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A EMPRESA
A CZM tem 40 anos de experiência na fabricação 
de equipamentos para fundação e outras aplicações 
especiais acopladas a escavadeiras com uma ampla 
gama de modelos para os mais diversos segmentos: 
estacas escavadas, estacas a hélice contínua, estacas 
cravadas com martelos hidráulicos, estacas secantes, 
micro estacas, tirantes, escavadeiras anfíbias, braços 
longos, manipuladores de materiais, entre outros.

A CZM possui 2 unidades fabris, uma em Contagem, no 
estado de Minas Gerais, Brasil, e outra em Savannah, no 
estado da Georgia, EUA, de onde exporta para mais de 30 
países em todo o mundo. Possui também uma unidade 
de pós-venda e assistência técnica em Dallas-TX e uma 
unidade de fabricação de peças em Ravena, na Itália.

A CZM é um dos maiores fabricantes do mundo de perfuratriz 
hidráulicas para hélice contínua graças ao revolucionário 
mecanismo de torque “Bottom Drive CFA”, uma patente 
reconhecida internacionalmente.

SAVANNAH | GEORGIA | USA
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Visando atender a demanda do mercado brasileiro para implementos especiais acoplados a escaveiras, a CZM 
possui em seu portfólio uma ampla gama de braços longos (Long Reach) para os mais diversos serviços.

O projeto do LONG REACH CZM tem o objetivo de atender os mais exigentes clientes, alinhando qualidade e 
durabilidade ao conjunto possibilitado pela ampla capacidade técnica da sua engenharia de produto e manufatura. 

Nossos braços são projetados com o auxílio de softwares de última geração que possibilitam simulações em 
elementos finitos (FEA) afim de garantir um ótimo desempenho quando em operação.

Além das simulações em elementos finitos, temos um processo de fabricação padronizado desde a homologação 
dos fornecedores e durante o processo de fabricação dos braços. Desenvolvemos para cada braço soldado uma 
EPS (Especificação do Procedimento de Soldagem) assim como gabaritos que garantem o perfeito cinematismo 
do conjunto.

FEA - Finite Element Analysis

EPS Gabarito de fabricação
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Para garantir o perfeito processo de soldagem dos nossos produtos, ao final do processo 100% dos braços 
passam por ensaios não destrutivos em suas juntas soldadas. Realizamos ensaio de ultrassom e líquido 
penetrante nas mesmas afim de garantir que foi realizado o processo conforme solicitado na EPS. 

Braços longos trabalham em condições de operação extremamente severas. Para tal se faz necessário uma boa 
base para receber a tinta e também uma adequada rugosidade requerida para o processo de pintura. Nossos 
braços são 100% jateados com granalha de aço e pintados em uma cabine no processo de pintura líquida com 
poliuretano (PU), garantindo assim maior durabilidade ao conjunto. 

LP (Líquido Penetrante) Ultrassom

PinturaJateamento

CZM MOBIL EQUIPMENT | 05



*Consulte a CZM para demais opções de caçamba e 
aplicações em materiais com densidades diferenciadas.

Densidade máxima recomendada de 1.800 kg/m³.

CLR20/15

CLR35/15

CLR35/20

CLR50/15

CLR50/21

CLR75/24

15 m

15 m

20 m

15 m

21 m

24 m

11,8 m

10,8 m

14,8 m

11,0 m

15,9 m

18,1 m

12,5 m

14,6 m

17,3 m

14,7 m

15,4 m

19 m

3,2 m

3,4 m

3,6 m

3,6 m

4 m

4,6 m

0,4 m³

0,9 m³

0,4 m³

1,8 m³

0,9 m³

1,2 m³

MODELO
Capacidade 
Caçamba 
Padrão*

A
Alcance 
Máximo

B
Profundidade 

Máximo

C
Altura

Máxima

D
Altura
Boom
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20 ton

35 ton

35 ton

50 ton

50 ton

75 ton

CLASSE
ESCAVADEIRA
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PÓS VENDAS

• Departamento dedicado a venda de peças e programação de 
serviços.
• Mecânicos disponíveis para atendimento em território nacional. 
• Estoque de peças dedicado ao Pós Vendas.
• Profissionais qualificados e experientes.

LINHA DE CRÉDITO 



 

BRASIL
WWW.CZM.COM.BR

Avenida Sócrates Mariani Bittencourt, nº364
Cinco • Contagem • Minas Gerais 
CEP 32010-010 • Tel.: +55 31 2111-6200

CONTAGEM
145 East Industrial Boulevard
Pembroke • Georgia • ZIP Code: 31321
USA • Phone: +1 912 964-2214

SAVANNAH
CZM-US.COM

 

USA


