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Um centro de inovação, 
compromisso e excelência 
para o cliente

Longview, Texas, Estados Unidos

Em Longview, Texas está uma das 

unidades de fabricação mais avançadas 

da Joy Global. Há décadas carregadeiras 

são projetadas e fabricadas na cidade. 

Tudo começou com R. G. LeTourneau, 

pioneiro da indústria que incorporou o 

design diesel/elétrico em máquinas de 

terraplenagem desde o começo.  Seu 

legado de inovação inspirou a equipe 

de Longview a introduzir a tecnologia 

SR em carregadeiras em 2002 e, desde 

então, o sistema de transmissão híbrida 

JOY SR tem sido refinado e expandido 

para todos os modelos. 

Com quase 100.000 metros quadrados 

de área de produção, nossa unidade 

em Longview dedica-se à construção 

das carregadeiras com tecnologia mais 

avançada do setor. Investimos em 

nossos funcionários e os capacitamos 

para usarem suas habilidades para 

melhorar a fabricação através de 

processos principais com valor 

agregado, por exemplo:

• Corte

• Usinagem

• Tratamento térmico

• Fabricação pesada

• Pintura 

• Conjunto

Nosso beneficiamento interno 

de aço fornece chapas de aço de 

qualidade para a linha de produção 

de carregadeiras:

• Refinadas em nossa estação de refino 
secundário (metalurgia na panela) 
e derramadas em lingoteiras para 
aprimorar ainda mais a qualidade

• Graus proprietários, projetados e 
testados por nossos profissionais de 
carregadeiras

• Fornecimento ininterrupto e lead times 
preferenciais

A unidade da Joy Global em Longview é 

dedicada à mentalidade de dano zero e 

à entrega de produtos de qualidade.

Precisa de maior produtividade? De 
versatilidade? De otimizar o consumo de 
combustível? A Geração 2 dá conta do recado.
Você simplesmente não encontrará uma outra linha de 

carregadeiras com tecnologia avançada tão abrangente como 

os modelos P&H Geração 2.

Mais opções, mais cargas úteis e mais versatilidade 

garantem que, com as carregadeiras P&H, você tenha a 

melhor máquina para mineração. Da pequena L-950 até a 

L-2350, a maior carregadeira do mundo, a Joy Global tem uma 

opção de Geração 2 do tamanho da sua demanda específica 

de mineração.

As máquinas Geração 2 foram projetadas para ter maior 

tempo de funcionamento, devido ao design estrutural 

robusto e a componentes modulares, e para ter ótimos 

níveis de consumo de combustível, devido à capacidade 

de regeneração de potência da tecnologia de transmissão 

híbrida JOY SR. Elas possuem os últimos recursos de 

segurança, que cumprem os requisitos globais reconhecidos 

pelos principais conselhos de segurança do setor 

de mineração.

É por isso que dizemos que as carregadeiras P&H nasceram 

para as minas e são a sua melhor opção para qualquer 

desafio de mineração.
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Carregadeiras P&H:
• A ferramenta de carregamento 

primário em diversas aplicações, 
incluindo mineração de carvão, 
minério de ferro e outras 
rochas pesadas.

• Não precisa de equipamento 
auxiliar para limpeza do piso.  A 
tarefa pode ser realizada pela 
mesma carregadeira usada como 
ferramenta de carregamento 
principal da mina.

• Maior mobilidade em relação a 
ferramentas de carregamento 
primário concorrentes e 
totalmente adequada para 
aplicações de mistura.  

• A mobilidade que as 
carregadeiras oferecem é 
ideal para operações que exigem 
realocação de equipamento 
ou transportes frequentes para 
outro local durante o processo 
de explosão ou mineração, pois 
é possível retomar a produção 
mais rapidamente.

Oferecemos desempenho 
de categoria internacional 
em mineração

 

Na base de nosso compromisso com os 
clientes está o fornecimento de soluções 
de categoria internacional por meio de 
nossa rede exclusiva de serviço direto. 
Dessa forma, podemos colaborar com os 
clientes, desenvolvendo peças, produtos, 
consumíveis e sistemas inovadores que 
reduzem o custo total de propriedade e 
aumentam a produção de forma segura.

 

Nosso compromisso com a qualidade e 
con�abilidade é apoiado por nosso foco 
em excelência operacional. Usamos os 
princípios de Excelência operacional da 
Joy para eliminar o desperdício, simpli�car 
o processo, automatizar e manter as 
pessoas longe do perigo.

Líder em serviços
Acidente zero

Menor custo 
por tonelada

Maior 
produção

Cada cliente é uma referência 

Desempenho de classe 
mundial da mina

TM



Características que garantem que a carregadeira 
P&H Geração 2 é a máquina  
certa para a mina

Manutenção de fácil acesso

Diferente da concorrência, as 

carregadeiras P&H oferecem diversos 

pontos de acesso para manutenção 

em toda a máquina. Nosso design permite 

fácil acesso para manutenção no motor, 

no radiador, no sistema de filtragem Klenz, 

nas bombas e mangueiras hidráulicas, 

no compressor de ar e no sistema de 

conversão de potência SR e nos motores 

de tração.

Além desses componentes 

modulares de fácil acesso, as 

máquinas Geração 2 incluem sistemas 

de alta e de baixa tensão localizados em 

gabinetes separados, com um gabinete 

central de válvula de ar separado, para 

maior facilidade de manutenção e 

segurança. Todas essas características 

resultam em economia de tempo e 

maior produtividade.

1. Caçambas
Todas as caçambas P&H possuem 
classificação SAE, o que significa que podem 
atingir a sua capacidade nominal e entregar a 
carga útil completa, de acordo com as normas 
SAE. Há uma ampla variedade de tamanhos de 
caçamba disponíveis, para carvão, rocha ou 
combinado, além de várias opções de borda 
e de GET (ferramentas de penetração 
do solo).

2. Chassi e braços de levantamento
As estruturas do chassi são fabricadas com 
aço baixa liga, de alta resistência, com 
excelentes características para soldagem 
e propriedades para trabalhar a baixas 
temperaturas. São utilizadas peças fundidas 
e forjadas altamente resistentes em áreas 
críticas de estruturas montadas para reduzir 
o estresse e melhorar a vida estrutural. O eixo 
dianteiro é uma parte fixa integral do chassi. O 
eixo pivô traseiro foi projetado para oscilar 11° 
(11; 12,5 na L-2350). O módulo independente de 
potência está montado em um berço no chassi 
traseiro por um sistema de três pontos.

3. Sistema de filtragem de ar Klenz
O sistema de filtragem de ar Klenz é o 
mais eficiente e econômico do mundo. Tem 
eficiência de 99,9% na remoção de partículas 
de ar menores que 0,3 micra. O design de 
autopurga pode estender a vida útil do filtro 
para 5.000 horas ou mais, até 15 vezes mais 
do que os sistemas convencionais.

4.  Sistema de transmissão híbrida 
JOY™ SR

O sistema de transmissão SR, com controle 
independente de velocidade das rodas em 
todas as quatro posições, é item de série 
em todas as carregadeiras Geração 2. Os 
motores e geradores simples e confiáveis 
são extremamente eficientes e não 
necessitam de manutenção. Sem escovas, 
comutadores ou enrolamentos de cobre no 
rotor.  

5. Juntas universais
As carregadeiras P&H usam juntas universais 
nas juntas articuladas do chassi, nas ligações 
dos braços de elevação, no apoio do cilindro de 
levantamento inferior e nos pontos articulados 
do eixo traseiro. Este sistema de ligação com 
ciclo de vida longo e baixa manutenção é 
usado exclusivamente em todas as carregadeiras 
P&H para absorver e distribuir tensões 
multidirecionais com eficiência  

muito melhor que os sistemas  
tradicionais de pino, com alta 
manutenção.  
Nosso sistema de lubrificação 
automática contínua garante um 
ciclo de vida longo.

6. Controles digitais LINCS II
O exclusivo sistema de controle e 
monitoramento LINCS II oferece ao 
operador uma interface simples, 
altamente responsiva e com controle 
semiautomatizado, e rápida solução 
de problemas no veículo. A equipe de 
manutenção tem às suas mãos uma 
ferramenta offline interativa que oferece 
sem precedentes downloads da máquina 
para diagnóstico.

7.  RPM constante na transmissão 
diesel-elétrico

Além de garantir maior vida útil do motor 
e menor consumo de combustível, a 
operação do motor com um RPM constante 
também favorece o desempenho das 
bombas hidráulicas e garante que o 
fluxo hidráulico total esteja prontamente 
disponível quando necessário.

8. Características hidráulicas
O sistema hidráulico utiliza bombas 
de pistão axial com deslocamento 
variável, com compensação de fluxo 
e pressão para melhor desempenho, 
operação econômica e alta confiabilidade. 
A caixa da bomba hidráulica possui 
acionamento por eixo e lubrificação própria. 
A filtragem em linha da caixa de 
engrenagens remove partículas com até 10 
micra absolutos, e uma rede de lubrificação 
pressurizada para todo o sistema promove 
uma vida útil prolongada, sem manutenção.

9. Acionamentos Planetários
Robustos e duráveis, os acionamentos 
planetários P&H de quatro estágios 
possuem lubrificação sintética 
total e filtragem de recirculação 
contínua, o que resulta em vida útil maior 
sem problemas.

10. Caixas de eixo pressurizadas
As caixas de eixo pressurizadas P&H 
aumentam a confiabilidade mantendo um 
ambiente sem poeira e resfriado a ar 
para os motores de tração e os freios de 
serviço a disco.

Conforto do 
operador
A importância do fator 
humano.

Compreendemos que um alto nível 
de conforto para o operador significa 
maior produtividade. Nosso objetivo é 
facilitar a operação através de cabines 
com características ergonômicas em 
todas as carregadeiras Generation 2:

• Joysticks com design ergonômico

• Entrada e saída por duas portas

• Layout de painel simplificado

• Tela LCD de alta visibilidade e fácil 
leitura

• Calefação na cabine que oferece 
proteção térmica e maior 
abafamento de ruídos

• Assento com suspensão a ar e 11 
posições de ajuste

• Visibilidade sem igual para os 
operadores

• Ar da cabine pressurizado e filtrado

• O sistema de ar condicionado e 
aquecimento mantém o conforto 
no interior da cabine mesmo nas 
condições mais inóspitas
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Transmissão híbrida JOY SR:  
O coração de cada máquina Geração 2

Um ciclo normal de carregamento da carregadeira 
é ideal para capitalizar sobre a captura de potência 
regenerada, com várias ocorrências de frenagem durante 
cada ciclo. Apenas transmissões elétricas prestam-se à 
regeneração de potência, e a transmissão híbrida JOY SR 
da Geração 2 permite capturar e utilizar 100% de toda a 
energia de frenagem no ciclo de carregamento.

Design simples e robusto de estator e rotor 

Rotor 

• Baixa inércia – 
menor impacto nas 
engrenagens. A 
elevada razão entre 
torque e inércia significa 
resposta mais rápida.

• Menor frequência de 
comutação em relação a 
sistemas CA, o que resulta em maior 
vida útil dos componentes eletrônicos e 
do isolamento do motor

• Design simples e robusto – apenas 
um conjunto de lâminas de aço.

• Sem enrolamentos, barras de rotor, 
ímãs ou contatos de qualquer tipo

• Operação a frio – as perdas ficam 
concentradas no estator

  

Estator

• Compacto – bobinamento 
com pequenos raios de 
curvatura permitem uma 
relação torque/volume 
muito alta para uma 
transmissãoelétrica

• Confiável – as bobinas 
independentes não possuem  
áreas sobrepostas

• Boa dissipação térmica – as perdas 
são dissipadas facilmente através da 
circunferência externa

As carregadeiras P&H Geração 2 

têm entregado consistentemente o 

desempenho mais confiável e econômico 

do setor, mesmo nas aplicações mais 

exigentes de equipamento pesado.
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As carregadeiras P&H Geração 

2 têm consumo de combustível 

excepcional, em alguns casos, até 

45% menor em relação a outras 

carregadeiras do mesmo tamanho 

com transmissão mecânica, pois 

são projetadas para operar com 

a maior economia possível. O 

exclusivo sistema de transmissão 

híbrida JOY SR é o segredo.

Com a tecnologia comprovada de 

relutância comutada, a transmissão 

híbrida JOY SR é um sistema confiável 

que faz com que a geração de potência 

tenha regeneração total, o que 

resulta em operação muito eficiente 

da carregadeira. Durante a frenagem 

ou retardamento, motores elétricos 

tornam-se geradores e transmitem 

energia ao gerador que está conectado 

ao motor. Isso faz com que o gerador 

funcione como um motor e acione 

o motor a diesel. Os componentes 

principais do sistema de transmissão 

híbrida JOY SR são os dispositivos 

eletrônicos de potência, o motor/

gerador, o sistema de controle e o trem 

de engrenagens.

Projetado para economizar 
tempo e dinheiro

• Menor consumo de combustível 
durante frenagens ou em modo de 
regeneração

• Sistema avançado que permite ao 
motor operar com uma rpm nominal 
constante

• Alta capacidade de torque inclusive 
em velocidade zero, com controle 
total na velocidade zero

• Centro de gravidade inerentemente 
baixo e maior estabilidade da 
transmissão elétrica

• Menor fadiga para o operador e ciclos 
operacionais mais rápidos 

• Resposta muito mais rápida para 
melhorar o controle de tração e 
menor deslize dos pneus para um uso 
estendido dos pneus

• Melhor razão entre potência e peso da 
categoria

Projetado para superar a 
concorrência

Ao contrário de máquinas concorrentes, 

que precisam acelerar e desacelerar pela 

faixa de RPM do motor com trocas de 

marchas durante o ciclo de carregamento 

para acompanhar a curva de torque, as 

carregadeiras P&H:

• Não têm conversor de torque que rouba 

potência

• Não têm transmissão de três 

velocidades

• Não têm caixas de transferência

• Não têm diferenciais

• Não têm juntas universais que 

transmitem potência

• Exigem muito menos fluidos a bordo

O resultado é maior produtividade, 

menor custo de manutenção e 

melhor confiabilidade.

A Joy Global é a única fabricante de carregadeiras do 
mundo a oferecer transmissão elétrica avançada em 
todos os modelos. Cada roda com transmissão elétrica 
é totalmente independente das outras posições, o que 
resulta no único sistema de tração nas quatro  
rodas verdadeiramente independente do mercado. 



Mais tamanhos. Mais flexibilidade. 
Mais capacidade.
No setor de mineração, não existe um tamanho que atenda 

a todas as necessidades. É por isso que a Joy Global oferece 

a mais ampla, versátil e exclusiva linha de carregadeiras 

com transmissão elétrica, capazes de carregar desde 

caminhões de 75 t até caminhões basculantes de mais 

de 400 t. De fato, as carregadeiras P&H já demonstraram suas 

vantagens, em diversas ocasiões, em aplicações de mineração 

de ferro, cobre, carvão e várias outras rochas duras em todo o 

mundo. Cada máquina é um extraordinário feito de engenharia, 

proporcionando à mineração do século 21 versatilidade nunca 

antes observada.

Truck capacity (tons)  

375 375

325 325

275 275

225 225

175 175

125 125

75 75

0 0

Motor 1.715 kW (2.300 hp) 1.491 kW (2.000 hp) 1.193 kW (1.600 hp) 899 kW (1.205 hp) 783 kW (1.050 hp)

Payload Payload

Standard kg 72.574 54.431 Standard kg 40.823 34.473 24.494

lb 160.000 120.000 lb 90.000 76.000 54.000

High Lift kg 68.039 49.895 High Lift kg 38.102 31.751 21.773

lb 150.000 110.000 lb 84.000 70.000 48.000

Super High Lift kg 54.431

lb 120.000

320 - 400+

240 - 360

200 - 260

120 - 200

75 - 150

Projetada para carregar com facilidade 

caminhões de mais de 400 toneladas, a 

colossal P&H L-2350 é de longe a maior 

carregadeira do mundo. A P&H L-2350 

oferece ciclos incrivelmente rápidos 

com produtividade excepcional por uma 

fração do investimento inicial de grandes 

escavadeiras. Essa carregadeira com 

baixo consumo de combustível traz a 

versatilidade e a flexibilidade que os 

clientes esperam de um modelo P&H.

A P&H L-1850 é o modelo de alto 

desempenho da frota de carregadeiras 

P&H. A P&H L-1850 proporciona 

produtividade e confiabilidade 

excepcionais com baixo custo 

operacional. Com atuação comprovada 

em minas de ferro, carvão e rocha 

dura em todo o mundo, esta máquina 

estabelece o padrão de confiabilidade, 

produtividade e consumo de combustível 

de carregadeiras.

As carregadeiras P&H L-1350 são 

máquinas de capacidade comprovada, 

com baixo consumo de combustível. 

Foram as primeiras carregadeiras P&H 

a utilizar os motores de tração SR em 

2004 e em cada P&H L-1350 desde 

então. O ciclo rápido e as caçambas de 

fácil carregamento com classificação 

SAE fazem desta uma máquina de 

mineração superior.

A P&H L-1150, com o avançado sistema 

de transmissão híbrida JOY SR, apresenta 

economia de combustível de até 45% 

em comparação com os concorrentes 

com transmissão mecânica. A P&H L-1150 

tem ciclos mais rápidos, produtividade 

superior e baixo custo operacional e 

exige menos fluidos hidráulicos. É a 

carregadeira com maior responsabilidade 

ambiental da categoria.

 
A carregadeira P&H L-950 é o modelo 

mais potente e produtivo da categoria. 

Rápida e ágil, possui o sistema de 

transmissão híbrida JOY SR, que garante 

alto desempenho com baixo consumo 

de combustível. A P&H L-950 tem 

desempenho excepcional em relação à 

concorrência. 

Truck capacity (tons)
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Entregando produtos de tecnologia que 
revolucionarão a mineração
O sistema de controle de rede LINCS II 

da Joy Global foi criado para ajudar os 

operadores a superar os desafios das 

aplicações mais exigentes de mineração 

de superfície.

O monitor LINCS II com tela sensível ao 
toque, montado no centro do painel, 
fornece:

• Feedback em tempo real para os 
operadores, com diversas informações 
para ajustar o desempenho de acordo 
com as condições.

• Estatísticas essenciais, como altura 
e ângulo da caçamba, carga útil 
individual da caçamba, cargas 
cumulativas de caminhão, tempo 
decorrido por ciclo de carregamento, 
total de toneladas movidas, 
combustível disponível, velocidade 
do veículo, temperatura do líquido de 
arrefecimento etc.

• Um formato gráfico fácil de interpretar, 
que pode ser facilmente reconfigurado 
de acordo com as preferências 
pessoais de que está diante da tela 
sensível ao toque.

O LINCS II também aumenta a 

segurança, pois impede que o operador 

execute comandos inapropriados. Por 

exemplo, o LINCS II impede que se dê 

partida em uma carregadeira Generation 

2 com o freio de estacionamento 

desengatado. O sistema explica o 

motivo para isso na tela interativa. 

Dessa forma o operador pode corrigir o 

problema imediatamente, sem confusão 

e sem despender esforço.

De dados a informações e a 

conhecimento: O sistema PreVail RHM 

(Sistema de Monitoramento Remoto) 

explora os recursos poderosos de 

comunicação, comando e controle 

do sistema de controle LINCS II, 

transformando os dados e informações 

que produz em um conhecimento mais 

refinado de grande valor para suas 

operações e equipes de gerenciamento 

de manutenção. Esse conhecimento está 

disponível de várias formas incluindo 

painéis de KPI (key performance 

indicators - indicadores principais 

de desempenho), ferramentas de 

análise gráfica, modelagem preditiva e 

ferramentas de relatório.

Mais opções, mais 

cargas úteis e 

mais versatilidade 

garantem que, com as 

carregadeiras P&H, você 

tem a melhor máquina 

para a mineração. 

 
 

A Joy Global dá suporte para 

centenas de máquinas P&H em 

operação no mundo inteiro. Analistas do 

sistema PreVail RHM têm acesso a uma 

frota mundial de máquinas Joy Global, o 

que significa que a base de conhecimento 

do sistema, que já é substancial, está 

crescendo e evoluindo rapidamente.

Por isso os problemas estão 

sendo detectados e analisados 

mais rapidamente. Soluções estão 

sendo desenvolvidas e aplicadas com 

eficiência cada vez maior. Referências 

de desempenho e as melhores normas 

do setor estão passando por melhorias 

contínuas. 

A Joy Global está investindo em uma 

base expandida de centros de Serviços 

Smart no mundo todo, para oferecer 

a nossos clientes monitoramento da 

máquina mais consistente, confiabilidade 

e produtividade.

Simulador de operação de carregadeira P&H

Simuladores virtuais realistas permitem que os operadores possam aprender os 

controles de uma máquina de forma rápida e segura, bem como dominar todo o 

processo do início ao fim, antes mesmo de pisarem em uma máquina de verdade. 

Os simuladores de treinamento levam a menos tempo de máquina parada, menos 

acidentes e uma operação mais 

eficiente e produtiva.

O Sistema PreVail RHM ajuda a 
reduzir o custo por tonelada/
metro através de LCM (Gestão 
do Ciclo de Vida) 
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Entre em contato com o 
representante de Serviço da 
Joy Global para obter  
mais informações  
sobre as Carregadeiras  
P&H, ou acesse  
www.joyglobal.com
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