
NIVELADOR



Sistema de Controle por Laser Opcional
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Especificações O Nivelador 
pode ser 
usado nos 
seguintes 
modelos de 
máquinas 
Bobcat:

 
S130 
S150 
S160 
S175 
S185 
S205 
S220 
S250 
S300

NOTA - Todas as dimensões estão de acordo com as normas SAE (Society of 
Automotive Engineers) e ISO.
Especificações e projeto sujeitos a alteração sem aviso prévio. Fotografias das 
unidades Bobcat podem mostrar equipamentos não standard. Todas as dimen-
sões são baseadas em carregadeiras equipadas com pneus standard. Todas as 
dimensões são mostradas em milímetros e polegadas. A Bobcat Company está 
em conformidade com as exigências ISO 9001 conforme registro no BSI.

Transforme sua Bobcat 
em uma niveladora de 
alto desempenho. 
 
O nivelador Bobcat foi projetado para 
trabalhos de terraplanagem, calçamento, 
paisagismo e pavimentação. A lâmina de 2 
metros de largura tem 6 diferentes movimen-
tos que podem ser acionados pelo operador 
confortavelmente através dos comandos 
nos joysticks da minicarregadeira. Tudo isso 
sem contar a possibilidade de instalação de 
controle à Laser. 
 
 

Características do Nivelador:
•	 A	lâmina	tem	uma	lâmina	de	corte	rever-	
 sível que também é facilmente substituível.

•	 A	lâmina	tem	ajuste	lateral	de	até	30	cen-	
 tímetros em ambas as direções..

•	 Exclusivo	sistema	de	acomplamento	Bob-	
 Tach™.

•	 Controle	à	Laser	opcional	para	trabalhos		
 que requerem extrema precisão.

•	 Compatível	com	Laser	sem	necessidade	de		
 fiação elétrica adicional.

•	 Pneus	de	Flutuação.

A Vantagem Bobcat: Os acessórios são desen-
hados e manufaturados pela própria Bobcat 
para uso nas minicarregadeiras Bobcat para 
um ótimo desempenho, confiabilidade e 
durabilidade.

Operação & Desempenho

Comprimento da Lâmina ................84.0 pol. (2134 mm)
Ângulo da Lâmina (Esq. / Direita) .± 25°graus
Compr. c/ Lâmina angulada ...........76.1 pol. (1934 mm)
Desl. da Lâmina Esq/Dir. ........................± 12 pol. (305 mm)
Lâmina de Corte ........................................1/2 pol(13 mm) x 6 pol(152 mm) 
Cilindros (3)
 Camisa do Cilindro ........................2.5 pol. (64 mm)
	 Largura	do	Pistão ...........................1.5 pol. (38 mm)
 Curso do Cilindro ...........................11.26 pol. (286 mm)
Peso	Operacional ................................1375 lb. (625 kg)
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Acessório Nivelador Bobcat® 

B-1568

O sistema a Laser move a lâmina automaticamente para cima ou para baixo 
para manter a base nivelada.  Além da economia de concreto, o tempo e o 
trabalho para a preparação do terreno são drasticamente reduzidos.


