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Dados técnicos, equipamento

  UNIDADE DE ACIONAMENTO DE ROTAÇÃO
Caixa de veloci-
dades

Engrenagem de redução planetária com 
motor de pistão axial, válvulas do travão 
integradas

Travão de esta-
cionamento

travão hidráulico de segurança de discos múl-
tiplos com efeito por molas

Coroa rotativa Coroa rotativa de grandes dimensões

Velocidade de 
rotação

0-8 min1, contínua. As válvulas do travão hi-
dráulicas integradas no motor proporcionam 
uma travagem sem desgaste.

  CARRO SUPERIOR
Modelo Quadro superior resistente à torção com pla-

cas do mancal contínuas da lança articulada 
até ao contrapeso para otimizar a aplicação 
de força, processada com precisão, casquilhos 
de aço para apoio de lança, espaço de arma-
zenamento com tranca, design excelente, 
nível de emissões acústicas muito baixo

central mento e via de rolamento da coroa rotativa

Elétrico distribuidor elétrico central, seccionador da 
bateria

Segurança Câmara à direta e atrás, comando de emergên-
cia das funções principais

Opções  Travão do mecanismo giratório através de 
pedal de pé

 Resguardo do carro superior a toda a volta 
para uma maior segurança

 Pacote de iluminação com LED
 Extintor de incêndio
 Pintura especial
 Pré-aquecimento elétrico do depósito do 
sistema hidráulico

 Pacote de temperatura baixa 
 Patamar com resguardo ao lado da cabina

  SISTEMA HIDRÁULICO
Load Sensing/sistema hidráulico LUDV para funções de trabal-
ho e função de condução

Tipo de bomba Bomba de êmbolo de ajuste em modelo de dis-
co inclinado, controlo do volume independente 
da pressão da carga para um controlo simultâ-
neo e independente das funções de trabalho

Regulação da 
bomba

Regulação da elevação nula, controlo de 
corrente necessária — as bombas bombeiam 
apenas a quantidade de óleo que é realmen-
te consumida, corte de pressão, regulação do 
limite de carga

Sistema hidráu-
lico adicional

para o acionamento independente de diferen-
tes equipamentos adicionais

Pressão de 
serviço

até 350 bar

Filtração Filtração de alta potência com intervalo de 
mudança a longo prazo 

Depósito do 
sistema hid-
ráulico

350 l

Controlo Ativação hidráulica proporcional e cuidada dos 
movimentos de trabalho, 2 joysticks auxilia-
res hidráulicos para as funções de trabalho, 
funções adicionais por interruptor e pedal de pé

Segurança Todos os circuitos hidráulicos estão protegi-
dos com válvulas de segurança,
reservatório do sistema hidráulico para 
descarga de emergência do equipamento e da 
cabina em caso de paragem do motor,
válvulas de proteção contra rutura de tubos 
do cilindro de braço e do cilindro de elevação

Opções  
de 3 μm SENNEBOGEN HydroClean

 Enchimento com óleo biológico ecologica-
mente valioso

 ToolControl para a programação de até 10 
ferramentas em pressão / quantidade

  MOTOR
Potência 119 kW / 160 cavalos a 2200 min-1

Modelo Cummins QSB 4,5 nível IIIa/IV
Injeção direta, turbocomprimido, permutação 
intermediária de calor, de baixas emissões, 
EcoMode, ralenti automático

Refrigeração refrigerado a água

Filtro de ar Filtro de ar do tipo seco com pré-separador 
ciclónico,  elemento de segurança, 
indicação da sujidade

Depósito de 
combustível

330 l

Sistema elé-
trico

24 V

Baterias 2 x baterias de alto rendimento de arranque 
a frio

Opções  Pré-aquecimento do bloco do motor
 Bomba de abastecimento elétrica
 Polo de arranque externo

Sujeito a alterações técnicas.

 TIPO DE MÁQUINA
Modelo (tipo) 718

TEMPORÁRIO
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Dados técnicos, equipamento

  EQUIPAMENTO DE TRABALHO
Construção Construção em caixa com pontos de apoio de 

grandes dimensões para uma maior durabi-
lidade em versão vedada e protegida contra 
sujidades. 
Os pontos de apoio são de grandes di-
mensões e têm casquilhos de rolamento 
especiais vedados que requerem pouca 
manutenção, processados com precisão

Cilindros Cilindros hidráulicos especiais com amor-
tecimento do limite de curso hidráulico, 
elevada potência de elevação através de 
cinemática otimizada. O equipamento de 
movimentação de material é concebido 

-
sitos exigentes da utilização em elevado 
desempenho.

central

  CABINA 
Tipo de cabinas cabina de elevação hidráulica E270

Equipamento da 
cabina

Porta deslizante, excelentes condições er-
gonómicas, climatização automática, aque-
cimento do banco, banco confortável com 

circulação, condução com joystick, ligações 
12 V / 24 V, SENCON

Opções  cabina inclinável
 Aquecimento auxiliar com temporizador
 Filtro de carvão ativo das cabinas de ar 
exterior

 Volante com coluna de direção ajustável
 Janela deslizante na porta do condutor
 Para-brisas de vidro blindado
 Janela do teto de vidro blindado
 Vidraça de segurança de lado e atrás em 
policarbonato

 Limpa para-brisas com função de lavagem 
para a janela frontal/de teto inferior

 Estore para o sol para a janela do teto e 
para-brisas

 Grelha protetora do teto
 Grelha protetora do teto FOPS
 Grelha protetora dianteira
 Preparação para rádio/rádio e CD com 
altifalantes

  CARRO INFERIOR
Construção Carro inferior móvel potente com estabiliz-

ador de 4 pontos ou combinação de lâmina 
niveladora de estabilização e estabilizador  
(opção), eixo de direção como eixo oscilante 

oscilante com válvulas de segurança contra 
rutura de tubos

Acionamento Tração às quatro rodas através do motor 
hidráulico de regulação com válvula do 
travão diretamente incorporada e com ação 
automática e transmissão tipo powershift 
de 2 níveis. Eixos planetários potentes com 
cilindro de direção integrado, travão de discos 
múltiplos como travão de serviço no sistema 
de 2 circuitos.

Travão de esta-
cionamento

Travão de discos múltiplos, com efeito por 
molas

Pneus Pneus de ar simples 600/50 - 22,5

Velocidade 0-5,5 km/h nível I, 0-20 km/h nível II

Opções  Acionamento individual dos estabilizado-
res

 Proteção para o acionamento de translação
 Acoplamento de manobra

  PESO DE UTILIZAÇÃO
Massa

Aviso

718 M com estabilizador de 2 pontos e lâmina 
niveladora, equipamento com braço telescó-
pico K13T  aprox. 21.400 kg

O peso de utilização varia em função da versão e 
do equipamento.

Sujeito a alterações técnicas.

TEMPORÁRIO
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Carro inferior MP21E Lança compacta 6,5 m
Braço de carga      4,2 m + 2,05 telescópio

Cabina  Maxcab E270, 
de elevação hidráulica

Os valores indicados correspondem a 75 % da carga basculante estática ou a 87 % da potência de elevação hidráulica, conforme a ISO 10567. De acordo com a norma da 
UE EN474/5, as máquinas de movimentação de material no modo de aparelhos de elevação devem estar equipadas com proteções contra a rutura de tubos no cilindro 
de elevação e com um dispositivo de aviso de sobrecarga. Os valores das capacidades de carga indicados são válidos com estabilizadores e podem ser rodados a 360°.

Sujeito a alterações técnicas.

Valores da capacidade de carga M
TEMPORÁRIO

Teleskoplänge 2,05m

m2 4 13 146 8 10 120 3 5 7 9 111
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5Reservado o direito a alterações técnicas.

718 M com carro inferior MP21E com estabilizador de 2 pontos e lâmina niveladora e cabina de elevação 
hidráulica do tipo E270  

718 M com lança compacta K13 de 6,5 m e braço de carga de 4,2 m + telescópio de 2,05 m

MDimensões para transporte

2180
1250

11052630

2520

42
0

2540

5250

20°

33
80

26
50

61
50

2350
Heckradius 2382

14
15

44
5

2550

34
95

3765

9750

TEMPORÁRIO



6

718 M com carro inferior MP21E com estabilizador de 4 pontos e cabina de elevação hidráulica do tipo 
E270 

MDimensões para transporte

Reservado o direito a alterações técnicas e dimensionais.
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TEMPORÁRIO
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MDimensões

Reservado o direito a alterações técnicas e dimensionais.

TEMPORÁRIO

As dimensões mais compactas para 
mais espaço de armazenamento, e 
assim uma superfície de circulação 
menor! Dimensões do carro superior 
compactas para o inserto em áreas 
apertadas. Manobrabilidade, otimiz-
ada e com economia de espaço, e 
segurança!

R2330

R2855

R2385

R 3200

R 6300

718 M Raio de viragem

718 M Raio de rotação



SENNEBOGEN 
Maschinenfabrik GmbH                         
Sennebogenstraße 10
94315 Straubing, Alemanha

Tel. +49 9421  540-144/146
Fax  +49 9421  43 882
marketing@sennebogen.de

fornecidos pela SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH. As imagens do aparelho poderão conter equipamentos especiais ou adicionais. Os equipamentos fornecidos podem variar de 
país para país, nomeadamente os equipamentos de série e especiais. 

pode violar os direitos do proprietário.
Deve informar-se junto do representante local da SENNEBOGEN sobre as variantes do equipamento disponíveis. A obrigação de fornecer as características de desempenho solicitadas 
só existe se expressamente declarado nos termos do contrato. Reservado o direito de distribuição e de realização de alterações técnicas. Todos os dados sem garantia. Reservado o 
direito a alterações de equipamento e a melhorias. 
© SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Straubing/Alemanha. A reprodução deste manual, seja na íntegra, seja em parte, é permitida somente mediante autorização por escrito da 
SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Straubing Alemanha.

www.sennebogen.com
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