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HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY
A Hitachi Construction Machinery Co., Ltd (HCM) é uma empresa associada da Hitachi, Ltd. Fundada em
1970 no Japão, a Hitachi CM é uma marca de referência no setor das infraestruturas, movimentação de
terras e mineração. Com fábricas na Ásia, Europa e América do Norte, a Hitachi apresenta-se no mercado
com uma gama completa de escavadoras hidráulicas, pás carregadoras, dumpers rígidos, gruas de rastos
e equipamentos para aplicações especiais.
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY (EUROPE)
Em 1972 a Hitachi CM instalou-se na Europa e fundou a Hitachi Construction Machinery (Europe) NV
(HCME) com sede em Holanda para acompanhar os mercados da Europa e África. Em 1986 abriu uma
fábrica de miniescavadoras em Oosterhout e em 2002 inaugurou uma nova sede, em Amesterdão. A
primeira escavadora Zaxis de porte médio saiu da nova linha de produção em janeiro de 2003 e em
2006 a fábrica foi ampliada. Um investimento contínuo e consolidado, marcado pelo ritmo do crescimento das operações e do reconhecimento da qualidade da Hitachi na Europa.
ESCAVADORAS HITACHI
A escavadora é o principal produto da Hitachi CM e a marca japonesa é um dos principais fabricantes
de escavadoras do mundo. As sinergias dentro do grupo, sobretudo ao nível da eletrónica, hidráulicos
e novas soluções tecnológicas, complementam a engenharia de construção e a experiência de várias
décadas de desenvolvimento do produto. Com as principais fábricas de escavadoras no Japão, a Hitachi
é uma referência de qualidade, com uma gama completa, dos 1.000kg aos 800.000kg.
MOVITER E HITACHI
A MOVITER representa em exclusivo a Hitachi em Portugal desde 1993. Em 2008, estendeu a representação
da marca a Angola e em 2015 a Moçambique. Uma relação de conﬁança que permite à MOVITER qualiﬁcar
a venda, com equipamentos e serviços de qualidade reconhecida e ajustados às necessidades. Soluções
para vários tipos de trabalhos e aplicações - construção e infraestruturas, mineração, reciclagem, demolição,
ﬂoresta, indústria, entre outros.

MINI-ESCAVADORAS HITACHI
Com uma gama muito completa, as miniescavadoras
Hitachi são máquinas robustas e versáteis, ideais
para obras urbanas ou com tráfego intenso, ruas
apertadas, espaços conﬁnados e áreas cobertas.
Conhecidas pelos baixos custos de operação e manutenção, as miniescavadoras Hitachi (até aos 6.500kg
de peso operativo) e em alguns casos as escavadoras
da gama média Hitachi ZX85USB e ZX135USB (raio
de rotação curto) são muito utilizadas em trabalhos
de saneamento e infraestruturas que visam garantir
o transporte e a distribuição de águas, gás, eletricidade, ou comunicações.

ESCAVADORAS DE RASTOS HITACHI
As escavadoras hidráulicas Hitachi Zaxis-6 são desenvolvidas e fabricadas no Japão com a mais recente
tecnologia. Seja em escavação ou em aterro, são máquinas com uma grande ﬁabilidade, robustez e
excelente produtividade. As escavadoras Hitachi ZX210, ZX250, ZX300, ZX350, ZX490 e ZX690, são a
solução ideal para trabalhos de terraplenagem e movimentação de terras. Com uma excelente relação
preço/qualidade e custos reduzidos, as escavadoras Hitachi são um investimento seguro.

ESCAVADORAS DE GRANDE PORTE HITACHI
Para ambientes de trabalho duros, em pedreiras, centrais de britagem, demolição e grandes obras de
movimentação de terras, as escavadoras de grande porte Hitachi da gama Zaxis-6 garantem a produtividade necessária, 24 horas por dia, sete dias por semana. Escavadoras como a ZX490-6, ZX530-6, ZX690-6
e ZX890-6 são fabricadas para aguentar uma longa vida de trabalho duro, com excelente produtividade
e ﬁabilidade, com tempos de paragem mínimos e custos reduzidos, que resultam em maior rentabilidade e valorização.
Com uma longa tradição no mercado da mineração e uma presença dominante em quase todos os continentes, as escavadoras Hitachi EX para pedreiras e minas céu aberto, são uma das principais referências
do setor - gama com seis modelos, das 120t. às 800t. (maior escavadora do mundo).

ESCAVADORAS ESPECIAIS HITACHI
A Hitachi tem uma vasta gama de escavadoras especiais, modiﬁcadas de fábrica para várias aplicações,
tais como demolição, escavação subterrânea, dragagens, acabamento de taludes, operações ﬂorestais,
movimentação de materiais, entre outras. Estes equipamentos têm as mesmas características das
escavadoras standard e são preparados na fábrica da Hitachi de acordo com as especiﬁcações do cliente.
Demolição - soluções até 23 m de altura, com total controlo, precisão e velocidade de trabalho, com segurança
Braços de longo alcance - soluções das nove as 80t., ideais para dragagens, manutenção de margens, taludes, etc.
Braços telescópicos e balde de mandíbulas - soluções para escavação subterrânea, até 30m de profundidade
Floresta e silvicultura - excelente visibilidade, robustez e força para todos os tipos de trabalhos ﬂorestais, incluindo
limpeza e desmatação, poda, construção de aceiros e acessos, entre outros trabalhos.

ESCAVADORAS DE PNEUS HITACHI
A gama Zaxis-6 de escavadoras de pneus Hitachi é extremamente versátil para uma diversidade de
aplicações, incluindo movimentação de terras, saneamentos e fundações, construção de estradas,
indústria, entre outros. Se o espaço é limitado, a gama também inclui um modelo com raio de rotação
curto, o ZX145W-6. As escavadoras de pneus Hitachi podem deslocar-se na obra e entre diferentes
locais de trabalho com grande facilidade. Juntam a isso uma grande estabilidade, força e capacidade de
trabalho. A visibilidade e as baixas emissões e ruído também são importantes neste tipo de equipamento, útil em qualquer obra, grande ou pequena.

PÁS CARREGADORAS HITACHI / DUMPERS E GRUAS DE RASTOS
Além das escavadoras, a Hitachi desenvolve e fabrica pás carregadoras, dumpers e gruas de rastos.
- A gama de pás carregadoras Hitachi ZW-6 tem soluções de pequena, média e grande dimensão: pás
carregadoras compactas (4.700 a 5.400kg), pás carregadoras médias (11.000 a 24.400kg) e pás carregadoras de grande porte (33.000 a 48.000 kg)
- A gama de equipamentos de infraestruturas e mineração Hitachi completa a sua oferta com: dumpers
rígidos Hitachi (320 a 500 ton.) e gruas de rastos Hitachi Sumitomo: 50 a 360 ton.
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