre eixos mm 900

Bitola mm 520 / 680

Velocidade de deslocamento (lenta/rápida) km / h 2.0 / 4.0

Desempenho em rampa graus 30

Velocidade de giro rpm 8.3
Lâmina niveladora
(pá)

Largura mm 700 / 860

mm 200Altura
Altura de elevação
(acima do solo / abaixo do solo) mm 200 / 180

2 Engrenagem

Motor orbital

Motor orbital

L 12.0

Tipo de bomba hidráulica

Tipo de motor de giro

Tipo de motor de deslocamento

Capacidade do tanque de combustível

Óleo hidráulico (tanque / sistema) L 12.5

3G Máquinas Ltda.
Av. Maringá, 1068 
Pinhais / PR
Fone: (41) 3027-7717 
www.3gmaquinas.com.br




