
Motor

Potência Bruta

Potência Líquida

Peso Operacional Padrão 

Caçamba Padrão

Força de Desagregação

Altura Máxima de Descarga 

Cummins QSB5.9-C150

113 kW (154 hp) @ 2.200 rpm

102 kW (138 hp) @ 

11.000 kg

 m 3

105 kN

2.870  mm

835H

.  EQUIPMENT .

2.200 rpm
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Os equipamentos padrão e opcional da LiuGong podem variar de região para região. Entre em contato com seu distribuidor LiuGong para obter mais informações especí�cas da sua área.

Peso operacional 10.400 - 12.120 kg

O peso operacional inclui o peso da 
máquina com o dispositivo de trabalho

 
 

 

Capacidade da 
caçamba

1,5 - 3  m3

MOTOR

Descrição

Cummins aprovado pela EPA Tier 3/ 
Estágio IIIA, motor a Diesel 
turboalimentado com sistema de injeção 
de combustível tipo  Common Rail,  sistema 
turboalimentado Cummins, 

com pré-�ltro 
Sistema de arrefecimento: Intercooler  
ar-ar, acionamento do motor hidráulico e 
ventilador controlado pela temperatura.

Níveis de emissão Tier 3 / Estágio III / MAR-1 

Cummins

Modelo

Potência 
Bruta 

113 kW (154 hp) @ 2
200 rpm

Potência 
Líquida 

102 kW (138 hp) @ 2 
2.200 rpm

 690 N·m @ 

Cilindrada

Número de cilindros

Aspiração Turboalimentado e 
intercooler  ar-ar

EIXO ÚMIDO LIUGONG (com redução planetária)            

Modelo LiuGong (Tipo úmido)

Tipo de diferencial 
dianteiro Convencional

Tipo de diferencial 
traseiro Convencional

Oscilação do eixo ±11°

 EIXO SECO LIUGONG (opcional)   

Modelo LiuGong (Tipo seco) 

Tipo de diferencial 
dianteiro Convencional 

Tipo de diferencial 
traseiro Convencional 

Oscilação do eixo ±11°

TRANSMISSÃO 

Descrição 

Conversor de torque: de estágio simples 
com três elementos. 
Transmissão: Contraeixo, power shift 
Tração 4 x 4

contínua na troca de marchas e menor 
impacto. 
Sistema de mudança de marcha: 
Transmissão automática PowerShift 

 
 
Tipo de transmissão PowerShift 

contraeixo

Conversor de torque
Estágio 
simples com 
três elementos

Velocidade máxima de 
deslocamento, avanço 37 km/h

Velocidade máxima de 
deslocamento, marcha à ré 23 km/h

Número de marchas, 
avanço 4

Número de marchas, 
marcha à ré 3

SISTEMA HIDRÁULICO 

Descrição 

Duas 
deslocamento  

ireção 

Válvulas: Válvula com  carretéis de dupla 
ação. A válvula principal é controlada por 
uma válvula piloto com  carretéis. 

quatro posições: levantamento, travamento, 
descida e �utuação. 

 pode ser  
 

com a caçamba no nível do solo 
e na altura de levantamento máxima e no 
alcance máximo. 

funções, recuo, travamento e despejo. 
Cilindros: Cilindros de dupla ação para 
todas as funções. 

cartucho de �ltro de 12 mícron.

Tipo da bomba principal Engrenagens

Pressão de alívio principal 17 MPa 

Levantamento 5,1 s 

Tempo de despejo 1,1 s 

Tempo de �utuação 3,1 s 

Tempo do ciclo total mais rápido  9,3 s 

Controles Joystick  

DIREÇÃO 

Descrição 

Sistema de direção: Direção articulada 
hidráulica com detecção de carga. 
O sistema  
tem a prioridade de alimentação 
de uma bomba de engrenagens com 
deslocamento �xo. 
Cilindros da direção: Dois cilindros de dupla 
ação. 

Con�guração da 
direção Articulada 

Pressão de alívio da 
direção 17,2 MPa 

Cilindros de direção 2 

Diâmetro interno do 
cilindro 80 mm 

Diâmetro da haste 45 mm 

Curso do pistão 420 mm 

210 L/min 

Articulação máxima ±40° 

Giro mínimo (sobre o 
pneu) 5.090 mm 

FREIOS (EIXO ÚMIDO LIUGONG)

Descrição 

Dois circuitos de freio independentes, 
controle preciso com válvula principal e 
bomba de pistão. 

Tipo do freio de 
serviço úmidos nas 4 rodas

Acionamento do freio 
de serviço 

Hidráulico

Tipo do freio de 
estacionamento

 

Acionamento do freio 
de estacionamento

FREIOS (EIXO SECO LIUGONG) Opcional 

Descrição

Dois circuitos de freio independentes, 
controle preciso com válvula principal e 
bomba de pistão.
Tipo do freio de 
serviço pinças
Acionamento do freio 
de serviço idráulico

Tipo do freio de 
estacionamento

 

Acionamento do freio 
de estacionamento

QSB5.9-C150

Torque Máximo
1 100~1 500 rpm

5.9 L

6

Tração 4 x 4

Mecânico, atuando na 
saída da transmissão

Mecânico, atuando na 
saída da transmissão
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Os equipamentos padrão e opcional da LiuGong podem variar de região para região. Entre em contato com seu distribuidor LiuGong para obter mais informações especí�cas da sua área.

SISTEMA ELÉTRICO 

Descrição 

O sistema de advertência é um 
sistema eletroeletrônico com luz de 
advertência central e alarme sonoro para 
as seguintes funções: falha do motor, 
baixa pressão do sistema de direção, 
interrupção na comunicação (falha no 
computador) 

Uma luz de advertência central e um alarme 
sonoro são ativados quando    
Baixa pressão do óleo do motor, baixa 
pressão do óleo da transmissão, alta 
temperatura do óleo da transmissão, baixa 
pressão do freio, freio de estacionamento 
engatado, falha de carga do freio, alta 
temperatura do óleo hidráulico.

Tensão 24 V 

Baterias 2 x 12 V 

Capacidade da bateria 2 x 120 Ah 

Capacidade de partida 
a frio, aproximado 850 A 

Capacidade de reserva 230 min 

Capacidade do 
alternador 1.960 W / 70A

Potência do motor de 
partida 6,4 HP (4,8 kW) 

CAPACIDADE DE SERVIÇO 

Tanque de combustível 140 L

Óleo do motor 16,3 L 

Sistema de 
arrefecimento 35 L 

Sistema hidráulico 130 L

Transmissão e 
conversor de torque 45 L

Eixos, cada 28 L (Eixo úmido 
LiuGong )

Eixos, cada 22 L (Eixo seco 
LiuGong opcional)

RUÍDOS E MEIO AMBIENTE 

Nível de ruído na 
cabine de acordo com 
a ISO 6396- 2008/EN 
ISO 3744-1995

75 dB(A)-- Modo 
de deslocamento 

Nível de ruído na 
cabine de acordo com 
a ISO 6396- 2008/EN 
ISO 3744-1995

76 dB(A)-- 
Modo de ciclo 
de trabalho 
estacionário 

Nível de ruído externo 
de acordo com a ISO 
6395- 2008

106 dB(A)-- Modo 
de deslocamento 

Nível de ruído externo 
de acordo com a ISO 
6395- 2008

107 dB(A)-- 
Modo de ciclo 
de trabalho 
estacionário 

Ventilação 9,2 m3 (12 j3) 

Capacidade de 
aquecimento 7,8 HP (5,8 kW) 

Ar condicionado 8 HP (6 kW) 

DIMENSÕES 

E Altura livre sobre o solo 350 mm 

G Distância entre eixos 2.870 mm 

H Altura da cabine 3.340 mm 

J Bitola 1.850 mm 

Largura sobre os pneus 2.295 mm

L Comprimento com 
caçamba abaixada 7.185 mm 

M Ângulo de giro, ambos 
os lados 40° 

P Ângulo de afastamento 
traseiro 28° 

R 1

Raio de giro, caçamba 
carregada 5.740 mm 

R 2

Raio de giro, lado externo 
do pneu 5.090 mm 

DESEMPENHO DO BRAÇO DA PÁ-CARREGADEIRA 
COM IMPLEMENTO 

Carga de tombamento - linha 
reta (ISO 14397-1:2007) 8.500 kg 

Carga de tombamento totalmente 
articulada (ISO 14397-1:2007) 7.200 kg 

caçamba 105 kN 

A Altura máxima do pino de 
articulação 3.738 mm 

B
Altura livre de despejo 
com descarga na altura 
máxima

2.870 mm 

C
Alcance de despejo 
com descarga na altura 
máxima

1.095 mm 

D
Profundidade máxima 
de escavação, nível da 
caçamba

40 mm 

S 1

Recuo da caçamba no 
nível do solo 42° 

S 2

Recuo da caçamba 
durante carregamento 49° 

S 3

Recuo de caçamba na 
altura máxima 60° 

S 4

Ângulo máximo de 
despejo na altura 45° 

CABINE 

Descrição 

Instrumentação: Todas as informações 
importantes �cam centralizadas no painel 
de Instrumentos e do campo de visão do 
operador. Para-brisa dianteiro curvo e 
amplo, os espelhos retrovisores garantem 
grande visibilidade. 
Coluna da direção, encosto do 
assento alto, descanso para os braços e ar 
condicionado com difusores em diversos 
pontos da cabine. 
Cabine pressurizada com redução de ruído 
interno. A cabine é testada e aprovada de 
acordo com as normas ROPS (ISO 3471) e 
FOPS (ISO 3449)       

Força de desagregação da 
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Os equipamentos padrão e opcional da LiuGong podem variar de região para região. Entre em contato com seu distribuidor LiuGong para obter mais informações especí�cas da sua área.

PNEUS

Escolher os pneus certos para a sua máquina se tornará uma vantagem competitiva chave para alcançar um excelente desempenho. Através 
de uma estreita cooperação dos setores de engenharia e desenvolvimento com fornecedores renomados e cuidadosamente selecionados, a 
LiuGong pode oferecer uma linha completa de pneus especialmente adaptados para a pá-carregadeira.

Código Aplicação Padrões Tamanho PR / * Tipo 
Câmara Largura Diâmetro 

Total

Profundidade 
da Banda de 

Rodagem

Capacidade de 
Carga, 50 km/h /  

10 km/h 

L2  

onde é necessária uma boa 
tração, por exemplo, em 
operações de nivelamento 
em operações em terrenos 
macios e com lama sem a 
presença de pedras pontiagudas 
em todas as operações de 
carga/carregamento

835H 17.5 - 25 12 TL 445 mm 1.350 mm 25 mm 3.650 / 6.150 kg

835H 17.5 - 25 16 TL 445 mm 1.350 mm 25 mm 4.250 / 7.300 kg

L3 

em operações com areia 
em todos os tipos de operações 
de carga/carregamento 
a banda de rodagem L3 não 
é tão aberta como a L2 e 
consequentemente possui 
menor fator autolimpante em 
comparação com os pneus L2 

835H 17.5 - 25 14 TL 445 mm 1.350 mm 26 mm 3.930 / 6.700 kg

835H 17.5 - 25 16 TL 445 mm 1.350 mm 26 mm 4.250 / 7.300 kg

835H 17.5 - 25 20 TL 445 mm 1.350 mm 26 mm 5.000 / 8.250 kg

835H 17.5 R 25 * TL 445 mm 1.345 mm 29 mm 7.100 / 4.125 kg

835H 17.5 R 25 ** TL 445 mm 1.345 mm 29 mm 8.500 / 5.450 kg

L5  

em materiais bastante agressivos 
onde é necessária uma boa 
proteção contra danos causados 
por corte, por exemplo, em 
pedreiras ou minas

835H 17.5 R 25 * TL 445 mm 1.415 mm 64 mm 7.100 kg a 10 km/h

835H 17.5 R 25 ** TL 445 mm 1.415 mm 64 mm 8.500 kg a 10 km/h

Nota: A capacidade radial de carga do pneu é indicada pelo número de estrelas (*). Quanto mais estrelas maior a capacidade radial de carga do pneu. Para os tamanhos de pneus radiais  
especí�cos listados na tabela acima, 2 estrelas (**) representam a capacidade radial máxima de carga do pneu.

IMPLEMENTOS

Implementos LiuGong com pin-on  ou engate rápido garantem alta qualidade. O design  integrado do sistema cria uma combinação perfeita para 
alcançar uma produtividade superior.

Tipo Capacidade Largura Altura Profundidade 
de Escavação

Altura Livre 
de Despejo

Alcance de 
Despejo Descrição

Aplicação Geral

Garra com Dentes 
Alinhados

Garra com Dentes 
Transversais

Material Leve

Caçamba de 
Despejo Lateral

GarfosRochas

Garra para Grama

A
plicação G

eral

835H 1,8 m3 2.460 mm 1.158 mm 40 mm 2.920 mm 1.015 mm Lâmina Anti-Desgaste 
com Dente Soldado.

835H 2,0 m3 2.456 mm 1.195 mm 40 mm 2.850 mm 1.089 mm 

Lâmina Anti-Desgaste 
com Bordas 
Cortantes e Dentes 
Aparafusados.

835H 2,2 m3 2.537 mm 1.219 mm 40 mm 2.850 mm 1.089 mm 

Borda Cortante 
Aparafusada; 
Dente Aparafusado; 
Bordas Cortantes 
Aparafusadas e 
Dentes Aparafusados.

M
aterial 
Leve

835H 2,5 m3 2.716 mm 1.204 mm 46 mm 2.780 mm 1.074 mm Borda Cortante 
Aparafusada.

835H 3,0 m3 2.766 mm 1.264 mm 56 mm 2.730 mm 1.189 mm Borda Cortante 
Aparafusada.

Rochas 835H 1,5 m3 2.526 mm 1.134 mm 78 mm 2.865 mm 980 mm Lâmina Anti-Desgaste 

G
arra

835H 600 mm 2.030 mm 1.223 mm 46 mm 2.778 mm 1.216 mm Dentes Alinhados.

835H 400 mm 1.527 mm 1.600 mm 46 mm 2.575 mm 980 mm Dentes Transversais.



EQUIPAMENTO PADRÃO
MOTOR

Motor Cummins QSB5.9, EPA Tier 3 / Euro 
Estágio IIIA, Potência líquida de 138 HP (102 kW) 
arrefecido ar-ar, 6 cilindros 4 tempos 
Sistema Common Rail de alta pressão 
Pré-�ltro com separador de água 

Ventilador acionado hidraulicamente
Auxílio de partida a frio

TRANSMISSÃO
Transmissão automática PowerShift

Kickdown,
Indicador visual do nível de óleo de transmissão 

Tomada de pressão remota para diagnóstico 
Modo de mudança de marcha automático por 
velocidade 
Travamento entre o freio de estacionamento e a 
mudança de marchas 

EIXO

Sistema de freio de serviço com discos úmidos 
Serviço de freio de estacionamento  

SISTEMA HIDRÁULICO
Duas bombas de engrenagens com deslocamento 
�xo e detecção de carga hidráulica 
Controle em um único joystick

 

SISTEMA DE DIREÇÃO
Sistema de detecção de carga com ampli�cação 
de �uxo e prioridade de direção

PNEU E RODA
Pneu  17.5-25/L3 
Para-lama padrão 

ESTRUTURA DO CHASSI
Disposição da articulação central espaçosa com 
rolamento cônico 
Barra de travamento da articulação 
Engate de reboque 
Batentes da articulação com amortecimento de 
borracha 

ARTICULAÇÃO E IMPLEMENTOS
 forma de Z 

SISTEMA ELÉTRICO
Dois faróis dianteiros com farol baixo/alto 
Dois faróis dianteiros no topo da cabine 
Dois faróis traseiros no topo da cabine 
Luzes indicadoras de direção com pisca alerta 
Baterias livres de manutenção 
Acendedor de cigarros, Tomada 24 V

 
Buzina elétrica 
Limpador do para-brisa dianteiro com temporizador 
Compartimento do dispositivo eletrônico

 Alarme 
 Rádio/Player MP3 com entrada USB
 Luzes de advertência de marcha à ré automáticas

CONJUNTO DE MEDIDORES
Temperatura do líquido de arrefecimento do motor 
Temperatura do óleo hidráulico 
Nível de combustível 
Horímetro 
Tensão 
Pressão de óleo de freio

CONJUNTO DE INDICADORES
Alerta do �ltro de ar da admissão 
Carga da bateria 

Parada de emergência da máquina 
Corte de potência 
Manutenção do motor 
Luzes indicadoras de direção 
Alarma da pressão do óleo de transmissão 

Indicação da luz dianteira

CONJUNTO DE INDICADORES

(ISO 3449) e ROPS (ISO 3471) 
Assento com suspensão mecânica e cinto de 
segurança de 76mm (3 pol.) 
Para-brisa dianteiro curvado com ampla 
visibilidade 
Coxins de borracha 

1 espelho retrovisor interno e 2 espelhos 
retrovisores externos 
Ar condicionado

Porta-copos 

OUTROS
Lubri�cação central manual

EQUIPAMENTO OPCIONAL
FREIO

TRANSMISSÃO
Transmissão automática Poweshift
marca ZF

SISTEMA HIDRÁULICO
Controle de trajeto
Terceira válvula e linhas de aplicação múltipla
Sistema de direção de emergência

EIXO

Sistema de freio de serviço a disco seco

PNEU E RODA
Consulte as opções de pneus
Para-lama padrão completo
Corrente de proteção do pneu

CABINE
Assento com suspensão e ar aquecido
Espelhos retrovisores externos aquecidos
Dispositivo de remoção de pó na cabine
Tela no para-brisa dianteiro (deve ser montado de 
fábrica)
Desembaçador do para-brisa traseiro da cabine

ARTICULAÇÃO E IMPLEMENTOS
Engate rápido
Contrapeso adicional
Articulação alta/extremamente alta
Veja as opções de acessórios

OUTROS
Lubri�cação central automática
Escala de peso (Pesador de carga elétrico)
Proteções no capô
Suporte e luz na placa de identi�cação

Proteções na transmissão

 
marca ZF

5

Pino para engate no contrapeso traseiro

Freio a disco seco nas quatro rodas



LiuGong Latin America Máquinas para 
Construção Pesada Ltda.
Rua Marcio Carlim 270 - Parque Industrial
Mogi Guaçu / SP - CEP: 13849-226
Tel.: +55 (19) 3851-2400 E-mail: @liugongla.com
Website: www.liugongla.com

Curta e siga a gente nas redes sociais:

LG-PB-835H/848H-T3-dez2019-PT

LiuGong e sua série de logotipos aqui mencionados, incluindo, mas não limitado às marcas de palavras, marcas de dispositivos, letras de marcas de 
alfabeto e marcas combinadas, como as marcas registradas da LiuGong Latin America Máquinas para Construção Pesada Ltda., são utilizadas pela 
LiuGong Latin America Máquinas para Construção Pesada Ltda. com permissão legal, e não deve ser utilizada sem permissão. Especi�cações e projetos 
estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Ilustrações e imagens podem incluir equipamentos opcionais e podem não incluir todos os equipamentos 
padrão. O equipamento e seus opcionais variam de acordo com a disponibilidade regional.
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