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TECNOLOGIA PARA MINERAÇÃO DE SUPERFÍCIE OU 
A CÉU ABERTO

Maximize a produtividade com peso reduzido, 
cargas úteis máximas e maior tempo de 

funcionamento.

CAÇAMBA PARA
DRAGLINES

Líder mundial em caçambas para 
draglines

• Linha de caçambas Hurricane™ líderes do 
mercado

• Conjunto de caçambas e riggings 
especializados para draglines desenhados 
individualmente sob medida



Líderes em inovação.

Somos líderes na inovação em caçambas para 
draglines, proporcionando mudanças graduais na 
produtividade com cada nova geração de caçamba 
que entregamos às operações de mineração 
realizadas com draglines. Graças às nossas exclusivas 
instalações de teste em escala localizadas em nosso 
Parque Tecnológico, em combinação com softwares e 
análise de dados para a monitoração da produção de 
draglines, os desenhos patenteados da CR de acordo 
com melhores práticas reduzem o peso e aumentam 
a carga útil e a disponibilidade para operações com 
draglines no mundo todo.

Nossos desenhos permitem à nossa equipe de 
produtos de engenharia colaborar com você 
na entrega de uma caçamba para maximizar a 
produtividade da sua dragline, em quaisquer 
condições de mineração. Com tamanhos disponíveis 
para todas as aplicações - desde máquinas de dragline 
pequenas a máquinas de classe extra grande (XG), 
temos uma combinação de caçambas para draglines, 
GETs e riggings que se adaptam até mesmo às 
operações mais exigentes.

Outras opções de caçambas na nossa 
gama de caçambas para draglines 
incluem:

A EarthEater é 
uma caçamba 
de peso médio, 
para produção 
de enchimento 
rápido, 
desenhada 
para condições 
de escavação 
médias a difíceis.

A caçamba 
Loadstar com 
peso baixo a 
médio para 
condições de 
escavação fáceis 
a médias enche e 
descarrega com 
mais rapidez.

A caçamba para 
draglines Scoop 
da CR é uma 
caçamba para 
draglines de peso 
leve e enchimento 
rápido, desenhada 
para condições de 
escavação fáceis.

EARTHEATER™ 

SCOOP

LOADSTAR

AS SOLUÇÕES DE PRODUTIVIDADE MAIS 

AVANÇADAS



Desempenho de próxima geração
Lançada em 2007, nossa caçamba para draglines 
Hurricane™ representa o padrão da indústria em desenho e 
tecnologia de caçambas. A Hurricane™ é uma caçamba para 
draglines de enchimento rápido e contínuo  
e com alta eficiência. 

Com seu desenho patenteado de lábio largo, com perfil 
baixo e estreito, a Hurricane™ também proporciona uma 
significativa economia de energia de 19% devido à redução 
da energia de arrasto, quando comparada com as demais 
caçambas para dragline de formato tradicional.

A caçamba para dragline Hurricane™ 2.0 proporciona 
ganhos de produtividade de mais de 16% em comparação 
com as caçambas convencionais para draglines. 

Com mais de 30 anos de conhecimento líder na indústria 
de draglines e milhões de ciclos de dados de draglines, 
alcançamos a próxima geração de desempenho da 
Hurricane™ para impulsionar a eficiência em mineração. 
Hurricane™ 2.0 é a caçamba para draglines tecnicamente 
mais avançada que a indústria já viu.

Padrão da indústria

REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA 
DE APROXIMADAMENTE 19% ENCHIMENTO E DESCARGA 

MAIS RÁPIDOS

MANUSEIO MAIS FÁCIL

CUSTOS DE RECONSTRUÇÃO 
MAIS BAIXOS

DESENHO ROBUSTO E CONFIÁVEL

HURRICANE™ 2.OHURRICANE™ 

Fale conosco sobre como você pode atingir o melhor desempenho para sua máquina.

OPÇÕES DE CA-
ÇAMABAS  

PARA DIFERENTES 
TAMANHOS

P M G XG
MODELOS DO FABRI-

CANTE
CAT 8050

KOMATSU 757
CAT 8200

KOMATSU 9010
CAT 8750

KOMATSU 9020C
CAT 8750+

KOMATSU 9020XPC



Rigging para Draglines
Nossos componentes de rigging trabalham em 
conjunto para reduzir o tempo de parada e os custos 
do seu site, maximizando ao mesmo tempo o 
desempenho das máquinas. Dispomos de uma 
ampla gama de componentes de riggings 
para draglines concebidos e projetados para 
suportar condições de funcionamento difíceis, 
minimizando ao mesmo tempo o peso. 

A avançada liga de aço e a integridade 
do desenho dos nossos riggings 
proporcionam melhorias 
quantificáveis na produção e 
redução do tempo de parada para 
os clientes.

Com mais de 250 caçambas 
para dragline entregues 
em nível global, temos a 
experiência, os dados e 
os recursos necessários 
para maximizar a 
produtividade da sua 
dragline.

A CR Mining tem a missão de revolucionar a produtividade da mineração.  
Desenvolvemos as soluções para mineração de superfície e subterrânea mais avançadas para que as melhores 
empresas mineradoras do mundo alcancem mais produtividade, aumentem a segurança e reduzam as 
exigências de manutenção. 

Iniciar a conversa

SOQUETES DE 
IÇAMENTO

CIRCUITO DE 
IÇAMENTO 
SUPERIOR

BARRA 
SEPARADORA

TRUNNION 
LINKS (UNIÕES 
POR MUNHÃO)

GRILHÕES DE ARRASTO

ROLDANA DE 
DESCARGA

SOQUETE DE 
DESCARGA

SOQUETE DE 
ARRASTO

Caçamba para dragline Hurricane™ com rigging

Combinação de primeiro nível 

Hoje em dia, as principais operações 
mundiais de mineração com 
draglines se beneficiam da força, 
qualidade e produtividade dos 
nossos riggings, combinados com 
nossas caçambas para dragline 
líderes.

Kits de travas sem a necessidade de 
uso de martelo

Todos nossos riggings incorporam 
nossos retentores Lightning Lock™ e 
Surelock™ confiáveis, com pinos e sem 
a necessidade de uso de martelo. 
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