
MOTONIVELADORA

SISTEMA DE FREIO
HIDRÁULICO

TODO O SISTEMA DE FREIO HIDRÁULICO EQUIPADOS À MÁQUINA 
GARANTEM ALTA SEGURANÇA EM OPERAÇÃO. SANY, SUA MELHOR 
ESCOLHA EM MÁQUINAS RODOVIÁRIAS!

MÁQUINA FLEXÍVEL
A ESTRUTURA COMPACTA , O RAIO MÍNIMO DE GIRO E A 
DISTÂNCIA DO SOLO GARANTEM UMA FLEXIBILIDADE 
EXCEPCIONAL DA MÁQUINA. 

A QUALIDADE
TRANSFORMA
O MUNDO!



SANY EM JACAREÍ - SP

As motoniveladoras Sany atuam com
excelência em todo o mundo 

Segurança, conforto e design de primeira linha!



Dimensões (padrão)                         9230 x 2540 x 3220 mm

Parâmetros Básicos                SAG200

Modelo do motor                               CUMMINS QSB6.7-C220

Potência nominal                                     164kw / 2200rpm

Padrão de emissão                                     EU Stage III

Peso operacional (padrão)                             16000 kg

Peso operacional máximo                              17120 kg

Torque máximo                                     949N.m / 1500rpm

Dimensões                                     10900 x 2740 x 3260 mm

Velocidade máx. à frente                     6 / 10 / 16 / 28 / 38 km/h

Raio mínimo de giro                                            7,4 m

Pressão Hidráulica Máxima                              18MPa

Parâm. de Desempenho           SAG200

Velocidade máx. reversa                     6 / 10 / 16 / 28 / 38 km/h

Pressão do Sistema de Transmissão                 1.6~2.2MPa
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Distância do solo no eixo traseiro                                       440 mm

Ângulo máx. de giro da roda dianteira                                          ± 50°

Parâmetros do Dispositivo de Trabalho                   SAG200

Ângulo máx. de inclinação da roda dianteira                                ± 17°

Ângulo máximo de oscilação do eixo dianteiro                              ± 16°                              

L
â
m

in
a
: 

Largura da armação x raio do arco                       3660 x 620 mm

Altura máxima do solo                                                480 mm

Profundidade máxima do corte                                   715 mm

Ângulo máximo da lâmina                                            ± 90 °

Faixa da ponta da lâmina                                           27° ~ 72°

Rotação do círculo                                                         360°

E
sca

rifica
d
o
r

(R
ip

p
e
r) : 

Profundidade máx. de escarificação                           435 mm

Altura máxima do solo                                                595 mm

Ângulo máximo de saída                                                15°

Largura máxima de trabalho                                     2060 mm
L
â
m

in
a
 D

o
z
e
r

Profundidade máx. do corte                                        229 mm

Altura máxima do solo                                                614 mm

Ângulo máximo de penetração                                        63°

Largura máxima de trabalho                                     2740 mm
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C  Altura dos cilindros                                                           3110 mm

D  Distância entre o eixo dianteiro e a lâmina                           2430 mm

E  Distância entre o eixo dianteiro e o centro Tandem             6279 mm

A  Altura até o topo da cabine                                              3260  mm

B  Altura do escapamento                                                     3180 mm

F  Distância entre os eixos Tandem                                     1538 mm

G  Distância total entre pneu dianteiro e traseiro                  8770 mm

H  Comprimento total da máquina                                      10900 mm

I  Bitola entre as rodas                                                        2273 mm

Parâmetros Técnicos                           SAG200

J  Largura externa dos pneus dianteiros                            2740 mm

K  Largura total da lâmina                                                  3660 mm

L  Distância do solo                                                              400 mm

C
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DESTAQUE NO MERCADO NACIONAL

Integrado com a transmissão mecânica e 
hidráulica com maiores velocidades, alta eficiência 
de mudança de potência e poderosa capacidade 
de trabalho;

O motor confiável Cummins com pré-aquecimento 
automático e a injeção de combustível Bosch 
(alemã) apresentam emissões de escape 
extremamente baixas;

O controle de carga auto-adaptável e a tecnologia 
de direção eliminam a troca de marchas frequente 
e garantem alta eficiência de trabalho;

Os eixos traseiros Meritor são confiáveis   e 
duráveis  , apresentando rolamentos importados e 
corrente de tração extra rígida.

O torque nominal, o motor de acionamento circular 
protegido contra sobrecarga e a caixa de 
engrenagens permitem o posicionamento preciso 
da lâmina e da lâmina;

O primeiro rolamento circular interno de alta 
precisão do mundo é isento de manutenção, 
com vida útil superior a 10.000 horas.

O ponto de reabastecimento no nível do solo e 
o fácil manuseio dos componentes elétricos dão 
maior acessibilidade e favorecem tanto o 
operador quanto o serviço, doando ainda mais 
eficiência em operação.

A função de autodiagnóstico, os componentes 
elétricos centralizados e os filtros estão entre os 
recursos disponíveis favorecendo tanto o 
operador, quanto a eficiência do trabalho;

DO BRASIL

Design exclusivo, layout otimizado, tecnologia revolucionária, controle de 
qualidade e fluxo de trabalho de fábrica moderno;
Gerenciamento de produção digitalizada, robôs de soldagem totalmente 
automatizados;
Automação contínua e pesquisa de tecnologia inteligente, aplicação extensiva 
de novas tecnologias, equipamentos e materiais, combinada com um controle 
de qualidade extremamente rigoroso.
Tudo isso fez com que todos e cada um de nossos produtos rodoviários fossem 
perfeitos - capazes de se destacar em qualquer ambiente de trabalho exigente 
e complexo. Na Sany, buscamos um caminho de desenvolvimento baseado em 
tecnologia e inovação, estabelecendo constantemente novos destaques e 
referência na indústria.
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MÁQUINAS RODOVIÁRIAS
DE PRIMEIRA QUALIDADE

DO BRASIL

Transmissão Poderosa

Combina grandes vantagens de transmissão hidráulica 
e mecânica;

O eixo traseiro aplica tecnologia de trava do diferencial 
sem rotação, aprimorando a sincronização;

Possui motor rotativo de grande torque com proteção 
contra sobrecarga, tornando a lâmina mais poderosa 
no nivelamento do solo.

Excelente Eficiência e Controle 
Inteligente

Mudança automática de engrenagens, fácil de operar, 
altamente eficiente;

A faixa de velocidade e a marcha inicial podem ser 
ajustadas pelo operador, tornando a operação 
extremamente fácil;

Tecnologia de inversão inteligente, reduzindo o tempo 
de mudança de direção.

Segurança e Conforto

Baixo impacto na troca de marchas e operação 
confortável;

O joystick requer menos esforço de força física e menor 
distância, sendo capaz de realizar ações simultâneas;

Freio triplo (quando em deslocamento, quando 
estacionado e quando auxiliado pelo sistema 
hidráulico) proporcionando maior segurança e 
confiança.

Manutenção Conveniente

A porta da cabine do motor está presente nos dois 
lados, tornando os pontos de manutenção mais 
acessíveis e dando mais espaço para trabalhos de 
manutenção;

Dispositivos elétricos centralizados na máquina, 
facilitando a verificação;

Filtros posicionados ao centro, garantindo maior 
acessibilidade.
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FOTOS DO MODELO SAG200
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DO BRASIL
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