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Classic IV | Classic V

Draga Anfíbia de Múltiplas funções 
Para Dragagem, cravação, limpeza e outros

Mobilidade única na água ou em terra 
Área operacional desde solo seco até 6m de profundidade

Fabricada na Finlândia – Operando em todos os Continentes
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Desde o solo seco 
até 6 m de 
profundidade

Solução inteligente para trabalhos dificeis

Watermaster

• Uma máquina para todas as  
aplicações

• Mobilidade e versatilidade superior

• Substitui diversas máquinas de 
única aplicação

• Reduz investimento e custos  
operacionais

• Desempenho e Serviço comprovado

Uma máquina 
Todas as aplicações 
 

          Cravação   Escavação     Limpeza     Dragagem de sucção e recalque

Draga Anfibia de multiplas funções

Transporte

Máquina convencional 
Máquinas selecionadas para diferentes Áreas e aplicações

Em uma carreta padrão

Opera
Sem guinchos, cabo de aço e 
embarcação de apoio

3

Escavadeira 
de longo 
alcance

0 - 0,5 m

Escavadeira 
flutuante

0 - 1 m

Escavadeira 
montada 

em barcaça

1,5 - 7 m

Draga de 
sucção e 
recalque 

convencional

1,5 - 7 m
Com 
operação 
tipica

2 Sem tempo de paralização, 
guindastes e rebocadores

Mobilidade

Área de  
operação

1



Versátil Mobilidade Comprovada

Draga Anfíbia de Múltiplas funções

Opcionais com engate rápido

Ampla Área de trabalho com braço de 
escavadeira articulado

Cabine certificada pela FOPS

Motor Caterpillar

Distância de descarga até 1,5 km

Manter operacional 
cursos d’água
• Aprofundamento e manutenção de   
 vias aquáticas           
• Dragagem de marinas e portos
• Revitalização de praia e criação de 
 aterro

Previnir enchentes e 
limpeza ambiental
• Prevenção e controle de enchentes
• Remoção de vegetação
• Limpeza e restauração de canais  
 urbanos

Utilizada em projetos 
de construção
•  Trabalho de fundação através de 
 cravação de estacas
• Reforço de linhas costeiras através de  
 cravação de estacas
• Abertura de canais e lançamento de 
 tubulações e cabos submersos

Manutenção de lagos 
industriais e recupe-
ração de materiais 
valiosos  
• Manutenção de tanques de processo 
 e de esgoto 
• Recuperação de materiais valiosos de 
 rejeito e tanques de drenagem

Tecnologia  
comprovada
• Desenvolvimento continuo desde 1986
• Fabricada na Finlândia – Operada   
 mundialmente
• Assistência técnica pela rede de 
 Serviço da Watermaster
• Produto seriado certificado pela 
 ISO 9001 & ISO 14001

Sistema de ancoragem independente 
com 4 estabilizadores

Caçamba 600L
• Para Serviço de escavação

Caçamba tipo 
Clamshell
• Para escavação de materiais 
 contaminados - Vedação dos  
 materiais no interior da caçamba
• Ideal para descarga direta em  
 barcaças
• Volume 600 l

Ancinho
• Para remoção de arbustos, raízes e 
 outros tipos de vegetação
• Para limpeza de lixo do fundo
• Largura 2,75 m

Caçamba para 
cravação 
• Para cravação de estacas de 
 madeira
• Para reforço de solo
• Para manutenção de marina 

Bomba com cortador 
Watermaster
• Capacidade de bombeio de lama Até 
 600 m3/h com a Classic IV e 900 m3/h  
 com a Classic V
• Distância de descarga até 1,5 km 
• Submersível, inclue 2 desagregadores 
 tipo coroa
• Sistema revolucionário integrado de 
 corte por lâminas (patenteada)

TEMPO DE REPOSICIONAMENTO REDUZIDO =  
MAXIMA EFICIÊNCIA DE TRABALHO

Com o seu braço de escavação articulado e 4 estabilizadores, a 
Watermaster cobre ampla Área e reposiciona rapidamente 



Draga anfíbia de multiplas funções

www.watermaster.fi

Amphibious Multipurpose Watermaster

Motor
Caterpillar C7.1, turbo, motor diesel de 6 cilindros 
• radiador resfriado a água
• Potência no volante a 2100 rpm 168 kW (Classic IV) 
    205 kW (Classic V)
• Capacidade do tanque de combustível 1200 l
• Sistema elétrico   24 V
• baterias    2 x 170 Ah
• Bomba elétrica de abastecimento

hidráulicos
Uma bomba axial de pistão para dragagem 
Propulsão – Pressão de trabalho max. 345 bar
Uma bomba axial de pistão para escavação 
Estabilizadores – Pressão de trabalho max. 230 bar

Escavadeira
• Ângulo de giro   180°
• Força de Ruptura do cilindro da caçamba 83 kN
• Força de escavação do cilindro do braço 47 kN
• Capacidade de içamento no alcance máximo 24,5 kN
• Opcionais com engate rápido

casco
• Único casco dividido em 7 compartimentos estanques
• Pintura interna e externa resistente a corrosão
• Barras de proteção e arrasto na parte inferior
• Mastro com luzes de sinalização para Dragagem e 
   navegação

AQUAMEC Ltd.
P.O. Box 260, FI-27801 Säkylä, Finland
Tel: +358 10 402 6400, Fax: +358 10 402 6422
E-mail: watermaster@watermaster.fi
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Cabine
• Cabine moderna com exelente visibilidade e certificação 
   FOPS
• Acento adicional para instrutor
• 10 Luzes de operação

Ancoragem
• Ancoragem e movimento de trabalho independente e sem  
   o auxilio de embarcação de apoio, guinchos ou cabos de aço
• Dois estabilizadores frontais, 
   profundidade máxima 5,0 m
• Dois estabilizadores traseiros rebatíveis, 
   profundidade máxima 6,7 m

Mobilidade
• Se auto carrega e descarrega da carreta
• Movimento indenpendente para dentro e fora d’água 
• Auto propelida
• Anfíbia em todo os modos de trabalho 

Certificado de qualidade
• Certificado ISO 9001
• Certificado ambiental ISO 14001
• Certificado de segurança ISO 3449
Certificados emitidos por autoridades certificadoras

Peso e dimensões de transporte
Comprimento de transporte sem braço 11,00 m
Comprimento de transporte com o braço 16,00 m
Largura de transporte  3,30 m
Altura de transporte   3,15 m
Peso de transporte   ca 19,50 t
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