
DX60-5B
Equipamentos de Construção

Potência do Motor

Peso Operacional
Capacidade da Caçamba (SAE)

(DIN 6271, bruto) 52,0 HP (39 kW) @ 2.200 rpm    
(DIN 6271, líquido) 48,9 HP (36,5 kW) @ 2.200 rpm

5,700 kg
0.21 m3



Escavação, deslocamento e força de desagregação superiores, bem como uma alta velocidade de 
giro comparado a outros equipamentos da mesma categoria. Sua eficácia e durabilidade 
superiores, garantem sua adaptação a todos os tipos de trabalho, impactando diretamente na 
rentabilidade de seu proprietário.

Consumo eficiente de combustível e maior 
durabilidade, projetada visando superioridade 
em produção comparada as máquinas de sua 
categoria

SISTEMA HIDRAULICO DE ALTA

EFICIÊNCIA 
Perda mínima de energia através da harmoni-
zação perfeita do desempenho geral do siste-
ma hidráulico e da taxa de saída do motor.

MANUTENÇÃO
A distribuição e design das áreas de 
manutenção foram projetadas visando a 
facilidade de acesso para verificações regulares.

CABINE SÉRIE DX

Cabine confortável, baixo nível de ruído e 

excelente visibilidade.

APLICAÇÕES
Infra-estrutura urbana, construção de 
estradas, agricultura, silvicultura, produção 
agrícola.

ALTA EFICIÊNCIA DO COMBUSTIVEL

O motor elétrico oferece múltiplos filtros de 
óleo, garantindo a durabilidade do motor. O 
sistema hidráulico trabalha para manter a 
perda mínima através de repetidas verifica-
ções e simulações, usando uma tecnologia 
de ponta para economia de óleo, diminu-
indo drasticamente o consumo.

Os dados apresentados acima são medidos no ambiente de teste do fabricante e estão sujeitos a alteração de acordo com as condições de teste. 
A aplicabilidade dos dados deve ser limitada apenas a propósito de referência.

15 %
Economia de Combustível
Melhoria em relação aos modelos anteriores

%17
Consumo Eficiente
Melhoria em relação aos modelos anteriores

%4
Velocidade de Deslocamento
Melhoria em relação aos modelos anteriores

MOTOR

O motor Yanmar 4TNV98 oferece um sistema 
de pressão de gás e a capacidade de elevação 
para trabalho é superior a 2500 m. Não há 
perda de produção ao trabalhar, permitindo 
assim que ele atenda facilmente o desafio de 
seus trabalhos mais difíceis.
Um sistema de filtragem de combustível 
multi-estágio oferece um alto nível de 
filtragem, melhora a durabilidade do motor e 
reduz o problema de qualidade causada pelo 
uso de combustivel de má qualidade. O valor 
máximo é garantido para o cliente.

Fabricante
Potência
Qtd. de Cilindros
Deslocamento

Yanmar
38.9 kW (52.1 HP) / 2,200 rpm 
4
3,319 cc

MÉTODO DE TRABALHO COMPLETAMENTE NOVO

Uma escolha pode ser feita a partir de dois métodos de 
trabalho P/E. As opções são usadas com base em todo 
tipo de ambientes de trabalho, permitindo maximizar a 
eficiência do combustível.
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Vibrações e ruídos no interior da cabine foram reduzidas ao mínimo. 
O sistema automático de controle climático atende as necessidades 
do operador durante as quatro estações. Mais espaço, melhor 
visibilidade, climatização automática e características de conforto 
garantem que os operadores mantenham a produtividade e levem o 
desempenho da DX60-5B ao limite.

AMPLA VISIBILIDADE 
A janela da cabine foi ampliada para fornecer 
ao operador um campo de visão mais amplo e 
elevar a segurança de trabalho.

PAINEL NOVO
Os instrumentos de medição foram melhorados, 
o RPM e a área de confirmação do tempo de uso 
aumentaram, permitindo fácil compreensão da 
situação de uso do equipamento.

PAINEL OTIMIZADO E INTERRUPTORES CENTRALIZADOS
Placas com textura metálica, usadas em carros de luxo, e interruptores 
agrupados maximizam a conveniência e eficiência do trabalho.

BOTÃO DE FREIO DE EMERGÊNCIA DO MOTOR
Se o equipamento necessita ser parado com urgência, 
pressionando o botão de freio e a alimentação do motor será 
bloqueada, garantindo a segurança do operador

AMPLO ESPAÇO NA CABINE
Um ambiente muito mais amplo e confortável foi disponibilizado ao operador.

NOVA LUZ DE TRABALHO
O brilho foi aumentado usando uma iluminação de 
trabalho completamente nova e de alta qualidade, 
tornando o trabalho à noite ainda mais conveniente.

ASSENTO DE SUSPENSÃO ANTI-VIBRAÇÃO
A altura pode ser controlada automaticamente para ajustar o peso do operador. 
Tanto a frente como a traseira podem ser ajustadas bilateralmente ao mesmo tempo, 
reduzindo o cansaço do condutor e aumentando a eficiência do trabalho.

CONFORTO
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A confiabilidade foi aumentada através de procedimentos de design 
mais avançados e repetidos testes de simulação.

Manutenção conveniente, rápida e econômica

A vida útil da DX60-5B foi estendida ao máximo através de técnicas avançadas de design 3D e 
testes múltiplos de confiabilidade, gerando um valor agregado muito maior ao cliente.

Condições de serviço mais convenientes para o cliente, através de instalações 
de manutenção totalmente novas e convenientes.

LÂMINA NIVELADORA
Maior durabilidade e confiabilidade da lâmina, além de uma aresta 
de corte de alta resistência, proporcionam maior vida útil e custos 
operacionais menores.

TUBULAÇÕES DE BORRACHA
Tubulações de borracha foram adicionadas à 
bomba principal, reduzindo as vibrações do 
motor estendendo sua vida útil.

ESTRUTURA DO CHASSI OTIMIZADA
Novo projeto estrutural do chassi para reduzir a 
concentração de tensão, melhorando a 
durabilidade da máquina e a estabilidade do 
trabalho.

O ponto de fixação do rolete foi deslocado da 
parte inferior para a parte do meio melhorando a 
estabilidade e rigidez estrutural do chassi.

A nova roda dentada adota a tecnologia 
de fundição única, simplificando o 
processo de montagem e melhorando a 
força de conexão.

As soldas da lança e do braço foram reduzidas através de um projeto de unificação da placa 
inferior. Além disso, através de desenvolvimentos estruturais, a concentração do estresse 
foi reduzida, aumentando assim a durabilidade e a estabilidade estrutural da lança e do braço.

NOVO DESIGN PARA LANÇA E BRAÇO

NOVA PROTEÇÃO DA CAIXA DE 
BATERIA

A qualidade da caixa da bateria foi reforçada e a 
área de superfície expandida, facilitando a 
manutenção de chips de filtro atmosférico

REFRIGERADOR DIESEL E TANQUE 
DE ÁGUA

Um refrigerador a diesel e um tanque de água 
foram colocados de forma mais acessível, 
facilitando as tarefas de desmontagem e 
substituição, reduzindo consideravelmente o 
tempo de manutenção.

SUPORTE PARA LATA DE GRAXA

Foi adicionado um acessório de suporte para 
lata de graxa, aumentando a velocidade e o 
conforto da manutenção do equipamento.

CONFIABILIDADE MANUTENÇÃO

        



Modelo

Tipo

Qtd. de Cilindros 

Diametro do Cilindro 

Curso do Pistão 

Potência

Yanmar 4TNV98 - Tier 3

Serial

4

90￠

110 mm

(DIN 6271, bruto) 52,0 HP (39 kW) @ 2.200 rpm 

(DIN 6271, líquido) 48,9 HP (36,5 kW) @ 2.200 rpm

Lança

Braço

Caçamba

Esteira

Peso Operacional 

Pressão de contato à terra

3,000 mm

1,600 mm

0.21 m3

400 mm

5.7 ton

0.3 kg/cm2

Cilindros Hidráulicos (Diametro x Curso x Haste)
Lança

Braço

Caçamba

Lâmina

110 mm X 60 mm X 719 mm 

85 mm X 55 mm X 883 mm 

80 mm X 50 mm X 600 mm 

110 mm X 60 mm X 197 mm

Max. Força de escavação (ISO)
Caçamba

Braço

4.2 ton

2.8 ton

Freio de Giro

Tipo de pistão axial

Banhado, multi disco

Configuração da Válvula de Segurança
Circuito Hidráulico para Acessórios

Circuito Hidráulico para Deslocamento

Circuito Hidráulico para Giro

240 kgf/cm2

240 kgf/cm2

220 kgf/cm2

Capacidade do Tanque

Tanque de Combustível

Tanque de Óleo Hidráulico (cheio)

115ℓ

62ℓ

Bomba Principal
Tipo

Max. vazão

Bomba de pistão variável

2 X 57.8ℓ/min

Sistema de Giro
Tipo

Redução

Freio de Giro

Velocidade de Giro

Acionamento Hidraulico 

Engrenagem  Planetária 

Banhado, multi disco

9 rpm

Direção e Freio
Controle de Avanço 

Tipo 

Motor de Deslocamento 
Velocidade (alta / baixa) 

Operação do Freio

Freio de Mão

Pedal e joystick integral 

Acionamento Hidraulico

Motor hidráulico de pistão axial 

4.16/2.3 km/hr

Freio Hidraulico
Banhado, multi disco

Mecanismo de Deloscamento
Chassi Central

Chassi Inferior

Rolete

Ajuste da Esteira (Altura) 

Qtd de Sapatas da Esteira 

Roletes Superiores

Roletes Inferiores

Em forma de X

Tipo caixa 

Engraxamento automático 

Ajuste por Graxa

40 de cada lado

1 de cada lado

5 de cada lado

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Especificações principais

Motor

Peso Operacional

(Com operador, lubrificante, refrigerante, tanque cheio e especificação padrão)

Sistema Hidraulico 

Capacidade - Liq. de Arrefecimento/Fluídos

Radiador

10ℓ

Motor

8.6ℓ

Redutor de Tração

2 X 1.4ℓ

Redutor de Giro

 1ℓ

REDE GLOBAL DE PEÇAS

REDE GLOBAL DE CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS
Doosan fornece entrega mundial rápida e precisa de peças genuínas Doosan através da sua rede global de Centros de Distribuição de Peças.

Rede Global de Centros de
Distribuição de Peças

Os Centros de Distribuição de Peças (CDP's) foram criados conforme ilustrado abaixo, incluindo o CDP Original em 
Ansan, na Coreia do Sul. Os outros sete CDPs incluem um na China (Yantai), um nos EUA (Chicago), um no Brasil 
(Americana), dois na Europa (Alemanha e Reino Unido), um no Oriente Médio (Dubai), e um na Ásia (Singapura).

Redução do
custo de

distribuição

Taxa máxima de
fornecimento de
peças 

Entrega de
peças

com a menor
distância/

tempo 

Serviço de
suporte em
tempo real

Tempo de
inatividade

mínimo 

BENEFICIOS 

Germany
Doosan Intemational UK LTD.
Germany
Doosan Intemational UK LTD.

REDE GLOBAL

A rede global de Distribuição de Peças maximiza a sua taxa de abastecimento certificando-se de que cada centro seja abastecido com todas as peças 
críticas necessárias para as empresas de sua região. A rede também minimiza o tempo e os custos necessários para a entrega de peças, posicionando 
os centros de distribuição de peças próximos aos principais mercados em todo o mundo. Os centros de distribuição de peças Doosan comunicam-se 
com os clientes em seu fuso horário, informando-os de que estão abertos para operação e entrega de peças o quanto antes possível.

CDP : Centro de Distribuição de PeçasMPDC : Centro Matricial de Distribuição de Peças

Motor de Deslocamento

Motor Hidraulico

Bomba Piloto
Tipo

Max. vazão

Bomba de engrenagem
34ℓ/min
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DIMENSÕES FAIXAS DE TRABALHO

DIMENSÕES

N Raio de Giro da Traseira (mm) 1,660

O Altura de Transporte (até o topo do braço) (mm) 1,983

P Altura de Transporte (até o topo das mangueiras) (mm) 2,153

Q Comprimento de Transporte (mm) 5,870

R Largura de Transporte (mm) 2,000

S Altura até o Contrapeso (mm) 700

T Altura até a Cabine (mm) 2,565

U Largura da Parte Superior (mm) 1,850

W Largura da Cabine (mm) 1,035

X Distância Roda a Roda (mm) 1,990

Y Comprimento da Esteira (mm) 2,540

a Largura da Sapata (mm) 400

b Altura da Esteira (mm) 565

c Folga do Chassi (mm) 350

Largura Lamina (mm) 2,000

Altura Lamina (mm) 350

FAIXAS DE TRABALHO

A Alcance Máximo da Escavação (mm) 6,136

B Alcance Máximo da Escavação (solo) (mm) 6,000

C Profundidade Máxima da Escavação (mm) 3,807

D Altura Máxima de Carregamento (mm) 4,064

E Altura Mínima de Carregamento (mm) 1,473

F Altura máxima de escavação (mm) 5,788

G Altura máxima de pivô da caçamba (mm) 5,093

H Profundidade máxima da parede vertical (mm) 3,037

I Raio vertical máximo (mm) 4,046

J Profund. máx. de escavação em terreno plano de 8 pés (mm) 3,388

K Profund. mín. de escavação em terreno plano de 8 pés (mm) 1,078

L Alcance mínimo de escavação (mm) 325

M Raio mínimo de oscilação (mm) 2,365

d Ângulo de alcance da caçamba (°) 180
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Materiais e especificações no catálogo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Doosan 
Desde 1896, a Doosan, empresa mais 
antiga da Coreia, evoluiu com seus 
colaboradores. A empresa cresceu sua 
reputação rapidamente  pelos últimos 10 
anos. Com sua visão orientada ao ser 
humano, a Doosan tem provido 
instalações, energia, máquinas e 
infraestruturas em níveis globais. Como um 
líder global de infraestrutura, a Doosan 
continua com sua visão para um futuro 
orientado ao ser humano.

Inicialmente na Coreia, a Doosan 
desenvolveu escavadeiras em 1985 e 
continuou a construção de máquinas 
versáteis de construção, incluindo 
escavadeiras, carregadeiras e caminhões 
articulados para executar sua filosofia. A 
Doosan transformou-se em uma líder 
global da indústria de máquinas pesadas 
para construção alcançando linhas globais 
de venda, produção e distribuição. Junto à 
grandes bases de produção na Coreia, 
China, EUA, Bélgica, República Tcheca e 
Brasil, a Doosan possui 1400 redes de 
Distribuidores e está fornecendo produtos 
e soluções confiáveis para seu negócio.

Doosan Infracore South America
Avenida Doosan, 777 - São Jerônimo
Americana - São Paulo
Brasil

www.doosaninfracore.com/ce/

Para opcionais consulte a rede de distribuidores.




