
R150LC-9
Peso operacional R150LC-9
14.210 kg

Potência Bruta SAE J1995: 
130 HP a 2.200 rpm
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MOTOR CUMMINS QSB4.5
A escavadeira Hyundai é a combinação 
perfeita de alta performance, potência e 
economia sendo de fácil operação. Selecione 
o modo de trabalho que melhor atende à sua 
demanda para alta performance da sua 
aplicação:
OO modo P (Potência máxima): Maximiza a 
velocidade e a potência da máquina para 
produção em massa.
O modo S (Padrão): Entrega uma rotação 
reduzida e fixa para uma melhor 
performance de combustível.
OO modo E (Econômico): Para máxima 
economia de combustível e melhor controle, 
fornece fluxo preciso com base na demanda 
da carga. 
OO modo U (Modo Usuário): Algumas tarefas 
requerem ajustes mais precisos do 
equipamento. Esse modo permite a 
personalização, ou seja, o operador pode 
ajustar a rotação do motor, a potência das 
bombas, a velocidade do deslocamento, 
entre outros ajustes, para melhor execução 
da opeda operação desejada.

Economia de combustível
AA série 9 foi projetada para apresentar extrema 

eficiência no consumo de combustível. Inovações 

como o sistema de auto desaceleração em 2 

estágios e o novo modo de economia ajudam a 

economizar combustível e reduzir os impactos 

sobre o meio ambiente. A combinação de uma 

alta pressão comum e um avançado sistema de 

combuscombustão nos cilindros, resultam em maior 

potência, melhor resposta transiente e redução 

no consumo de combustível.

Conabilidade comprovada
OO motor Cummins QSB4.5 combina controles de 

eletrônica avançada e um sistema de 

autodiagnostico com desempenho confiável. A 

combinação de uma alta pressão comum e um 

avançado sistema de combustão nos cilindros, 

resulta em maior potência, melhor resposta 

transiente e redução no consumo de 

combustícombustível. O motor Cummins QSB 4.5 está em 

conformidade com as normas atuais referentes à 

emissões, incluindo EPA TIER III ( MAR I) e EU Stage 

III-A. 

Manutenção simples
FFacilidade de acesso e simples manutenção dos 

motores a diesel. O sistema de pré-aquecimento 

para partida, pontos de lubrificação centralizado 

e recurso anti-reinicialização (quando o motor já 

estiver funcionando) aumentam o intervalo de 

manutenção e eficiência da máquina para 

produtividade máquina.

Tecnologia do motor 

CCom grande facilidade de acesso e de simples 

manutenção os motores a diesel são equipados 

com sistema de pré-aquecimento para partida, 

quando em operação em baixas temperaturas, e 

com sistema de bloqueio de partida, quando o 

motor já estiver em funcionamento.

Compartimento de bombas
LídeLíderes de mercado, a Escavadeira Hyundai vem 

composta de um conjunto de bombas de pistão 

axial de fluxo variável da fabricante Kawasaki, 

com seu fluxo controlado proporcionalmente 

tornam a operação mais suave e eficaz. O bloco 

de válvula foi projetado com 4 solenoides (1 

válvula de liberação do hidráulico, 1 válvula da 2º 

velocidadvelocidade, 1 válvula de Power Boost e 1 válvula 

de Prioridade de lança), o bloco possui um 

acumulador de pressão e um filtro na linha de 

pilotagem.

Sistema avançado CAPO exclusivo Hyundai
OtimiOtimização de potência auxiliada por 

computador unifica a interface entre o sistema 

hidráulico e o mecânico/motor diesel. O operador 

pode definir suas próprias preferências para a 

prioridade da lança ou giro, seleção do modo de 

potência e ferramentas de trabalho opcionais 

com o toque de um botão. O sistema CAPO 

tambémtambém fornece recursos completos de 

autodiagnostico e medidores digitais para 

informações importantes, como temperatura do 

óleo hidráulico, temperatura da água e nível de 

combustível.

SISTEMA HIDRÁULICO
Para atingir o melhor desempenho, a 
Hyundai redesenhou seu sistema hidráulico 
proporcionando ao operador comandos 
precisos e controles aprimorados. Melhorias 
no controle do sistema hidráulico reduzem o 
fluxo quando estes não estão sendo 
utilizados para minimizar o consumo de 
combustícombustível. Os recursos de regeneração de 
energia nos movimentos de braço e lança 
geram a melhoria nos sistemas de controles 
hidráulicos e a seleção automática de 
prioridade de movimento entre lança e 
sistema de giro que garantem desempenho 
ideal em qualquer aplicação.
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CABINE APRIMORADA
Cabine de operação ampla e com ótima visibilidade. Cabine ergonômica testada e aprovada com excelente absorção de ruídos de 74 dB. Espaço 

e maior visibilidade pela nova estrutura de construção e através da ampla janela direita em vidro único. Cabine equipada com vidros temperados 

- melhor custo-benefício que os de policarbonato – anti risco e sem diminuição da transparência. Quebra sol ajustável para maior conveniência 

do operador, e ampla área envidraçada do para-brisa, para melhor visualização do operador.

Joysticks

Joysticks ergonômicos com botões de controle 

auxiliares para uso de itens opcionais e/ou 

acessórios. Joysticks ergonômicos e descansos de 

braços ajustáveis, ambos com regulagem de altura 

e distância para melhor conforto operacional.

Assento

As regulagens no assento, console dos joysticks e 

apoios de braços podem ser facilmente ajustadas 

conforme suas preferências pessoais. Os ajustes 

de assento e apoios de braços podem ser 

realizados em conjunto ou separadamente. Ar condicionado

Poderoso sistema de Ar Condicionado com 

aquecimento e controle automático de 

temperatura, com fluxo 20% maior do que os 

sistemas da geração anterior (série 7). .

Rádio AM/ FM

sistema de áudio com som estéreo permitindo 

acesso a rádio.

Moderno Monitor colorido de 7” 

NNovo monitor de LCD colorido com medidores 

digitais de fácil leitura para temperatura do óleo 

hidráulico, temperatura de água e nível de 

combustível. O design simplificado e intuitivo 

facilita os ajustes e diagnósticos de falhas. Além 

disso, novos recursos aprimorados, como a 

câmera de visão traseira, são integrados ao 

monimonitor.

Estrutura da cabine

  A cabine recém-projetada foi concebida para ter 

mais espaço, um campo de visão mais amplo e 

melhor conforto para o operador. Foi dada atenção 

especial para tornar o interior mais claro, amplo, 

conveniente e com grande visibilidade entorno da 

operação em questão A combinação equilibrada de 

todos estes aspectos permite uma operação mais 

trtranquila e segura.

Câmera traseira
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EQUIPAMENTOS DE SÉRIE
Cabine padrão ISO
- Janelas de vidro de segurança
- Limpador de para-brisa
- Para-brisa dianteiro deslizante
- Janela lateral deslizante (LH)
- Porta travável
- Rádio- Rádio
- Soquete de 12V e Soquete de 24V (conversor 24V
 DC para 12V DC)

Sistema de otimização da potência com auxílio 
computacional (Novo CAPO)
- 3 modos de potência, 2 modos de trabalho, modo de usuário
- Au- Auto desaceleração e um sistema de desaceleração de toque 
único
- Sistema automático de prevenção de sobreaquecimento

Climatização automática
-Ar-Condicionador e aquecedor de ar

Sistema de autodiagnóstico

Monitoramento centralizado
- Moni- Monitor de LCD
- Velocidade do motor ou hodômetro
- Relógio
- Sensores
- Medidor do nível do combustível
- Medidor da temperatura do líquido de arrefecimento
 do motor
- Medidor da - Medidor da temperatura do fluido hidráulico
- Alertas
- Verificação do motor
- Sobrecarga
- Erro de comunicação
- Bateria fraca
- Obstrução do filtro de ar
- Indi- Indicadores
- Potência máxima
- Velocidade baixa/velocidade alta
- Controle automático de rotação do motor

Câmera traseira

Travas da porta e cabine, chave única

Dois espelhos retrovisores traseiros exteriores

FFreio de giro automático

Reservatório removível

Sistema triplo de filtragem de combustível com Pré-filtro

Pré-filtro do combustível

Sapata da esteira (700 mm)

Assento com suspensão mecânica

Contrapeso de 3.800 kg

LanLança de aço reforçado 4,6m

Braço de aço reforçado 2,5m

Caçamba 0,71m³

Bomba de abastecimento de combustível: 35l/min

Alarme de deslocamento

Aquecedor de ar de admissão

Aquecedor de combustível

AlAlavanca de controle tipo joystick

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

Sistema de gerenciamento remoto (Hi-Mate)

Farol parte superior da Cabine

Kit de tubulação de ação única (martelo hidráulico etc.)

Lança de aço reforçado 4,1m

Kit de tubulação de dupla ação (escavadeira com garra etc.)

Engate rápido

BBraços
- 1,9 m
-  2,1 m
- 3,0 m

Cabine
- Proteção contra objetos em queda (FOPS/FOG) montada na cabine
- Proteção contra chuva para janela dianteira da cabine
- - Para-sol

Película de proteção solar

Sapatas da esteira
- Sapata com três garras (500 mm)
- Sapata com duas garras (600 mm)
- Sapata com três garras (600 mm)
- Sapata com três garras (800 mm)

Lâmpadas de tLâmpadas de trabalho do tipo LED

Lâmpadas de trabalho traseira
- Convencional ou LED

Kit de ferramentas

Pré-filtro de ar (pre-cleaner)

Sinalizador luminoso giratório na cabine (giroflex)

Equipamentos padrão e opcionais podem variar. Contate o fornecedor 
Hyundai para mais informações. A máquina pode variar de acordo com os 
padrões internacionais. Todas as medidas imperiais arredondadas para a 
libra ou polegada mais próxima.
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