
Empilhadeiras Elétricas 

Capacidade: 1.500 – 1.800 kg.
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Modelo
Capacidade de Base 
No Centro de Carga a 

24 pol. (lb)

Largura Mínima do Corredor/
Adicionado Comprimento da 
Carga e Afastamento (pol)

Compartimento da 
Bateria C x L x A (pol)

E3000 3,000 85.0 27.8 x 35.8 x 23.3

E3500 3,500 85.0 27.8 x 35.8 x 23.3

EC4000 4,000 87.5 27.8 x 35.8 x 23.3

As empilhadeiras Cat® são o padrão de referência para o que 
há de melhor em termos de movimentação de cargas. 
Excepcional conforto, produtos em que se pode confiar para o 
trabalho pesado e uma assistência técnica sem paralelo fazem 
dessas empilhadeiras a única opção para suas necessidades 
de movimentação de materiais.

4

S
é

ri
e

 E
3

0
0

0
-E

C
4
0
0
0

2

Máximo Desempenho

Aplicações rigorosas exigem equipamento 
robusto. As empilhadeiras Cat® servem para 
várias aplicações severas sem sacrificar o 
conforto e a conveniência do operador. Com uma 
extensa lista de características nobres nos 
modelos de fábrica, a Série E3000-EC4000 foi 
projetada para dar conta do trabalho.

Combinando o que há de mais avançado 
em sistemas de controle de CA, ergonomia 
do operador e desempenho personalizado, 
a série E3000-EC4000 de empilhadeiras 
elétricas de quatro rodas com pneus 
maciços está pronta para qualquer 
desafio. 
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Painel Indicador Especial
O sistema de monitoramento central do 
veículo por LCD de fácil leitura inclui 
indicadores para estado de carga da 
bateria, horímetro e velocidade de trânsito. 
Lembretes de manutenção aparecem na 
seção de LED da tela, permitindo que o 
operador se prepare e aproveite ao 
máximo o tempo útil da empilhadeira.

Coluna de direção regulável

4

Espaçosa Área de Piso
O espaço para os pés é generoso, 
proporcionando conforto prolongado 
durante os turnos. A superfície de piso do 
resistente tapete de borracha proporciona 
máxima tração quando o operador entra 
ou sai do compartimento.

Trabalho Confortável 
O assento de suspensão integral com 
regulagem para o peso, suporte lombar 
e posição do operador inclui um sistema 
ergonômico de segurança que ajuda a 
sustentar o operador mesmo quando 
voltado para o lado de trás.
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Controle da Posição de Direção
A coluna de direção oferece inclinação 
infinitamente ajustável no intervalo de 
21 graus, melhorando o conforto e a 
produtividade do operador.

Assento regulável para maior conforto Painel indicador otimizado aumenta o 
nível de atenção

54

Mais proteção para o operadorConstrução de piso aberto para melhor 
controle

Mais Proteção para o Operador 
Projetado para ajudar a impedir movi-
mentos indesejados da empilhadeira, o 
Sistema de Detecção de Presença (SDP) 
desativa todas as funções hidráulicas e 
recoloca a marcha em ponto morto 
quando o operador não está em sua 
posição de operação. Alarmes sonoros e 
visuais também conferem segurança 
adicional ao operador.

Ergonomia Avançada

Operadores confortáveis produzem mais – e a série E3000-EC4000 lhes oferece os 
instrumentos de que precisam para trabalhar com eficiência.
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Tecnologia Poderosa

A Série E3000-EC4000 foi construída para maximizar o tempo 
produtivo. Desde os componentes de baixa manutenção até os 
sistemas de elevada eficiência, essas empilhadeiras passarão seu 
tempo fazendo o que mais interessa – movimentando produtos.

6

Maior visibilidade

Visibilidade Otimizada
Com um campo de visão entre os canais 
da torre mais aberto do que nos 
modelos concorrentes, as empilhadeiras 
E3000-EC4000 foram projetadas para 
maior visibilidade do garfo, da carga e 
da área ao redor.

Sistema de frenagem regenerativa

Mais Potência, Menos Energia
A alimentação por CA, confiável e 
econômica em consumo de energia, 
oferece maiores velocidades de 
deslocamento em comparação com os 
modelos anteriores baseados em CC. 
Essas empilhadeiras CA oferecem 
também uma operação suave e poderosa 
com menores níveis de ruído.

Soluções para cada aplicação

Desempenho Eficiente
Esta empilhadeira oferece mais eficiência graças ao projeto do sistema de controle 
em CA e à máxima recuperação de energia do sistema de frenagem regenerativa. 
Para aumentar ainda mais o controle, o torque e a velocidade têm controles 
separados, suavizando a direção sobre superfícies irregulares ou rampas.

Alimentação eficiente em CAMínimo tempo de serviço

Facilidade de Manutenção sem 
Esforço
Com intervalos de serviço ampliados, 
indicadores e lembretes apresentados 
em tela e fácil acesso aos componentes 
de serviço, você pode contar com o 
máximo de tempo útil e o mínimo em 
custos de manutenção com a sua 
empilhadeira Cat.



Opções de Financiamento Flexíveis*
Financiar a sua próxima empilhadeira Cat é fácil como nossa 
grande carteira de opções para leasing e compra a crédito. 
Quando quiser financiar ou arrendar, a concessionária de 
empilhadeiras Cat da sua região pode adaptar um pacote sob 
medida para as suas necessidades específicas.

Pacotes de financiamento personalizados

Concessionárias com Que 
Você Pode Contar 
Com centenas de instalações 
espalhadas por toda a América do Norte 
e do Sul, as concessionárias de 
empilhadeiras Cat têm mais a oferecer 
para o seu equipamento. De opções 
flexíveis de financiamento a peças, 
serviço e suporte ao produto, nossos 
revendedores são insuperáveis.

Profissionais com quem você pode contar
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*  Os programas estão sujeitos a alteração sem aviso prévio, podendo variar conforme a região.  
Solicite termos e condições completos à concessionária de empilhadeiras Cat da sua região.
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Fornecendo Soluções Efetivas para 
a Movimentação de Materiais 
A compra de uma empilhadeira Cat abre as portas  
para uma variedade de soluções na movimentação  
de materiais, incluindo assistência técnica e suporte  
de primeira classe oferecidos pela melhor rede de 
distribuidores do mercado.

As Empilhadeiras Cat também oferecer os mais 
completos programas de suporte disponíveis.  
Assistentes técnicos altamente capacitados,  
estoque de peças diversificado e uma seleção 
excepcional de opções de atendimento  
podem ajudar a reduzir o seu custo total  
de propriedade e manter as  
empilhadeiras funcionando com  
máximo desempenho.

Mantendo a cobertura

Peças OEM Genuínas
Quando você compra de seu revendedor local, pode ter 
certeza de que a sua peça OEM é manufaturada para atender 
aos critérios originais do equipamento. Além disso, todas as 
peças OEM de empilhadeiras Cat vêm com uma garantia de 
seis meses, sem limite de horas.

Peças genuínas de OEM para empilhadeiras Cat

Por Trás de Nossos Produtos
Nós fornecemos paz de espírito ajudando nossas empilhadeiras a 
trabalhar, dia após dia. Cada nova empilhadeira Cat está coberta 
por uma garantia de 1 ano/2.000 horas que inclui peças e mão de 
obra, além de componentes e sistemas. Com a nossa garantia 
padrão ampliada de 2 anos/4.000 horas para o sistema de 
transmissão, você terá a confiança e paz de espírito que só vêm 
quando se possui uma empilhadeira Cat.



Especificações

NOTA: Estas especificações assumem o uso dos eixos do motor, pneus e ângulos de inclinação especificados. Qualquer modificação das especificações ou de qualquer outra combinação de 
especificações feita após o embarque da empilhadeira exige prévia aprovação por escrito da Mitsubishi Caterpillar Forklift America Inc. (MFCA). (Ver ANSI/ITSDF B56.1.)
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Características E3000 E3500 EC4000

1
Capacidade

Centro de carga lb kg 3,000 1,500 3,500 1,800 4,000 1,800

2 Distância do centro de carga pol mm 24.0 500 24.0 500 24.0 600

3 Fonte de energia Elétrica, Diesel, Gasolina, Gás elétrica elétrica elétrica

4 Tipo de pneus maciços, infláveis maciços maciços maciços

5 odas (x=livre) número dianteira / traseira 2x /2 2x /2 2x /2

Dimensões E3000 E3500 EC4000

11 Elevação com torre 
padrão de dois estágios

altura máxima do garfo pol mm 130 3,320 130 3,320 130 3,320

12 altura livre do garfo pol mm 4.5 115 4.5 115 4.5 115

13
Garfo espessura x comprimento x largura pol mm 1.4x42.0x3.9 35.0x1,070x100 1.4x4.2x3.9 35.0x1,070x100 1.4x42.0x3.9 35.0x1,070x100

Espaçamento dos dentes fora a fora mínimo / máximo  pol mm 9.4/32.0 240/818 9.4/32.0 240/818 9.4/32.0 240/818

14 Inclinação para frente / para trás deg 5.0°/6.0° 5.0°/6.0° 5.0°/6.0°

15

Dimensões Totais

Comprimento até a face do garfo pol mm 78.0 1,980 78.0 1,980 81.0 2,055

16 largura
com pneus de série  pol mm 37.0 945 37.0 945 39.0 995

com rodas de tração em base larga pol mm 39.0 996 39.0 996 41.0 1,045

17

altura

com torre abaixada pol mm 83.0 2,105 83.0 2,105 83.0 2,105

18 altura do assento ao SIP pol mm 48.0 1,220 48.0 1,220 48.0 1,220 

19 até o topo do protetor da capota pol mm 86.0 2,180 86.0 2,180 86.0 2,180

20 com torre estendida  pol mm 180 4,570 180 4,570 180 4,570

21 Raio de giro externo mínimo pol mm 70.5 1,790 70.5 1,790 72.5 1,840

22 Constante de momento de carga pol mm 14.8 376 14.8 376 14.8 376

23 Corredor mínimo - 90° pilha - folga zero sem carga pol mm 85.0 2,165 85.0 2,165 87.5 2,220

Desempenho E3000 E3500 EC4000

40

Velocidades

tráfego carregada / 
vazia

36V mph km/h 10.2/11.2 16.4/18.0 9.3/10.8 14.9/17.3 9.3/10.8 14.9/17.3

48V mph km/h 11.3/11.3 18.2/18.2 11.3/11.3 18.2/18.2 11.3/11.3 18.2/18.2

41 elevação carregada / 
vazia

36V fpm mm/s 75.0/106 0.38/0.54 71.30/106 0.36/0.54 67.0/108 0.34/0.55

48V fpm mm/s 104/140 0.53/0.71 96.0/140 0.49/0.71 93.0/140 0.47/0.71

42 descida carregada / 
descarregada

36V fpm mm/s 98.0/81.0 0.50/0.41 98.0/81.0 0.50/0.41 98.0/81.0 0.50/0.41

48V fpm mm/s 98.0/81.0 0.50/0.41 98.0/81.0 0.50/0.41 98.0/81.0 0.50/0.41

43 Capacidade de rampa

carregada a 1 mph 
(1,6 km/h)

36V % 24.0 21.0 21.0

48V % 25.0 22.0 22.0

máxima vazia
36V % 23.0 19.0 N/A

48V % 23.0 19.0 N/A

Peso E3000 E3500 EC4000

50 Vazia vazia com bateria de peso máximo lb  kg 6,200 2,825 6,800 3,075 7,400 3,350

51 Carga por eixo

com carga nominal 
dianteiro lb  kg 8,000 3,750 8,800 4,200 9,400 4,250

traseiro lb  kg 1,200 570 1,480 660 1,940 910

sem carga 
dianteiro lb  kg 2,500 1,130 2,320 1,050 2,070 940

traseiro lb kg 3,725 1,690 4,425 2,010 5,300 2,410

Chassi E3000 E3500 EC4000

60 Tamanho dos pneus
frontal, pneus cushion standard pol mm 18.0x6.0x12.2 457x152x308 18.0x6.0x12.2 457x152x308 18.0x7.0x12.2 457x178x308

traseiro, pneus cushion pol mm 14.0x4.5x8.0 356x114x203 14.0x4.5x8.0 356x114x203 14.0x4.5x8.0 356x114x203

62 Distância entre eixos pol mm 46.0 1,170 46.0 1,170 46.0 1,170

63 Largura banda de 
rodagem

frontal, pneus cushion standard pol mm 31.0 793 31.0 793 32.0 818

traseiro, pneus cushion pol mm 32.5 826 32.5 826 32.5 826

65
Distância do solo

no ponto mais baixo da torre pol mm 3.0 75.0 3.0 75.0 3.0 75.0

66 no centro da distância entre eixos pol mm 4.6 118 4.6 118 4.6 118

67
Freios

freio de serviço tipo operação a pedal, hidráulico operação a pedal, hidráulico operação a pedal, hidráulico

68 freio de estacionamento tipo operação manual, mecânico operação manual, mecânico operação manual, mecânico

Sistema de transmissão E3000 E3500 EC4000

80

Bateria

tipo chumbo-ácido chumbo-ácido chumbo-ácido

81 capacidade máxima - 
A/H (6 h nominal)

36V Ah kWh 880 31.7 880 31.7 880 31.7

82 48V Ah kWh 770 37.0 770 37.0 770 37.0

83 Peso mínimo lb kg 1,650 750 1,650 750 1,650 750

84
Motores

Potência do motor de tração  
(60 minutos nominal) 36V/48V HP kW 8.3/9.2 6.2/6.8 8.3/9.2 6.2/6.8 8.3/9.2 6.2/6.8

86 potência de elevação (15% nominal) 36V/48V HP kW 9.9/15.7 7.4/11.7 9.9/15.7 7.4/11.7 9.9/15.7 7.4/11.7

87
Controles

Controle da tração tipo transistor CA transistor CA transistor CA

88 Controle hidráulico tipo transistor CA transistor CA transistor CA

89 Pressão de alívio Para acessórios no auxiliar psi bar 2,250 155 2,250 155 2,250 155
 

11

Normas de Segurança

Estas empilhadeiras atendem as normas da American National Standards Institute/ Industrial Truck Standards Development 
Foundation, ANSI/ITSDF B56.1. 

Classificação UL da Underwriters Laboratories, Inc., quanto ao risco de incêndio e choque elétrico; Tipo E, EE (opcional), 
Empilhadeiras Industriais. Os usuários devem estar cientes e obedecer a todos os códigos e regulamentos aplicáveis quanto a 
treinamento de operadores, uso, operação e manutenção de empilhadeiras industriais motorizadas, incluindo:

• ANSI/ITSDF B56.1. 
•  NFPA 505, norma de segurança contra incêndio para empilhadeiras industriais motorizadas – designações de tipo, áreas de uso, 

manutenção e operação.
• Aplicam-se os regulamentos da Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

Especificações, equipamentos, dados técnicos, fotos e ilustrações baseiam-se em informações no momento da impressão e estão 
sujeitos a alteração sem aviso prévio. Alguns produtos podem ser mostrados com equipamentos opcionais.

Os números projetados que aparecem no diagrama 
à direita correspondem à primeira coluna da tabela 
de especificações.
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Empilhadeiras Elétricas 
Capacidade: 1.500 – 1.800 KG.

Serviço ao ConsumidorQualidade Confiabilidade

Profissionais experientes em nossas concessionárias podem auxiliá-lo em sua compra ou arrendamento de 

empilhadeiras. A sua concessionária Cat pode lhe oferecer opcionais e acessórios de alarme visual e sonoro 

próprios para as suas aplicações e requisitos. Também temos programas de treinamento de operadores, 

para aumentar a produtividade e ajudar a reduzir possíveis danos ao produto e acidentes pessoais.

1-800-CAT-LIFT  |  www.cat-lift.com  |  m.cat-lift.com


