
MH3022/MH3024
MANIPULADORES DE MATERIAL



2 MH3022/MH3024 MANIPULADORES DE MATERIAL

CAT® MH3022/MH3024
O NOVO

MAXIMIZE O SEU DESEMPENHO

MH3022
+ QUATRO OPÇÕES DE LANÇA
+ CINCO OPÇÕES DE PONTA
+ CONTRAPESO DE 3700 KG (8160 LB)
+ ALCANCE MÁXIMO DE 10 420 MM (34'2")

+ QUATRO OPÇÕES DE LANÇA E PONTA
+ TRÊS OPÇÕES DE CHASSIS
+ CONTRAPESO DE 4200 KG (9260 LB) OU 4700 KG (10 350 LB)
+ ALCANCE MÁXIMO DE 12 010 MM (39'5")

MH3024

Quando se trata de equipamento de manuseamento 
de materiais, o seu sucesso depende da produtividade e 
dos baixos custos operacionais. A Cat® MH3022 e a 
MH3024 são manipuladores de material com 
�nalidade de construção que apresentam 
tecnologias simples de utilizar, uma cabina 
renovada e mais opções para se adaptar ao seu 
trabalho. Combine estas características com 
custos operacionais até 10% mais baixos e terá um 
produto seguro, de qualidade e �ável que lhe 
proporcionará o desempenho de que necessita 
para as suas aplicações de manuseamento de 
materiais mais difíceis.

Preparadas para ajudarem a tornar o seu negócio mais robusto, os manipuladores de material da próxima geração Cat 
mostram-lhe novas maneiras de cumprir os deveres do trabalho por um custo adequado ao contexto do seu negócio



CUSTOS DE OPERAÇÃO
REDUZIDOS ATÉ 10%

MENOS MANUTENÇÃO
MAIS RENTABILIDADE

NOTA: COMPARAÇÃO BASEADA NO MODELO ANTERIOR.
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DESEMPENHO
SUPERIOR

 

ATÉ 10%
MENOS CUSTOS OPERACIONAIS

MAIOR
CONFORTO NA CABINA

 

MH3022/MH3024 MANIPULADORES DE MATERIAL

Apresentando tempos de ciclo mais rápidos e 
maiores pegadas da máquina, as MH3022 e MH3024 
proporcionam um ótimo desempenho e estabilidade 
para o seu funcionamento diário.

As partes internas de serviço alargado e sincronizado
e um ventilador elétrico com uma função de inversão 
automática reduzem os custos de manutenção.
O sistema electro-hidráulico avançado equilibra a potência 
e a e�ciência, reduzindo o consumo de combustível.

Trabalhe confortavelmente com a disposição 
ergonómica dos comandos e as várias opções para a 
cabina. Tenha uma melhor visibilidade com as câmaras 
de visão traseira e lateral e um sistema de visualização 
da máquina a 360 graus opcional.
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FORTE. PRODUTIVA. EFICIENTE.

CONSTRUÍDAS PARA DURAR

DESEMPENHO QUE
POUPA COMBUSTÍVEL

FIÁVEL EM
QUALQUER AMBIENTE

 

Utilize até menos 10% de combustível do que nos modelos 
anteriores. O MH3022 e o MH3024 apresentam um ventilador de 
refrigeração de alta e�ciência e acionado eletricamente, que 
funciona apenas quando é necessário. Um sistema hidráulico 
avançado proporciona o equilíbrio ideal de potência e e�ciência, 
ao mesmo tempo que proporciona o controlo de que necessita.

FORÇA ONDE
É IMPORTANTE
Conte com a sua máquina para suportar o desgaste ao longo 
dos anos. As lanças, pontas e outras áreas de grande tensão 
são reforçados com fabricações espessas com várias placas 
para assegurar qualidade e �abilidade. A armação superior 
utiliza �xações especialmente concebidas para suportar a 
cabina robusta e a armação inferior é reforçada para aumentar 
a durabilidade dos componentes.

O MH3022 e o MH3024 têm uma capacidade padrão de alta 
temperatura ambiente de 52 °C (125 °F) e uma capacidade de 
arranque a frio de -18 °C (0 °F). Ambas as máquinas podem 
trabalhar até 3000 m (9840 pés) acima do nível do mar sem 
redução de potência. Um ventilador de inversão automática 
padrão e uma grelha vibratória opcional permitem-lhe trabalhar 
em ambientes interiores poeirentos.



5

CUSTOS OPERACIONAIS MAIS BAIXOS

ATÉ 10%

FAÇA MAIS
PAGUE MENOS

MH3022/MH3024 MANIPULADORES DE MATERIAL

Com intervalos de manutenção alargados 
e mais sincronizados, consegue fazer 
muito mais a um custo mais baixo. As 
localizações agregadas dos �ltros 
permitem que o serviço seja feito mais 
rapidamente.

INFORMAÇÃO NA
PONTA DOS DEDOS
Veja as informações operacionais, tais 
como níveis de combustível e alertas de 
serviço críticos no monitor com ecrã tátil 
integrado na cabina. A vida útil dos �ltros 
da sua máquina e os intervalos de 
manutenção também podem ser 
controlados no monitor integrado na 
cabina.

NOVOS FILTROS
MAIS DURADOUROS
O novo �ltro de óleo hidráulico oferece 
um melhor desempenho de �ltragem 
válvulas antivazamento que ajudam a 
manter o óleo limpo quando o �ltro é 
substituído e dura até 50 por cento mais 
do que os designs de �ltros anteriores.
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NOVO DESIGN
DA CABINA
O TRABALHO DIFÍCIL É AGORA FÁCIL

JOYSTICKS PERSONALIZÁVEIS MONITOR DE ECRÃ TÁTIL

OPÇÕES ADEQUADAS ÀS SUAS NECESSIDADES BOTÃO PARA LIGAR SEM CHAVE

REDUZIR A FADIGA DO OPERADOR

DISPOSIÇÃO ERGONÓMICA
REDUÇÃO DAS
VIBRAÇÕES DA CABINA LIGAÇÃO BLUETOOTH

O conforto e a e�ciência dos movimentos ajudam a mantê-lo 
produtivo e atento durante todo o turno. A consola esquerda 
rebatível permite-lhe entrar e sair facilmente da cabina e o 
assento é amplo e ajustável a praticamente todos os 
operadores, independentemente do seu tamanho.

O arranque do motor da MH3022 e MH3024 é feito através de um 
botão de pressão sem chave. Desta forma, a máquina �ca mais 
protegida através da utilização dos códigos do ID de operador 
para limitar e controlar o acesso à máquina. Os códigos podem 
ser introduzidos manualmente ou através de um comando 
Bluetooth® opcional ou de uma aplicação do smartphone.

Escolha entre uma cabine Deluxe ou Premium. Ambas as 
opções incluem um monitor LED de ecrã tátil de 254 mm (10"). A 
cabine Deluxe inclui um assento aquecido de suspensão 
pneumática. A cabine Premium apresenta um assento 
ventilado aquecido e de suspensão automática.

As funções de joystick podem ser personalizadas através do 
monitor. O padrão e a resposta de controlo do joystick podem 
ser de�nidos de acordo com a preferência do operador. Todas 
as preferências são guardadas com o ID de operador.

Os comandos são facilmente 
acessíveis, permitindo-lhe trabalhar 
confortavelmente com o mínimo de 
voltas. A direção por joystick é de 
série, permitindo-lhe mover a 
máquina com o mínimo de 
movimento.

Trabalhe de forma mais confortável 
com vibrações reduzidas na cabina 
graças aos suportes viscosos 
avançados.

O rádio com Bluetooth permite uma 
ligação contínua ao telemóvel para 
ouvir música e podcasts e ainda 
para fazer chamadas em modo de 
mãos-livres.

A maioria das de�nições da máquina pode ser controlada 
através do monitor com ecrã tátil de 254 mm (10 polegadas) de 
alta - resolução. Oferece 42 idiomas e é fácil de ler quando o 
operador está sentado.
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FAÇA MAIS
A VERSATILIDADE MANTÉM-NO
PRODUTIVO E LUCRATIVO

 

POTÊNCIA QUANDO É NECESSÁRIA UM DESIGN PERSONALIZÁVEL

AUMENTE A SUA PRODUTIVIDADE E LUCRO COM ACESSÓRIOS CAT

GSH - GARRAS
TIPO CASCA DE LARANJA

GSV - GARRAS
TIPO CASCA DE LARANJA

GARRAS DE DEMOLIÇÃO
E SELEÇÃO

GARRAS TIPO OSTRA  MULTIPROCESSADORES 

MH3022/MH3024 MANIPULADORES DE MATERIAL

Os manipuladores de material Cat são concebidos e construídos 
para a sua indústria exigente. Estas máquinas agressivas 
proporcionam um desempenho rápido, móvel e e�ciente.

Equipe a sua máquina com um gerador opcional de 15 kW para 
funcionamento com íman.

Adapte a sua máquina ao trabalho. A MH3022 oferece dez 
combinações de lança e ponta, enquanto a MH3024 oferece oito. 
As opções de lança e ponta, bem como múltiplas con�gurações do 
chassis permitem-lhe personalizar a sua máquina para satisfazer 
as exigências da sua aplicação.

Aumente facilmente o desempenho da sua máquina utilizando acessórios Cat. Cada um dos acessórios Cat foi concebido de forma a 
adaptar-se ao peso e à potência dos manipuladores de material Cat para mais desempenho, segurança e estabilidade. Podem ser 
encontrados guias de acessórios completos nos documentos de especi�cações técnicas.
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CARACTERÍSTICAS
DE SEGURANÇA
CUIDE DA SUA EQUIPA
E DO SEU EQUIPAMENTO

PREVENÇÃO
DE CABINA

VEJA O ESTALEIRO À SUA VOLTA

Como uma barreira invisível à volta da cabina certi�cada pela 
TOPS, a Prevenção de Cabina padrão ajuda a evitar que a sua 
�xação entre em contacto com a cabina. Isto ajuda a protegê-lo 
de danos e reduz o risco de danos no equipamento.

ARRANQUE
SEGURO
Utilize o seu código PIN no monitor ou comando Bluetooth 
opcional para ativar a funcionalidade de arranque através do 
botão de pressão.

ACESSO À
PLATAFORMA SUPERIOR
O design da plataforma de serviço proporciona um acesso fácil, 
seguro e rápido à plataforma superior. Os degraus possuem uma 
chapa perfurada antiderrapante para evitar escorregar. A cabina 
apresenta uma disposição de amarração em altura para maior 
segurança.

Os vidros ampliados e a disposição aperfeiçoada da máquina aumentam a visibilidade a partir do assento da cabina. 
As câmaras de visão traseira e do lado direito padrão mantêm os operadores sempre atentos ao espaço circundante. 
Também está disponível uma funcionalidade de visibilidade a 360° opcional. As luzes LED potentes e duradouras 
consomem o mínimo de energia, mantendo-o seguro enquanto trabalha em espaços escuros. Escolha entre um 
para-brisas de vidro laminado P5A ou P8B �xo e de uma só peça para o proteger de detritos que caiam em direção à 
cabina. A cabina TOPS padrão cumpre os requisitos da norma ISO 12117-2:2008 e ajuda a bloquear o ruído exterior.
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ACABE COM OS PALPITES NA GESTÃO DO SEU EQUIPAMENTO

A tecnologia de telemática Cat Link ajuda a acabar com a complexidade na gestão dos seus estaleiros através da recolha dos dados
gerados pelos seus equipamentos, materiais e pessoas, que lhe são seguidamente apresentados em formatos personalizáveis.

PRODUCT LINK™

VISIONLINK®

TECNOLOGIA CAT LINK

SERVIÇOS REMOTOS

MH3022/MH3024 MANIPULADORES DE MATERIAL

O Product Link recolhe os dados dos seus ativos de forma 
automática e precisa – independentemente do modelo e da marca. 
As informações, tais como localização, horas, consumo de 
combustível, produtividade, tempo de inatividade, alertas de 
manutenção, códigos de diagnóstico e condições técnicas da 
máquina, podem ser visualizadas online através de aplicações 
web e móveis

Aceda às informações em qualquer momento e em qualquer lugar 
com o VisionLink. Utilize-o para tomar decisões informadas que 
aumentam a produtividade, baixam os custos, simpli�cam a 
manutenção e melhoram a segurança e proteção no seu
estaleiro. Com diferentes opções de nível de assinatura, o seu 
revendedor Cat pode ajudá-lo a con�gurar exatamente o que 
precisa para conectar a sua frota e gerir o seu negócio, sem ter de 
pagar mais por extras que não quer. As assinaturas estão 
disponíveis com relatórios por via celular ou satélite (ou ambos).

A função de Serviços remotos é um conjunto de tecnologias que 
melhoram a e�ciência do seu estaleiro.
+ A Resolução remota de problemas permite ao seu revendedor Cat realizar 

testes de diagnóstico na sua máquina ligada de forma remota, identi�can-
do possíveis problemas enquanto a máquina está em funcionamento. A 
Resolução remota de problemas ajuda a garantir que o técnico chega à 
primeira com as peças e ferramentas corretas, eliminando viagens 
adicionais, o que lhe permite poupar tempo e dinheiro.

+ O Flash remoto atualiza o software integrado sem que seja necessária a 
presença de um técnico, para potencialmente reduzir o tempo de 
atualização em cerca de 50%.

+ A Aplicação Cat ajuda-o a gerir os seus ativos – a qualquer momento – a 
partir do seu smartphone. Pode ver a localização da sua frota, as horas e 
outras informações. Receberá alertas críticos relativamente à manutenção 
obrigatória e pode até solicitar um serviço junto do seu revendedor Cat 
local.
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MOTOR
MH3022 MH3024

Modelo de motor

Potência do motor (ISO 14396:2002)

Potência útil (ISO 9249:2007)

Diâmetro

Curso

Cilindrada

C4.4 C4.4

110 kW 148 hp 129 kW 174 hp

108 kW 145 hp 128 kW 171 hp

105 mm 4.1 pol 105 mm 4.1 pol

127 mm 5 pol 127 mm 5 pol

4.4 L 269 pol3 4.4 L 269 pol3

.

PESOS
MH3022 MH3024

Peso mínimo
de funcionamento

Peso máximo
de funcionamento

21 200 kg 46,750 lb 22 700 kg 50,050 lb

24 500 kg 54,000 lb 26 800 kg 59,100 lb

TRANSMISSÃO
Velocidade máxima de deslocação (com volante)

Velocidade máxima de deslocação (com joysticks)

Força da barra de tração

Inclinação máxima

20 km/h 12.4 mph

15 km/h 9.3 mph

127 kN 28,550 lbf

65%

SISTEMA HIDRÁULICO
Sistema principal – Fluxo máximo – Implementos

Pressão máxima – Implementos

Pressão máxima – Deslocação

Pressão máxima – Oscilação

306 L/min 81 gal/min

37 000 kPa 5,366 psi

35 000 kPa 5,075 psi

35 000 kPa 5,075 psi

CAPACIDADES DE REABASTECIMENTO DE SERVIÇO
Depósito de combustível

Depósito de �uido de escape diesel (DEF)

Sistema de refrigeração

Óleo do motor

Depósito hidráulico

Sistema hidráulico (incluindo depósito)

Eixo traseiro (diferencial)

Eixo direcional (diferencial)

Transmissão �nal (cada)

Transmissão Powershift

350 L 92.5 gal

30 L 7.9 gal

36 L 9.5 gal

13 L 3.4 gal

155 L 40.9 gal

345 L 91.1 gal

14 L 3.7 gal

10.5 L 2.8 gal

2.5 L 0.7 gal

2.5 L 0.7 gal

MECANISMO DE OSCILAÇÃO
MH3022 MH3024

Velocidade de oscilação 8.2 rpm

Torque máximo de oscilação 54 kN•m 39,533 lb-ft 58 kN•m 42,631 lb-ft

DIMENSÕES
MH3022 MH3024

Lança (MH)

Ponta

Altura de transporte com FOGS

Comprimento de transporte

Comp. trans. (com pá de empurrar)

Comprimento da máquina

Comp. máq.a (com pá de empurrar)

Raio de oscilação traseira

Distância livre do contrapeso

Altura da cabina - Rebaixada

Alt. cabina - baixada com FOGS

Altura da cabina - Elevada

Alt. cabina - Elevada com FOGS

Quadro

Largura do transporte

Distância livre até ao solo

Comprimento do chassis

Comprimento do chassis
(com pá de empurrar)

Largura da armação superior
(incluindo corrimões)

6.4 m 21'0" 7.45 m 24'5"

4.3 m 14'1" 5.0 m 16'5"

3350 mm 11'0" 3350 mm 11'0"

9600 mm 31'6" 10 670 mm 35'0"

9860 mm 32'4" 11 130 mm 36'6"

4950 mm 16'3" 5290 mm 17'4"

5390 mm 17'8" 5740 mm 18'10"

2600 mm 8'6" 2600 mm 8'6"

1300 mm 4'3" 1300 mm 4'3"

3350 mm 11'0" 3350 mm 11'0"

3350 mm 11'0" 3350 mm 11'0"

5750 mm 18'10" 5750 mm 18'10"

5750 mm 18'10" 5750 mm 18'10"

2600 mm 8'6" 2750 mm 9'0"

2540 mm 8'4" 2990 mm 9'10"

330 mm 1'1" 320 mm 1'1"

4900 mm 16'1" 5300 mm 17'5"

5365 mm 17'7" 5740 mm 18'10"

2540 mm 8'4" 2540 mm 8'4"

ÁREAS DE TRABALHO
MH3022 MH3024

Lança (MH)

Ponta

Altura máxima

Altura máxima de descarga

Alcance máximo

Alcance máximo ao nível do solo

Profundidade máxima

Altura do eixo da lança

6.4 m 21'0" 7.45 m 24'5"

4.3 m 14'1" 5.0 m 16'5"

7790 mm 25'7" 7790 mm 25'7"

10 740 mm 35'3" 10 740 mm 35'3"

10 280 mm 33'9" 12 010 mm 39'5"

9210 mm 30'3" 9210 mm 30'3"

4450 mm 14'7" 4450 mm 14'7"

8200 mm 26'1" 9260 mm 30'5"

SISTEMA DE AR CONDICIONADO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
As especi�cações completas estão disponíveis em cat.com.

• O motor Cat C4.4 cumpre as normas de emissões Tier 4 Final da EPA dos 
EUA e da Fase V da UE.

• A potência útil anunciada é a potência disponível no volante quando o motor 
está equipado com alternador, �ltro de ar, pós-tratamento e ventilador à 
velocidade mínima.

• O peso de funcionamento inclui depósito de combustível cheio, operador, ferramenta de 
trabalho de 1400 kg (3086 lb). O peso varia em função da con�guração.

O sistema de ar condicionado desta máquina contém gases �uorados 
refrigerantes com efeito de estufa R134a (Potencial de aquecimento global = 1430). 
O sistema contém 1,0 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,43 
toneladas métricas (1,57 toneladas).
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EQUIPAMENTO PADRÃO E OPCIONAL
O equipamento padrão e opcional pode variar. Consulte o seu revendedor Cat para obter mais informações.

MOTOR STANDARD OPCIONAL

Motor diesel �nal C4.4 Fase V, Tier IV
Marcha lenta de toque único com controlo
automático da velocidade do motor
Paragem automática do motor
Alta capacidade ambiental de 52°C (125°F)
Capacidade de arranque a frio a -18 C (0°F)
Bomba elétrica de escorva de combustível
Filtro de ar de elemento duplo com
pré-puri�cador integrado
Ventiladores de refrigeração elétricos
com função de reversão automática

SISTEMA HIDRÁULICO STANDARD OPCIONAL

Válvula de comando principal elétrica
Aquecimento de óleo hidráulico automático
Travão oscilante automático
Bomba de oscilação dedicada separada
Válv. controlo de descida da lança e da ponta
Circuito auxiliar de pressão média
Filtro hidráulico principal de tipo de elemento
Direção por joystick
Volante
SmartBoom™
Modo de carga pesada

SEGURANÇA E PROTEÇÃO STANDARD OPCIONAL

Câmaras de visão traseira e do lado direito
Visibilidade a 360°
Alarme de viagem
Interruptor secundário de paragem do motor

CHASSIS E ESTRUTURAS STANDARD OPCIONAL

Chassis grande de 2550 mm (8'4")
Chassis grande de 2750 mm (9'0")
Chassis grande de 3000 mm (9'10")
Contrapeso 3700 kg (8150 lb)
Contrapeso 4200 kg (9250 lb)
Contrapeso 4700 kg (10350 lb)
Pá de empurrar
10.00-20 pneus duplos de borracha maciça
10.00- 20 16 PR pneus duplos
Tração integral

2

1

1

2

1

1

LANÇAS E PONTAS STANDARD OPCIONAL

Lança MH reta de 6,4 m (21')
Lança MH reta de 7,45 m (24'5")
Lança MH reta de 5,35 m (17'7")
Lança de ângulo ajustável de 5,26 m (17'3")
Lança de uma peça de 5650 mm (18'6")
Ponta MH baixada de 4,5 m (14'9")
Ponta MH baixada de 5,0 m (16'5")
Ponta MH reta de 4,3 m (14'1")
Ponta reta de 2,9 m (9'6")
Ponta reta de 2,5 m (8'2")

1

2

2

1

CABINA STANDARD OPCIONAL

Cabina TOPS c/ supressão de som avançada
(em conformidade com a norma ISO 12117-2)
Cabina Delux: assento aquecido com suspensão
pneumática, monitor de 10" com ecrã tátil
Cabina Premium: assento aquecido com suspensão
pneumática, monitor de 10" com ecrã tátil
Controlo de arranque do motor sem chave
Consola esquerda rebatível
Para-brisas laminado �xo de uma peça e janela
no tejadilho (vidro P5A)
Para-brisas e janela no tejadilho (vidro P8B)
Luzes de cúpula LED

TECNOLOGIA CAT STANDARD OPCIONAL

Cat Product Link
E-fence e Prevenção de Cabina
Capacidade de �ash e serviços remotos

SISTEMA ELÉTRICO STANDARD OPCIONAL

Luzes indicadoras e de deslocação
à frente e atrás
Baterias livres de manutenção
Luz LED no chassis, luzes à esquerda/direita
na lança e na ponta, luzes na cabina– 1800 lumens
Interruptor de desligamento elétrico centralizado
Luzes de trabalho LED
temporizadas programáveis
Bombas de reabastecimento elétricas

SERVIÇO E MANUTENÇÃO STANDARD OPCIONAL

Sistema de lubri�cação automática no sistema
de execução e oscilação
Portas de amostragem S•O•SSM

1 Apenas MH3024
2 Apenas MH30221 

Nem todas as características estão disponíveis em todas as regiões. Veri�que junto do seu revendedor Cat local a disponibilidade de ofertas especí�cas na sua área.
Para obter informações adicionais, consulte a brochura de Especi�cações técnicas disponível em www.cat.com ou no seu revendedor Cat.



Para informações mais completas sobre produtos Cat, serviços de concessionário e soluções industriais, visite-nos na web em 
www.cat.com.

VisionLink® é uma marca comercial da Trimble Navigation Limited, registada nos Estados Unidos da América e noutros países.

Os materiais e as especi�cações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. As máquinas em destaque nas fotos podem 
incluir equipamento adicional. Consulte o seu revendedor Cat para opções disponíveis.

© 2021 Caterpillar. Todos os direitos reservados. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, os respetivos logótipos, S•O•S, 
SmartBoom, Product Link, "Caterpillar Corporate Yellow", a imagem comercial "Power Edge" e Cat "Modern Hex", bem como a 
identidade corporativa e do produto utilizados neste documento são marcas comerciais registadas da Caterpillar e não podem 
ser utilizados sem permissão.

www.cat.com      www.caterpillar.com

AEXQ3237-00
2021 Número de compilação

de atualização de produto: 07A
(Aus-NZ, Europa, N Am)


