
CAÇAMBA BASCULANTE

CAÇAMBA STANDARD

CAÇAMBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

DIFERENCIAIS
Materiais e componentes de alta qualidade;

Pintura P.U. automotiva;

Projeto individualizado para uma correta distribuição de carga;

Respeito aos padrões exigidos pelos órgãos reguladres;

Projetos especiais e opcionais sob consulta;

Produtos enquadrados em várias formas de financiamentos.

CAÇAMBA GRANELEIRA

CONTROLADORES
DE AP



CAÇAMBA BASCULANTE GRANELEIRA

APLICAÇÃO:
Versátil, podendo transportar 

tanto materiais à granel (milho, soja, trigo, 

aveia, granola, etc), quanto materiais paletizados 

(sacarias, etc). 

Sua aplicação no transporte  de grãos tem  ótima relação 

custo/beneficio sendo projetada para 

uma alta performance 

e durabilidade.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS:
- Caixa de carga em formato quadrado

- Laterais estampadas em sistema friso 

"V", beneficiando resistência

- Tampas laterais bipartidas

- Fueiro lateral móvel

- Paralamas envolventes

- Arcos para enlonar

- Parachoque traseiro padrão conforme resolução do Contran

- Faixas refletivas confome Denatran

- Chassi construído em perfil "U"  de aço estrutural, com embutido em perfil "U" em chapa SAE 1020

- Sobre chassi em perfil "U" estrutural, com embutido em perfil "U" em chapa SAE 1020

- Constituído com um ou dois cilindros hidráulicos

- Ângulo de basculamento aproximado 45°

- Bomba hidráulica reforçada com vazão de 85 litros/min

- Tomada de força com acionamento pneumático ou elétrico pneumático

- Circuito hidráulico desenvolvido com mangueiras de alta resistência com dupla trama de aço

- Tampa traseira portão e basculante

 

ACESSÓRIOS:
- Caixa de ferramentas

- Barrica d’água

- Faixa decorativa

 

CAÇAMBA BASCULANTE STANDARD

APLICAÇÃO:
Projetada para o segmento 

rodoviário, podendo trabalhar

com transporte de produtos como: 

britas, areia, terra, pedras e diversos 

tipos de materiais.

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Caixa de carga em formato redondo

- Lateral com reforço do tipo costela em chapa SAE1020, beneficiando maior resistência

- Travessamento entre as costelas com largura total do assoalho

- Reforço traseiro na parte inferior e nas laterais da caixa (tipo "costela quadrada")

- Reforço superior nas laterais da caixa

- Protetor de cabine (aba)

- Parachoque traseiro padrão conforme resolução do Contran

- Instalação elétrica padrão Inmetro

- Faixas refletivas conforme Denatran

- Paralamas envolventes

- Escada lateral

- Chassi construído em perfil "U"  de aço estrutural de 8mm , com embutido em perfil "U" em chapa SAE 1020

- Sobre chassi em perfil "U" estrutural, com embutido em perfil "U" em chapa SAE 1020

- Constituído com um ou dois cilindros hidráulicos

- Ângulo de basculamento aproximado 45°

- Bomba hidráulica reforçada com vazão de 85litros/min

- Tomada de força com acionamento pneumático ou elétrico pneumático

- Circuito hidráulico desenvolvido com mangueiras de alta resistência com dupla trama de aço

- Tampa traseira portão e basculante

 

ACESSÓRIOS:
- Caixa de ferramentas

- Barrica d’água

OPCIONAIS:
- Cilindro frontal

- Formato redondo

- Espera para fominha móvel

- Kit boiadeira

- Sobre tampa na lateral fixa

PINTURA:
- Superfície tratada

- Pintura P.U.

CAÇAMBA BASCULANTE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

OPCIONAIS:
- Plataforma frontal de carga

- Protetor de cabine (aba)

- Cilindro hidráulico frontal

- Divisórias de carga móvel basculamento

  com acionamento manual ou pneumático

- Caixa de carga frontal

- Espera para fominha

OPCIONAIS:
- Formato quadrado

- Cilindro hidraulico frontal

PINTURA:
- Superfície tratada

- Pintura P.U.

APLICAÇÃO:
Sua maior atuação está na construção 

civil, podendo adaptar-se conforme  

aplicação desejada/especificada. 

Utilizada para transportar 

diversos tipos de materiais 

do segmento, tais como 

tijolo, cimento, pedra, brita...

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
- Formato quadrado

- Tampas laterais

- Lateral com reforço do tipo estampadas ou com colunas

- Maial de segurança frontal

- Parachoque traseiro padrão conforme resolução do Contran

- Faixa refletiva conforme Denatran

- Instalação elétrica padrão Inmetro

- Paralamas envolventes

- Chassi construído em perfil "U"  de aço estrutural, com embutido em perfil "U" em chapa SAE 1020

- Sobre chassi em perfil "U" estrutural, com embutido em perfil "U" em chapa SAE 1020

- Constituído com um ou dois cilindros hidráulicos

- Ângulo de basculamento aproximado 45°

- Bomba hidráulica reforçada com vazão de 85litros/min

- Tomada de força com acionamento pneumático ou elétrico pneumático

- Circuito hidráulico desenvolvido com mangueiras de alta resistência com dupla trama de aço

- Tampa traseira portão e basculante. 

ACESSÓRIOS:
- Caixa de ferramentas

- Barrica d’água

 

PINTURA:
- Superfície tratada

- Pintura P.U.


