Caçamba Dumper

Caçamba Dumper Bobcat

®

A caçamba
dumper pode
ser usada nos
seguintes
modelos de
carregadeiras:

Especificações
Caçamba Dumper

Modelo 10

Modelo 25

Peso

670 lb. (304 kg)

1255 lb. (569 kg)

Altura

40 pol. (1016 mm)

40 pol. (1016 mm)

Capacidade
Rasa
Coroada

25.65 pé3 (0.73 m3)
29.7 pé3 (0.84 m3)

67.5 pé3 (1.92 m3)
87.9 pé3 (2.50 m3)

Comprimento

83 pol. (2108 mm)

83 pol. (2108 mm)

Largura

36 pol. (914 mm)

84 pol. (2133 mm)

Estacione, Carregue e
Despeje!
Leve a caçamba até onde os caminhões de
entulho não chegam, reduza o número de
viagens e economize tempo e dinheiro.
Leve a caçamba dumper aonde necessário para
carregar ou descarregar material. Carregue com
uma minicarregadeira, miniescavadeira ou à mão.
A caçamba pode ser estacionada, liberada da
carregadeira, preenchida e acoplada novamente para
despejar o material. Características:
™

• O sistema Bob-Tach permite levantar e esvaziar a
caçamba apenas levantando o braço da máquina a
basculando o acessório..
• O desenho das rodas da caçamba dumper permite a
moveimentação em terrenos desnivelados.
• Superfícies internas lisas evitam que o material grude na
caçamba.
• O fundo da caçamba tem furos para drenar a água da
chuva.
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 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 Bobcat para um ótimo
desempenho, confiabilidade e durabilidade.
Minicarregadeira Bobcat S70 com caçamba dumper modelo 10.

Descarregue onde quiser.

Preencha a caçamba com facilidade.
Economize tempo reduzindo o número
de viagens.

Construção
Movimentação de terra, areia, brita ou
cimento no canteiro de obras.

Demolição
Remova o entulho com facilidade e produtividade.

Paisagismo
Carregue terra, adubo e outros materiais.

Secretaria de Obras
Ótimo para obras dentro da cidade, valetas
e saneamento.

Limpeza
Remova detritos e leve diretamente para
a área de descarga

Hotéis e Resorts
Transporte de materiais soltos ou lixo.
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