
BETONEIRA



Especificações O acessório 
Betoneira 
Bobcat 
pode ser 
usado nos 
seguintes 
modelos:

Carregadeiras: 
S130 
S150 
S160 
S175 
S185 
S205 
S220 
S250 
S300

NOTA - Todas as dimensões estão de acordo com as normas SAE (Society of Automo-
tive Engineers) e ISO.
Especificações e projeto sujeitos a alteração sem aviso prévio. As fotografias das uni-
dades Bobcat podem mostrar equipamentos não standard. Todas as dimensões 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.

A Vantagem Bobcat: Os acessórios são 
desenhados e manufaturados pela própria 
Bobcat para uso nas minicarregadeiras Bob-
cat para um ótimo desempenho, confiabili-
dade e durabilidade.

Transforme sua carregadeira 
Bobcat em uma eficiente be-
toneira de concreto com este 
ótimo acessório.
O acessório Betoneira Bobcat permite que você 
misture, transporte e descarregue o concreto 
com muito mais rapidez que uma simples e 
tradicional betoneira. O tamanho compacto 
deste acessório é perfeito para utilização em 
pequenas obras, calçadas, garagens e serviços 
de acabamento em geral - e é ótimo para tra-
balhos em áreas de difícil alcance ou de acesso 
limitado.

•	 Este	acessório	se	revela	extremamente	útil	
para pequenos empreiteiros e em canteiros 
de obras com restrições de espaço e circula-
ção.

•	 O	tambor	da	betoneira	gira	para	ambos	os	
lados para uma melhor capacidade de mistura.

•	 O	Controle	Remoto	permite	que	o	operador	
misture o concreto e opere a betoneira com 
segurança e sem necessidade de entrar e sair 
da máquina.

Betoneira
Peso   430 lb. (195 kg)
Comprimento  50 pol. (1270 mm)
Largura  51 pol. (1295 mm)
Altura  42 pol. (1067 mm) 
Velocidade de Rotação do Tambor 20 rpm @ 11 gpm
Capacidade	 		 9,0	pé.	cúb.	(0,27	m³)
Rotação   Bi-rotacional
Correntes  #50 standard
Vazão Hidráulica Requerida 9-20 gpm

Disponibilidade de kit de controle 
remoto de acessórios (apenas para 
minicarregadeiras Bobcat. O kit per-
mite que o operador ligue a máquina e 
opere a betoneira de fora da máquina. 
Isto elimina a necessidade de outra 
pessoa dentro da máquina para operar 
o acessório.
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