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SW450 Swing Wheel Low Loader
Plataforma Baixa com Rodas Giratórias

Modelo SW450 Plataforma Baixa com Rodas Giratórias

Capacidade Total 450 toneladas

Veículo Rebocador Primário Caterpillar 793

Velocidade Máxima 55 km/h (sem carga)

Pneus do Veículo Rebocador Primário 40R57

Cubo de Roda da Plataforma Caterpillar 793D

Pneus da Plataforma 50/80 R57

Comprimento Total 38.7 m (incluindo rebocador primário)

Largura Total 10.4 m

Largura Máxima de Carga Útil 7.77 m

Inclinação da Plataforma (carga/
descarga)

9 graus

Capacidade Rotatória 25m radio (Definição SAE J695)

Tempo Típico de Carregamento Cycle 10 minutos
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Capacidades do Equipamento

Dimensões

Performance na Mina

Classificada para funcionamento 
contínuo com carga máxima em 
subida e descida de rampas >10% com 
velocidade máxima de até 55 km/h 
sem carga

Os freios a disco de Trabalho Pesado 
(Heavy Duty) refrigerados a óleo 
permitem uma descida contínua 
com velocidade máxima sem 
superaquecimento

Mobilidade e Flexibilidade Máxima

As rodas giratórias permitem uma 
fácil carga e descarga da plataforma 
integrada

O ângulo de pouca profundidade da 
plataforma também permite uma 
fácil carga e descarga de cargas úteis 
complicadas, como perfuradoras

A articulação de amplo alcance 
entre veículo rebocador primário e 
plataforma, e o eixo traseiro único, 
permitem manobras precisas sem 
danos aos pneus

Funções Avançadas

A função de desacoplamento rápido 
do engate permite fazer manutenção 
do veículo rebocador primário e ainda 
a utilização do veículo rebocador 
primário como rebocador

Telemetria WLAN para diagnóstico e 
resolução de problemas remotos

Confiabilidade e Manutenção

Uso extensivo de peças Caterpillar e 
componentes, conexões e mangueiras 
hidráulicas padrão de fábrica

Não necessita de unidade de potência 
extra– a potência vem do próprio 
Veículo Rebocador Primário

Controle

Múltiplas estações de controle (local 
e remota) permitindo uma operação 
fácil e segura realizadapor uma única 
pessoa

Acesso seguro

Os sistemas de acesso compatíveis 
com os padrões de fábrica 
proporcionam aos operadores um 
acesso seguro para/dacarga e Veículo 
Rebocador Primário
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