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SANY EM JACAREÍ - SP

Máquinas atuando em todo o mundo

Segurança, conforto e design de primeira linha!



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Os benefícios de se ter um SANY SRT95C

O Caminhão Fora de Estrada SANY SRT95C tem as 
principais vantagens de segurança, confiança economia, 
eficiência, conforto e inteligência. Com estrutura de alta 
resistência, atinge o nível nacional e internacional de primeira 
classe! O SRT95C SANY é caracterizado por conter alto 
torque, curta distância do eixo, forte capacidade de carga e 
grande adaptação à ambientes e condições difíceis de 
operação.

Sistema de proteção e prevenção

A cabine do caminhão está equipada com uma estrutura de 
alta resistência, sendo 20% mais forte do que os produtos de 
mesma categoria. Atende perfeitamente aos padrões 
relevantes de proteção contra falhas como impacto de objetos 
e queda.

Design otimizado

As soldas da estrutura foram testadas ultrassonicamente 
contra defeitos para garantir a confiança e a durabilidade do 
caminhão. Tecnologias de primeira classe, como combinação 
hidráulica, redução de ruído, projeto de carroceria e tubulação 
garantem uma maior confiança da máquina.

DO BRASIL

Recursos do SANY SRT95C

O Caminhão Fora de Estrada SANY STR95C é o principal 
produto da categoria de máquinas de mineração e sua 
capacidade de carga é de 95 toneladas. Com componentes 
genuínos fornecidos por fabricantes mundialmente famosos e 
tecnologias avançadas, o SRT95C é a sua melhor escolha 
para operações em locais mais exigentes para carregamento 
e descarga de carvão, minério, pedras, concreto, materiais de 
construção, etc.
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Parâmetros Técnicos                                                                        SRT95C

Peso

 Estrutura, padrão                                                                                                 13000 kg

Peso líquido                                                                                                          67000 kg

Carga nominal                                                                                                      93000 kg

Tanque de combustível                                                                                         1130L

Tanque hidráulico de direção e freio                                                                     62L

 Tanque hidráulico da estrutura                                                                            280L

Sistema de refrigeração do freio hidráulico                                                          488L

Peso bruto máximo do veículo                                                                             160000 kg

Suspensão direcional dianteira (cada)                                                                30L                                                       

Sistema de refrigeração                                                                                       300L

 Chassi                                                                                                                  52000 kg

Capacidade
do eixo

Eixo frontal - Vazio                                                                                               48%

Eixo frontal - Carregado                                                                                       32%

Eixo traseiro - Vazio                                                                                             52%

Eixo traseiro - Carregado                                                                                     68%

Capacidade
de trabalho

Cárter do motor e filtros                                                                                        134L

Transmissão e filtros                                                                                            100L

Sistema hidráulico de direção e freio (total)                                                          170L

Suspensão direcional traseira (cada)                                                                  21L                                                       

Motor

 Caixa de cambio                                                                                                  Allison H8610AR

Pneus                                                                                                                   Pneu Radial 27.00R49

Torque máximo                                                                                                     4629N.m (3415lb.ft) / 1300rpm

Potência bruta                                                                                                      783kW (1050hp) / 2100rpm

Modelo                                                                                                                  Cummins QST30-C1050

Especificações

 Deslocamento                                                                                                      30,5 L (1846 in³)

Raio mínimo de giro                                                                                              12000mm

Tomada de potência                                                                                             4                                                       
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DIMENSÕES

DADOS DE DESEMPENHO

Desempenho em rampas                                      Retardo
peso do veículo: peso do veículo:

Instruções: Da interseção do peso do veículo com a linha de porcentagem de resistência, leia para
determinar a engrenagem máxima atingível e, em seguida, para baixo, para a velocidade do veículo.

Líquido VW Bruto VW Líquido VW Bruto VW



FOTOS DO MODELO SRT95C
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