
L45H, L50H
Pás Carregadoras Volvo   8,6-9,9 t   99-118 hp
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Volvo Trucks Renault Trucks

Paixão pelo 
desempenho
Na Volvo Construction Equipment, não estamos apenas a 
chegar para passear. Desenvolvendo produtos e serviços que 
aumentam a produtividade, temos certeza de poder reduzir 
os custos e aumentar os lucros dos especialistas do sector. 
Como parte do Grupo Volvo, somos apaixonados por soluções 
inovadoras para ajudá-lo a trabalhar com mais inteligência — e 
não com mais dificuldade.
Ajudando você a fazer mais  
Fazer mais com menos é uma marca registada da Volvo Construction Equipment. A 
alta produtividade tem sido associada a baixo consumo de energia, facilidade de uso e 
durabilidade. Quando se trata de reduzir os custos ao longo da vida útil, a Volvo é a primeira 
na sua categoria.

Um design para servir às suas necessidades  
Há um longo caminho a percorrer para criar soluções que sejam adequadas às 
necessidades específicas de diferentes aplicações industriais. Inovacção geralmente envolve 
alta tecnologia — mas nem sempre é necessário. Algumas de nossas melhores ideias são 
simples, baseadas no entendimento claro e profundo da experiência profissional de nossos 
clientes.

Você aprende muito em 180 anos  
Ao longo dos anos, a Volvo criou soluções avançadas que revolucionaram o uso de 
equipamentos de construção. Nenhum outro nome é sinônimo de Segurança como 
o da Volvo. Proteger os operadores e as pessoas ao seu redor e minimizar nosso 
impacto ambiental são valores tradicionais que continuam a moldar nossa filosofia de 
desenvolvimento de produto.

Estamos ao seu lado  
Apoiamos a marca Volvo com as melhores pessoas. A Volvo é realmente uma empresa 
global, está sempre à disposição para oferecer apoio de maneira rápida e eficiente aos seus 
clientes, onde quer que estejam.

Temos uma paixão pelo desempenho.
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Mack Trucks UD Trucks Volvo Buses Volvo Construction 
Equipment

Volvo Penta Volvo Financial Services
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A melhor máquina polivalente
Com uma história de mais de 60 anos, a Volvo orgulha-se de apresentar a próxima geracção 
das pás carregadoras L45H e L50H. Estas versáteis máquinas são uma poderosa 
ferramenta em qualquer obra e para qualquer aplicação.

Sistema hidráulico inteligente  
O sistema hidráulico com sensor de carga da Volvo encaminha 
a potência para as funções hidráulicas de acordo com as 
necessidades, oferecendo uma resposta rápida para tempos de 
ciclo mais curtos e consumo de combustível mais baixo. Aliando um 
controle da carga superior a um cuidadoso equilíbrio entre forças de 
elevação e tracção, este potente sistema viabiliza uma penetracção 
com o balde altamente eficaz em todos os tipos de condições de 
escavação.

Sistema de suspensão de lança (BSS)   
O sistema de suspensão da lança opcional aumenta a produtividade 
em até 20% através do amortecimento dos choques e redução dos 
saltos e derrames de material do balde, que ocorrem ao trabalhar-
se em terrenos irregulares. Isto permite a realizacção de ciclos de 
trabalho mais rápidos e confortáveis, além de aumentar a vida útil da 
máquina.

Sistema hidráulico auxiliar  
As máquinas podem ser equipadas de fábrica com linhas hidráulicas 
adicionais para operar uma grande variedade de implementos 
hidráulicos.

Controle de direcção por alavanca (CDC)  
A função CDC oferece ao operador a possibilidade de operar 
a máquina através de um comando de alavanca. Isto melhora o 
conforto do operador e garante uma maior produtividade em dias de 
trabalho longos. Reduz igualmente a fadiga do operador provocada 
por tarefas repetitivas.



5

Articulação  
TP
A articulação TP (Torque Parallel) exclusiva da Volvo viabiliza um elevado binário de desagregação e excelente movimento paralelo ao longo 
de todo o alcance de elevação.
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A abrangente gama de implementos duráveis da Volvo foi especificamente construída para funcionar em perfeita harmonia com as 
máquinas Volvo. Os implementos são projectados como parte integrante da pá carregadora de rodas para a qual se destinam, com funções e 
propriedades combinadas perfeitamente com parâmetros que incluem a geometria do braço da articulação e as forças de desagregação, de 
tracção e de elevação.

Gama de  
implementos
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Usufrua da máxima flexibilidade no terreno com os implementos Volvo originais. A ampla 
gama de implementos duradouros Volvo foi concebida como parte integrante da pá 
carregadora de rodas a que se destina. As respectivas funções e características estão 
em perfeita harmonia com a geometria do braço articulado para forças de desagregação, 
tracção de arranque e elevação optimizadas.

Ligue-se

Suporte de implemento TPZ Volvo (VAB-TPZ)  
O suporte de implemento VAB-TPZ Volvo permite a troca rápida 
do implemento com uma interface TPZ. O inteligente design do 
suporte aproxima o implemento da máquina para uma melhor carga 
útil.

Suporte de implemento de série Volvo (VAB-STD)  
VAB-STD, o suporte de implemento hidráulico de série da Volvo 
(também conhecido como TPV) está padronizado de acordo com 
as normas internacionais ISO e permite a troca rápida e segura de 
implementos para maior flexibilidade na obra. O robusto design 
aberto do suporte permite ao operador ver com clareza os pontos de 
ligacção a partir da cabine.
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Independentemente de trabalhar em terreno irregular ou pisos alcatroados lisos, as pás 
carregadoras de rodas Volvo L45H e L50H oferecem-lhe um desempenho de alta qualidade. 
A qualidade faz parte integrante de cada centímetro da máquina, desde o bloqueio do 
diferencial que transfere 100% da potência para todas as rodas à transmissão hidrostática 
que proporciona um aumento suave da velocidade. Trabalhe com mais eficiência com a Volvo.

Enfrente qualquer tipo de 
terreno

Pedal de travão modulador 
O pedal de travão modulador permite o melhor controle possível 
da máquina. A aplicação de uma ligeira pressão no pedal reduz 
a velocidade com a transmissão e uma maior pressão activa os 
travões húmidos do eixo para segurar a pá carregadora.

Eixos e bloqueios do diferencial  
Os eixos planetários de alta resistência garantem uma vida útil longa 
nas condições mais difíceis e os bloqueios do diferencial dianteiro 
e traseiro de 100% possuem um sistema de embreagem de garras, 
antiderrapante e antidesgaste, que melhora a aderência e mantém 
tracção máxima em todo os tipos de terrenos.

Accionamento hidrostático  
A transmissão hidrostática com economia de combustível combina 
potência com exigência. Ele proporciona um controle excelente em 
obras delicadas e potência total para serviços de maior exigência.

Motor Fase IV 
 O motor Volvo Fase IV cumpre a legislacção relativa a emissões 
mais recente e debita um elevado binário a baixas rotações. O motor 
possui um sistema de re-circulacção dos gases de escape (EGR) 
combinado com um filtro de partículas diesel (DPF) e um sistema 
de redução catalítica selectiva(SCR). A regeneração do DPF é feita 
sem perdas nem interferências a nível na operação da máquina.

Ventoinha reversível  
A ventoinha reversível controlada electronicamente e accionada 
hidraulicamente regula a temperatura dos componentes vitais. É 
automaticamente activada apenas quando é necessário – reduzindo o 
consumo de combustível e o ruído. A função de inversão, que sopra ar na 
direcção oposta, permite a autolimpeza das unidades de arrefecimento.
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O motor, a transmissão e os eixos são projectados para trabalhar em perfeita harmonia com o sistema hidráulico e o sistema da direcção para 
proporcionar desempenho, durabilidade e fiabilidade excepcionais.

Linha de transmissão 
optimizada
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Cabine
A cabine com certificacção ROPS/FOPS apresenta comandos ergonômicos, um sistema de controle da climatizacção de nível superior, 
visibilidade ao redor e um baixo nível de ruído no interior.
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O seu centro de controlo
Entre na cabine líder de mercado da Volvo: o seu posto de comando personalizado. Crie 
o seu ambiente de trabalho perfeito, ajustando o banco e o volante para se adaptarem 
às suas necessidades e seleccionando os comandos de fácil alcance. Uma excelente 
visibilidade ao redor oferece-lhe a melhor visão do seu trabalho eficiente.

Compatível com as suas necessidades  
Utilize o joystick ou o comando piloto 
hidráulico multi-alavanca para operação, de 
acordo com as suas preferências. Ambos 
proporcionam um controlo da carga firme e 
preciso.

Interface humana da máquina  
Aumente a disponibilidade operacional com 
o sistema avançado Contronic da Volvo, que 
monitora continuamente o desempenho 
da máquina e comunica os resultados de 
diagnóstico ao operador através de um ecrã 
na cabine.

Controle de climatizacção  
Os operadores mantêm a concentracção 
e a eficiência graças ao sistema de 
climatizacção da Volvo. Seleccione o 
sistema de controle automático de 
aquecimento (AHC) ou o equipamento de 
ar condicionado (AC) opcionais para uma 
temperatura perfeita dentro da cabine.

Filtro de ar  
A admissão de ar da cabine está localizada 
num ponto alto da máquina, onde o ar é 
mais limpo. O pré-filtro de fácil substituição 
separa as partículas mais gorssas de 
poeira antes de o ar passar pelo filtro 
principal, entrando finalmente na cabine e 
fornecendo o ar mais puro ao operador.

Acesso à cabine  
Os degraus e corrimãos grandes e anti-
derrapantes garantem entrada e saída fácil 
da cabine.

Silenciosa e estável  
O tecto e as paredes da cabine moldadas 
mantêm ruídos no nível mínimo, como 
também as bordas de borracha mantêm a 
vibracção em um nível mínimo, reduzindo a 
fadiga do operador.
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Pequeno em tamanho: 
grande em talento

Sistema hidráulico sensível à carga

O sistema hidráulico com sensor de carga 
fornece potência às funções hidráulicas apenas 
quando necessário, baixando assim o consumo 
de combustível.

Software de análise

Mantenha a disponibilidade operacional da máquina 
com o software de análise de diagnóstico assistido por 
computador da Volvo: MATRIS e VCADS Pro.

AdBlue®

A Volvo oferece a solução AdBlue que possui qualidade 
garantida, custo eficiente e fácil acesso. Entre em 
contacto com o seu distribuidor Volvo para obter mais 
informações. ® = marca registada da Verband der 
Automobilindustrie e.V. (VDA)

O motor, a transmissão e os eixos foram concebidos para 
trabalhar em perfeita harmonia com o sistema hidráulico 
e o sistema da direcção para proporcionar desempenho e 
fiabilidade excepcionais.

Linha de transmissão optimizada

A ampla gama de implementos Volvo de alta 
de qualidade está em perfeita harmonia com 
a articulação, o sistema hidráulico e a linha 
de transmissão da máquina para aumentar a 
produtividade.

Gama de implementos

A articulação TP exclusiva da 
Volvo combina as articulações 
de barra em Z e paralela em 
uma única articulação para 
proporcionar um elevado binário 
de desagregação e movimento 
paralelo ao longo de todo o 
alcance de elevação.

Articulação TP
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Direcção

Sistema de direcção hidrostática com 
sensor de carga é fornecido por uma bomba 
de deslocamento variável. O excelente 
desempenho da direcção é mantido mesmo 
em baixas velocidades do motor. Ao mesmo 
tempo, o consumo de combustível é reduzido.

Bloqueios dianteiro e traseiro do diferencial

Seleccione o bloqueio do diferencial para transferir 
100% da potência para todas as rodas e reduzir a 
patinagem dos pneus de forma a garantir máxima 
tracção em terreno macio e escorregadio.

Soluções completas

A Volvo fornece as soluções 
certas ao longo do ciclo de vida 
completo da máquina para baixar 
o custo total de propriedade.

O design pensado para facilitar a manutenção, torna as 
tarefas de manutenção de rotina rápidas e eficientes 
com pleno acesso a todos os pontos de serviço e 
manutenção principais.

Serviço de acesso e manutenção

As pás carregadoras de rodas Volvo L45H e L50H 
oferecem-lhe um desempenho superior, quer sejam 
utilizadas em terreno difícil e irregular ou pisos 
alcatroados lisos.

Design compacto e equilibrado

A cabine com certificacção 
ROPS/FOPS apresenta 
comandos ergonômicos, um 
sistema de climatizacção de 
nível superior, visibilidade 
ao redor e um baixo nível de 
ruído no interior.

Cabine
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Estabilidade onde você precisa  
A longa distância entre os eixos, o baixo centro de gravidade e uma 
boa distribuição do peso oferecem à máquina uma estabilidade 
superior em terreno irregular e em más condições.

A mais forte articulação central  
A articulação central foi projectada para suportar cargas horizontais 
e verticais consideráveis. O rolamento simples esférico superior e o 
rolamento simples fixo inferior estão amplamente espaçados para 
distribuir as forças por uma maior área e aumentar a vida útil dos 
rolamentos.

Motores montados na transversal  
Os motores L45H-L50H em conformidade com os requisitos Volvo estão 
montados na transversal – recuados em relacção ao centro de gravidade, 
o que oferece vantagens importantes, entre as quais uma distribuição 
ideal do peso na máquina para maior estabilidade de condução. 
O potente motor com baixo consumo de combustível Fase IV também 
debita um elevado binário a baixas rotações para um desempenho 
imbatível aliado a baixo consumo de combustível. Adicionalmente, a 
disposição transversal torna todos os pontos de manutenção e bombas 
hidráulicas facilmente acessíveis de um dos lados do motor.

Projecto do contrapeso  
O projecto inclinado do contrapeso assegura que a máquina 
consiga atingir ângulos de saída muito altos, enquanto o formato 
compacto melhora a manobrabilidade em espaços exíguos.

As máquinas Volvo L45H e L50H são compactas e bem equilibradas, com um design 
robusto que lhe oferece o melhor desempenho nos locais de trabalho mais exíguos. 
A qualidade faz parte integrante de cada centímetro das máquinas.

Resistentes, fortes e estáveis
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Design compacto 
e equilibrado
As pás carregadoras de rodas Volvo L45H e L50H oferecem-lhe um desempenho superior, quer sejam utilizadas em terreno difícil e irregular 
ou pisos alcatroados lisos. Trabalhe com mais eficiência com a Volvo.
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COMPRAR

TROCAR

OPERAR

Ser um cliente da Volvo significa ter um conjunto completo de serviços a seu dispor. Com a 
Volvo usufrui de uma parceria a longo prazo que protege as suas receitas e lhe oferece uma 
gama completa de soluções centradas nos clientes e que utilizam peças de alta qualidade, 
fornecidas por pessoas apaixonadas pelo que fazem. A Volvo está empenhada em aumentar 
o retorno positivo do seu investimento e maximizar a disponibilidade operacional.

Uma mais-valia para o seu 
negócio

Soluções completas 
A Volvo tem a solução certa para você. Então, que tal satisfazermos todas as suas necessidades ao longo 
da vida útil de sua máquina? Conhecendo as suas necessidades, poderemos reduzir seu custo total de 
propriedade e aumentar sua receita.

Peças originais Volvo  
A atenção aos detalhes é o que nos diferencia. Esse conceito 
consagrado actua como um investimento sólido para o futuro da sua 
máquina. As peças são sujeitas a testes exaustivos e aprovacção, 
porque todas as peças são cruciais para maximizar a disponibilidade 
operacional e o desempenho. Só utilizando peças genuínas Volvo 
tem a garantia de que a sua máquina conserva a reconhecida 
qualidade Volvo.

Rede de serviços  
Para atender às suas necessidades com maior rapidez, um 
especialista de uma das unidades da Volvo está pronto para ir até 
a sua obra. Com uma extensa infraestrutura de técnicos, oficinas e 
distribuidores, a Volvo possui uma ampla rede para dar lhe dar apoio, 
usando o conhecimento local e a experiência global.
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Contratos  
de Serviço
A série de Contratos de Serviço oferece manutenção preventiva, reparações totais e inspecções de rotina. A Volvo usa a tecnologia mais 
avançada para monitorar a operação e o status da máquina, fornecendo-lhe recomendações para aumentar sua rentabilidade. Com um 
Contrato de Serviço, você mantém o controle de seus custos de manutenção.
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Serviço de acesso 
e manutenção
O projecto pensado para facilitar a manutenção torna as tarefas de manutenção de rotina rápidas e eficientes com pleno acesso ao 
compartimento do motor e aos pontos de manutenção do motor para verificações rápidas e simplificadas. Os pontos de serviço (radiador, 
bateria, filtros de óleo, ar e hidráulicos) e drenos rápidos são acessíveis ao nível do solo através da abertura do motor para uma finalizacção 
rápida das verificações de manutenção, para que você passe mais tempo a trabalhar.
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Eixo traseiro oscilante livre de manutenção  
O eixo traseiro oscilante é apoiado por suportes isentos de 
manutenção. Os respectivos rolamentos e casquilhos têm 
lubrificação vitalícia e são protegidos com vedantes comprovados, 
poupando-lhe horas em tempo de manutenção e aumentando a 
disponibilidade operacional.

Software de análise  
Maximize a disponibilidade operacional da máquina com o software 
de análise de diagnóstico da Volvo. O MATRIS analisa os dados 
operacionais da máquina, enquanto o VCADS Pro permite ajustar o 
funcionamento da máquina em função dos resultados.

Filtro de ar do motor  
O filtro de ar de elemento duplo está localizado no compartimento 
do motor para assegurar a protecção total do motor.

Pontos de lubrificação agrupados  
Os pontos de lubrificação estão agrupados no braço da pá 
carregadora, assim como na articulação central para uma 
manutenção fácil e rápida.

Reduz o tempo de 
manutenção
As máquinas Volvo L45H e L50H são compactas e bem equilibradas, com um design 
robusto que lhe oferece o melhor desempenho nos locais de trabalho mais exíguos. 
A qualidade faz parte integrante de cada centímetro das máquinas.
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Volvo L45H e L50H em detalhes
Motor
Volvo em conformidade com Tier 4f/Fase IV, 4 litros, motor de turbocompressão 
à diesel com 4 cilindros alinhados; equipado com um sistema de injecção de 
combustível e sistema de re-circulacção dos gases de escape (EGR) arrefecido 
externamente. O sistema de pós-tratamento do escape inclui um catalisador 
de oxidacção do diesel (DOC), filtro de partículas diesel (DPF) e sistema de 
redução catalítica selectiva (SCR). 
O sistema de arrefecimento inclui radiadores dispostos lado a lado para 
arrefecimento do motor, do óleo hidráulico e do arrefecedor de ar de carga.

L45H L50H

Motor Volvo D4J D4J

Potência máxima a rpm 1 800 - 2 200 1 800 - 2 200

SAE J1995 bruta kW 75 87

cv 102 118

SAE J1349, ISO 9249 líquida kW 73 85

cv 99,3 116

Torque máximo a rpm 1 450 1 450

SAE J1995 bruta Nm 425 490

SAE J1349, ISO 9249 líquida Nm 416 466

Faixa de trabalho económico rpm 1 200 - 1 800 1 200 - 1 800

Deslocamento l 4 4

Sistema hidráulico
Sistema hidráulico de caudal fixo com sensor de carga com válvulas de controle 
operadas por piloto. 
Alimentação do sistema: 
uma bomba de pistão de deslocamento variável fornece fluxo para os sistemas 
de trabalho hidráulico e direcção. A função de direcção sempre tem prioridade. 
A bomba de carretos fornece fluxo para o sistema de travões e para o 
ventilador de arrefecimento. 
Controle do sistema: 
válvula de controle principal com 3 veios de dupla acção (opcional de 4 veios). 
A função de elevação tem quatro posições: posição elevada, de retenção 
(neutra), inferior e flutuante. 
O desengate automático da lança pode ser ligado e desligado e é ajustável em 
qualquer posição entre o alcance máximo e a altura total de elevação. 
A função de inclinação tem três posições: recuo, de retenção (neutra) e 
descarga. 
O sistema de posicionamento standard do balde permite o ajuste fácil do 
ângulo de inclinação para uma posição pré-definida. 
Uma terceira e quarta funções hidráulicas estão disponíveis como opcionais 
para alimentar implementos hidráulicos (suporte do implemento hidráulico 
Volvo, balde de descarga alta, vassouras angulares etc.) 
Filtragem: 
filtragem de fluxo total através do cartucho de filtro de 10 mícrons (absolutos) 
em um filtro de retorno de sucção combinado. 
Arrefecimento: 
fluxo de óleo termostaticamente controlado para o arrefecedor de óleo 
(aquecimento rápido, arrefecimento optimizado).

L45H L50H

Pressão de trabalho máx. MPa 26 26

Fluxo l/min 132 158

à rotação do motor rpm 2 200 2 200

Pressão de trabalho piloto MPa 2,5 2,5

Transmissão

A transmissão hidrostática permite a mudança do nível de velocidade sem 
interrupção na potência de tracção. 
A potência máxima de tracção está disponível em todos os limites de 
velocidade, independentemente da direcção. 
A regulagem automática de potência previne falhas no motor em casos de 
exigências de potência adicional vindas do sistema hidráulico de trabalho ou 
auxiliar, e protege-o de sobreaquecimento em caso de sobrecarga. 
Semi-eixos totalmente flutuantes com reduções planetárias de cubo de roda e 
carcaça do eixo de ferro nodular. 
Eixo dianteiro fixo e eixo traseiro oscilante, ambos autolubrificados.  
Bloqueio do diferencial de 100% em ambos os eixos.

L45H L50H

Ângulo de oscilação ± ° 12 12

Oscilação na roda, máx. mm 360 360

Rasto mm 1 730 1 730
Velocidade de deslocação,  
marcha-à-frente/marcha-atrás
Versão baixa velocidade

1ª velocidade km/h 0 - 6 0 - 6

2ª velocidade km/h 0 - 20 0 - 20

Versão alta velocidade

1ª velocidade km/h 0 - 6 0 - 6

2ª velocidade km/h 0 - 30 0 - 30

Articulação

Cilindro de dupla acção para todas as funções

L45H L50H

Sistema de articulação Torque paralelo 
(TP)

Torque paralelo 
(TP)

Cilindros de elevação 2 2

Cilindros de inclinação 1 1

Tempo de elevação (carregada) s 4,8 4,7

Tempo de descida (vazia) s 3,2 3,9

Tempo de descarga s 1,5 1,2
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Sistema de direcção
Direcção articulada hidrostática com sensor de carga com cilindros de dupla 
acção. 
Alimentação do sistema: 
o sistema de direcção tem alimentação prioritária de uma bomba de pistão axial 
com sensor de carga e deslocamento variável. 
Cilindros de direcção:  
dois cilindros de dupla acção. Batentes elásticos.

L45H L50H

Cilindros de direcção 2 2

Pressão de trabalho MPa 17,5 17,5

Caudal máximoa l/min 70 70

Articulação máx. ± ° 40 40

Cabine
A cabine é testada e aprovada de acordo com as normas para cabines ROPS 
(ISO 3471, SAE J1040) e FOPS (ISO 3449). 
A cabine está de acordo com as normas ISO 6055 relacionadas à protecção 
do operador - camiões industriais e com as normas SAE J386 relacionadas ao 
sistema de protecção do operador. 
O assento do operador possui suspensão ajustável e cinto de segurança 
retráctil. 
O ar fresco é filtrado por dois elementos grandes na entrada, garantindo 
distribuição de ar extremamente limpo na cabine. 
Onze configurações de fluxo de ar ou o modo automático fornecem uma 
ventilação eficiente. 
A ventilação está disponível em todas as janelas, permitindo desembaciar e 
descongelar de maneira mais rápida. 
O sistema de monitorização Contronic fornece todas as informações 
importantes numa posição central e todos os controles da máquina estão 
localizados no campo de visão do operador.Sistema de travões

O sistema de travão atende às exigências da norma ISO 3450. 
Sistema de circuito único com travões de disco húmidos operados 
hidraulicamente no eixo traseiro. 
O pedal de travão modulador fornece força de travagem sem desgaste 
hidrostático no primeiro estágio para abordagem precisa; caso necessário, o 
sistema de travões assume para travagem final e imobilização da máquina. 
Travão de estacionamento: travão de disco seco operado mecanicamente, 
localizado no eixo de entrada do eixo frontal.

Nível de ruído

L45H L50H

Nível de ruído na cabine de acordo com a norma ISO 6396

LpA dB(A) 70 70

LpA (como opção) dB(A) 68 68

Nível de ruído externo de acordo com a norma ISO 6395

LwA dB(A) 102 102
Sistema eléctrico
Sistema eléctrico Contronic com luz e alarme de advertência, fornecendo 
informações claras e fáceis de ler ao operador. 
Tela de LCD com campos de informação principal e secundário, ajustável para 
vários idiomas. 
Fornece informação em três categorias: 
 • Informação em dados de operação contínua, 
 • Solicitações de verificação (com base em mensagens de erro e do veículo) 
 • Advertência (com textos de advertência). 
Advertência com alerta audível adicional. 
Luzes de indicação e activação para várias funções de controle e monitorização. 
Medidores para nível Adblue®, nível do tanque de combustível, velocímetro, 
velocidade do motor, temperatura de arrefecimento, temperatura do óleo de 
transmissão/hidráulico. 
O teclado permite uma navegação simples na tela central do instrumento. 
Botões de acesso directo para o motor, transmissão, sistema hidráulico, eixos 
e travões, sistema eléctrico, informações do veículo, mensagens do veículo, 
serviço, configurações e informações do ciclo.

L45H L50H

Tensão V 24 24

Baterias V 2x12 2x12

Capacidade da bateria Ah 2x100 2x100
Capacidade de arranque a frio, 
aprox. A 830 830

Potência nominal do alternador W/A 3080 / 110 3080 / 110

Saída do motor de arranque kW 5,5 5,5

Serviço de reabastecimento

L45H L50H

Tanque de combustível l 150 150

Depósito de DEF/AdBlue® l 20 20

Óleo de motor l 14 14
Líquido de arrefecimento do 
motor l 20 20

Tanque hidráulico l 95 95

Óleo da transmissão l 1,2 1,2

Óleo do eixo dianteiro l 17,5 17,5

Óleo do eixo traseiro l 17,5 17,5
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Especificações do L45H
Com articulação TP, 

suporte de implemento 
TPV e pneus de 15,5-25

Com articulação TP, 
suporte de implemento 
TPZ e pneus de 15,5-25

B mm 5 320 5 325

C mm 2 650 2 650

D mm 395 395

F mm 2 950 2 950

G mm 1 000 1 000

J mm 3 430 3 430

K mm 3 685 3 685

O ° 55 55

P ° 45 45

R ° 45 45

S ° 75 75

U mm 255 255

X mm 1 750 1 750

Y mm 2 150 2 150

Z mm 3 445 3 360

a2 mm 4 745 4 745

a3 mm 2 555 2 555

a4 ° 40 40

Com garfo de carga
Suporte de 

implementos  
TPV

Suporte de 
implementos  

TPV Lança longa

Suporte de 
implementos  

TPZ

Suporte de 
implementos  

TPZ Lança longa

Centro de gravidade de 500 mm

A mm 785 1 135 650 1 020

B mm 1 475 1 745 1 375 1 645

C mm 650 825 550 725

D mm 1 705 1 705 1 740 1 740

E mm 3 490 3 695 3 530 3 735

F mm 4 225 4 430 4 265 4 470

Carga de volteio, giro total (ISO 14397) kg 4 420 3 920 4 670 4 170

Carga de trabalho de acordo com EN 474-3, 60/80% kg 2 650 / 3 530 2 350 / 3 130 2 800 / 3 730 2 500 / 3 330

Carga de trabalho de 80%, posição de transporte, 40 graus e giro total kg 4 000 - 4 000 -
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Com articulação TP, suporte de implemento TPZ 
e pneus de 15,5-25

APLICAÇÃO GERAL MATERIAL LEVE 4-in-1 Balde de 
descarga 

alta

LANÇA 
LONGA

Capacidade acumulada m3 1,4 1,6 1,8 2,0 1,3 2,0 -

Densidade do material kg/m3 1 900 1 600 1 400 1 300 1 900 1 100 -300
Carga de volteio estática em linha recta 
(ISO 14397) kg 6 220 6 120 6 020 5 890 6 050 5 260 -

Carga de volteio estática, giro total em 40° 
(ISO 14397) kg 5 500 5 420 5 330 5 210 5 350 4 650 -640

Capacidade máx. de elevação hidráulica kN 74 73 71 70 72 62 -

Força de desagregação kN 66 61 56 50 65 - -

A Comprimento total mm 6 260 6 335 6 415 6 525 6 270 6 825 -

L Altura máx. de elevação mm 4 680 4 750 4 820 4 890 4 730 5 610 200

V Largura do balde mm 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 -

a1 Círculo de área livre mm 10 125 10 165 10 210 10 275 10 165 10 590 -

T Profundidade de escavação mm 90 90 90 90 45 80 -

H Altura de descarga, 45° mm 2 875 2 815 2 755 2 675 2 865 4 140 200

M Alcance na altura máx. mm 860 900 955 1 030 850 1 370 170

N Alcance máx. mm 1 685 1 725 1 780 1 855 1 670 2 540 240

Peso operacional kg 8 670 8 710 8 700 8 730 8 920 9 120 -

Com articulação TP, suporte de implemento TPV 
e pneus de 15,5-25

APLICAÇÃO GERAL MATERIAL LEVE 4-in-1 Balde de 
descarga 

alta

LANÇA 
LONGA

Capacidade acumulada m3 1,4 1,5 1,8 2,0 1,2 2,0 -

Densidade do material kg/m3 1 800 1 700 1 400 1 200 1 900 1 000 -300
Carga de volteio estática em linha recta 
(ISO 14397) kg 5 940 5 860 5 710 5 600 5 580 4 880 -

Carga de volteio estática, giro total em 40° 
(ISO 14397) kg 5 250 5 190 5 050 4 960 4 940 4 320 -640

Capacidade máx. de elevação hidráulica kN 70 69 68 66 67 58 -

Força de desagregação kN 71 69 62 56 77 - -

A Comprimento total mm 6 370 6 385 6 505 6 615 6 295 6 955 -

L Altura máx. de elevação mm 4 740 4 790 4 810 4 940 4 815 5 695 200

V Largura do balde mm 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 -

a1 Círculo de área livre mm 10 310 10 320 10 390 10 460 10 305 10 675 -

T Profundidade de escavação mm 85 85 85 85 120 95 -

H Altura de descarga, 45° mm 2 800 2 780 2 690 2 610 2 790 4 230 200

M Alcance na altura máx. mm 940 960 1 040 1 115 830 1 500 170

N Alcance máx. mm 1 770 1 785 1 860 1 935 1 650 2 685 270

Peso operacionalv kg 8 770 8 790 8 800 8 830 8 990 9 230 -
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Especificações da L50H
Com articulação TP, suporte de implemento  

TPV e pneus de 17,5-25

B mm 5 380

C mm 2 650

D mm 435

F mm 2 980

G mm 1 000

J mm 3 525

K mm 3 780

O ° 54

P ° 45

R ° 44

S ° 76

U mm 255

X mm 1 730

Y mm 2 190

Z mm 3 535

a2 mm 4 760

a3 mm 2 540

a4 ° 40

Com garfo de carga Suporte de implementos TPV
Suporte de implementos  

TPV Lança longa

Centro de gravidade de 500 mm

A mm 800 1 060

B mm 1 505 1 705

C mm 655 785

D mm 1 745 1 745

E mm 3 585 3 735

F mm 4 320 4 470

Carga de volteio, giro total (ISO 14397) kg 4 810 4 410

Carga de trabalho de acordo com EN 474-3, 60/80% kg 2 880 / 3 840 2 640 / 3 520

Carga de trabalho de 80%, posição de transporte, 40 graus e giro total kg 4 000 -
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Com articulação TP, suporte de implemento TPV 
e pneus de 15,5-25

APLICAÇÃO GERAL MATERIAL LEVE 4-in-1 Balde de 
descarga 

alta

LANÇA 
LONGA

Capacidade acumulada m3 1,5 1,6 1,8 2,0 1,4 2,3 -

Densidade do material kg/m3 1 900 1 700 1 500 1 300 1 900 1 000 -250
Carga de volteio estática em linha recta 
(ISO 14397) kg 6 560 6 510 6 400 6 290 6 080 5 550 -

Carga de volteio estática, giro total em 40° 
(ISO 14397) kg 5 810 5 750 5 670 5 570 5 390 4 910 -510

Capacidade máx. de elevação hidráulica kN 87 86 85 83 82 73 -

Força de desagregação kN 72 69 64 58 65 - -

A Comprimento total mm 6 460 6 495 6 580 6 690 6 560 7 030 -

L Altura máx. de elevação mm 4 880 4 900 4 980 5 235 4 905 5 915 150

V Largura do balde mm 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 -

a1 Círculo de área livre mm 10 360 10 385 10 435 10 505 10 475 10 740 -

T Profundidade de escavação mm 95 95 95 95 130 105 -

H Altura de descarga, 45° mm 2 865 2 845 2 775 2 695 2 745 4 330 -

M Alcance na altura máx. mm 965 1 000 1 040 1 115 965 1 505 130

N Alcance máx. mm 1 810 1 830 1 890 1 970 1 810 2 710 200

Peso operacional kg 9 480 9 500 9 490 9 520 9 740 9 960 -
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Equipamento
EQUIPAMENTO STANDARD

L45H L50H
Motorz
Filtro de ar tipo seco • •
Limpador de ar de três estágios, pré-limpador, filtros primário e 
secundário • •
Preparação para pré-limpeza • •
Pré-aquecimento do ar de indução • •
Sistema de arrefecimento lado a lado (camada única) • •
Monitorização do nível de refrigerante • •
Telas de filtragem nas entradas de ar • •
Pré-filtro de combustível com separador de água • •
Colector de óleo do respiro do cárter • •
Sistema de pós-tratamento do escape • •
Ventilação térmica do escape • •

Transmissão
Accionamento hidrostático • •
Pedal de travão modulador (travagem sem desgaste hidrostático 
acima da aplicação do sistema de travão) • •
Travãos de disco húmido, operados hidraulicamente • •
Travão de estacionamento de disco seco • •
Bloqueios do diferencial 100% seleccionados pelo operador 
em ambos os eixos • •

Sistema eléctrico
Sistema eléctrico de 24 V (baterias sem manutenção 2 X 12V) • •
Baterias cobertas pelo capot do motor • •
Interruptor de corte com bateria electrónica • •
Alternador 110 A / 3.080 W • •
Buzina eléctrica • •

Sistema hidráulico
Sistema hidráulico com sensor de carga • •
Válvula principal de controle de partilha de fluxo, sistema com três veios • •
Bomba de pistão de deslocamento variável para sistemas 
hidráulico e de direcção • •
Bomba de marcha para sistema de travões e ventilador de 
arrefecimento • •
3º circuito hidráulico • •
Posicionador do balde • •
Visor indicador para nível de óleo hidráulico • •
Fluxo de óleo termostaticamente controlado para o arrefecedor de 
óleo (aquecimento rápido, arrefecimento optimizado). • •

Luzes
Faróis principais (halógenos) superiores/médios/assimétricos • •
Luzes de trabalho, halógenas (2 frontais/2 traseiras) • •
Luzes de estacionamento • •
Luzes traseiras • •
Luz de travão • •
Indicadores de direcção • •
Luzes de advertência • •
Luzes de marcha-atrás • •
Iluminação da cabine • •

Manutenção
Kit de ferramentas standard • •
Válvulas de drenagem para o óleo do motor, óleo hidráulico e 
refrigerante • •
Portas de teste de pressão hidráulica com ligação rápida • •

Instrumentos e controles
Acessórios para tomada de 24 Volts • •
Interruptor de luzes de emergência • •
Arranque seguro • •

Sistema electrónico de informações
Display com teclado Contronic • •
Monitorização do nível de combustível, consumo de combustível, 
nível AdBlue, temperaturas e pressões (motor, ambiente, 
transmissão, sistema hidráulico, travões e direcção)

• •

Símbolos iluminados por LED estão disponíveis para os indicadores 
de direcção, luzes de trabalho e transporte, farol giratório, travão 
de estacionamento, pressão do óleo do motor, carga de bateria, 
bloqueio do diferencial, sistema de suspensão da lança, aviso de 
AdBlue, temperatura de regeneração e escape

• •

Cabine, exterior
Cabine ROPS/FOPS • •
Revestimento da cabine • •
Kit de chave única para porta/ignição • •
Porta trancável • •
Trancas da porta • •
Vidro colorido de segurança • •
Janela deslizante RHS • •
Filtragem de ar de entrada em dois estágios com elementos 
facilmente substituíveis • •
Espelhos retrovisores traseiros (direito/esquerdo) • •
Escova limpa pára-brisas (dianteiro/traseiro) • •
Jacto de pára-brisas (dianteiro/traseiro) • •

Equipamento opcional

L45H L50H
Motor
Pré-aquecedor de combustível • •
Travão de mão • •
Desligamento automático do motor • •
Turbo II Pré-filtro • •
Pré-filtro de ar, banho de óleo • •
Velocidade do ventilador, ambiente alto • •
Ventilador reversível • •
Aquecedor de bloco do motor, 120 V / 230 V • •

Outros anexos
Garras para troncos • •
Garfos • •
Braço de movimentação de materiais • •

Transmissão
Modulador manual • •
Versão de 20 km/h • •
Versão de 30 km/h • •

Eléctrico
Sinalizador rotativo dobrável • •
Preparação para sinalizador rotativo magnético • •
Sinalizador rotativo magnético • •
Alarme sonoro de marcha-atrás • •
Alarme sonoro e alternável de marcha-atrás • •
Alarme audiovisual de marcha-atrás • •
Câmera de visão traseira incl. monitor (a cores) • •
Luzes de trabalho de LED na cabine, duas dianteiras e duas 
traseiras • •
Luzes de trabalho de LED na cabine, quatro dianteiras e quatro 
traseiras • •
Luzes de trabalho de LED adicionais, duas dianteiras e uma 
traseira • •
Faróis elevados de 350 mm • •
Largura do equipamento de iluminação de estrada de 2,5 m • •
Tomada de saída 12 V • •
Dispositivo anti-roubo • •
CareTrack GSM • •
CareTrack Satélite • •

EQUIPAMENTO STANDARD

L45H L50H

Cabine, interior
Revestimento acústico interno • •
Tapete • •
Coluna da direcção ajustável • •
Descansos de braço direito e esquerdo • •
Assento do operador com ajuste de 4 vias • •
Cinto de segurança retráctil • •
Pala para o sol • •
Espelho retrovisores internos • •
Ar-condicionado • •
Controle de calor automático • •
Vários ventiladores de ar na parte da frente e de trás da cabine, 
permitindo um excelente controle do clima, desembaciamento e 
descongelamento

• •

Iluminação interna • •
Cabide • •
Porta-copos • •
Caixa de armazenamento na cabine • •
Potência de saída de 24 V • •
Martelo de emergência • •

Equipamento de trabalho
Posicionador automático do balde • •
Suporte de implemento hidráulico de troca rápida • •

Equipamento externo
Pára-lamas (dianteiro/traseiro) • •
Capot do motor com fechadura • •
Tampa de combustível com fechadura • •
Tampão de enchimento AdBlue com fechadura • •
Escape vertical • •
Tranca da articulação do chassis • •
Dispositivo de reboque • •
Olhais de elevação e pontos de amarra • •

Aprovação oficial
Máquina em conformidade com a directiva europeia 2006/42/EC • •
Compatibilidade electromagnética (EMC) em conformidade com 
a directiva europeia 2014/30/EC • •
Emissões de ruído no ambiente em conformidade com a 
directiva 2000/14/EC • •
Carga de volteio e carga útil em conformidade com a ISO 14397-1 • •
ROPS em conformidade com a ISO 3471 • •
FOPS em conformidade com a ISO 3449 • •
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Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os mercados. De acordo com a nossa política de melhoria contínua, reservamo-nos o direito de modificar especificações  
e projectos sem aviso prévio. As ilustrações não mostram necessariamente a versão standard da máquina.

SELECÇÃO DE EQUIPAMENTO OPCIONAL DA VOLVO

Sistema de suspensão da lança Comando de accionamento de confort Ventilador reversível

3ª e 4ª funções hidráulicas Cabine auxiliar e aquecedor do motor Sistema central de lubrificação

Equipamento opcional

L45H L50H

Sistema hidráulico
Óleo hidráulico mineral VG46 HV • •
Óleo hidráulico mineral VG32 HV • •
Óleo hidráulico mineral VG68 HV • •
Óleo hidráulico bio-sintético VG46 • •
Sistema de suspensão da lança • •
Desengate da lança • •
Válvula de segurança para cilindros de elevação • •
Comando de inclinação • •
Limitador mecânico de velocidade de inclinação • •
Válvula de segurança para o cilindro de inclinação • •
4ª função • •
Hydr. Acoplamentos • •
Fluxo alto (125 l/min) • –
Fluxo alto (140 l/min) – •
Linha de retorno do sistema hidráulico auxiliar (via filtro) • •

Cabine
Portas de vidro • •
Porta com janela de correr • •
Janela articulada, lado direito • •
Porta intermediária (porta com janela articulada) • •
Espelhos retrovisores aquecidos • •
Aquecedor de assento e suspensão a ar • •
Assento com suspensão mecânica • •
Cinto de segurança 3 pol. • •
Advertência do cinto de segurança • •
Comando por alavanca (CDC) • •
Preparação para rádio 12 V • •
Rádio • •
Controle do tipo joystick incluindo F/R/N, mudança de subida/
descida, bloqueio do diferencial e 3ª função hidráulica • •
Controle multinível incluindo F/R/N, mudança de subida/
descida, bloqueio do diferencial, buzina e 3ª função hidráulica • •
Controle multinível incluindo F/R/N, mudança de subida/descida, 
bloqueio do diferencial, buzina e 3ª e 4ª funções hidráulicas • •
Temporizador do aquecimento da cabine (Pausar o aquecimento) • •
Cabine auxiliar e aquecedor do motor • •

Equipamento opcional

L45H L50H

Manutenção
Calço para as rodas • •
Kit de ferramentas • •
Unidade de lubrificação central (Volvo) • •

Roda/Pneus
440/80R24 • •
500/70R24 • •
540/65R24 • –
15.5R25 • •
17.5R25 • •
550/65R25 • •
600/55-26.5 • •

Equipamento de protecção
Pára-lamas frontais • •
Pára-lamas extensos • •
Extensão de 75 mm • •
Chapas de protecção dianteira/traseira • •
Protecção das luzes traseiras • •
Protecção dos faróis dianteiros • •
Protecções das luzes de trabalho, dianteira/traseira • •
Protecção do pára-brisa, traseiro • •
Protecção do pára-brisa, dianteiro • •
Protecção da entrada do motor • •

Outros
Lança longa • •
Preparação para placa de matrícula • •
Reflectores de marcação lateral • •
Triângulo de advertência SMV • •
Tomada de reboque • •
Cor Nível 1 (partes em amarelo) • •
Cor Nível 1+2 • •

Implementos/Baldes
Linha recta com dentes e parafusos na borda • •
Descarga alta • •
Material leve • •
Abraçadeira • •
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