
vassoura recolhedora



limpe áreas de difícil acesso - meios-
fios, laterais de prédios, depressões no 
pavimento — com a vassoura lateral op-
cional. Este acessório aumenta o alcance 
lateral da vassoura em 0,3m. As cerdas 
feitas de metal proporcionam uma ex-
celente limpeza. A vassoura lateral pode 
ser levantada enquanto não utilizada e 
pode ser instalada em ambos os lados da 
vassoura recolhedora Bobcat.

Vassoura lateral opcional

*Apenas uma vassoura lateral pode ser utilizada na vassoura recolhedora. 

Dimensões da vassoura lateral: 
Modelos de vassoura recomendados: 54, 60, 72 pol. 84 pol. 
Diâmetro:   24 pol. 24 pol. 
Alcance na frente da vassoura:  26 pol. 35 pol. 
Alcance na lateral da vassoura:  14 pol. 7.6 pol. 
Altura em relação ao solo:  22 pol. 19 pol. 
Altura em relação ao solo - posição retraída 51 pol. 43 pol.
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capacidade de varrer 
para frente ou para trás!
Agora você pode varrer, coletar e despejar sujeira 
e outros detritos utilizando apenas um acessório. 
Ideal para trabalhar em indústrias, construções 
ou limpeza urbana, a vassoura Bobcat é simples 
de acoplar e operar seja em movimentação para 
frente ou para trás.

A lâmina de desgaste controlada hidraulica-
mente ajuda a cortar a terra compactada. As 
cerdas de polipropileno da vassoura varrem a 
sujeira e os detritos diretamente para dentro da 
caçamba, para ser descarregada quando estiver 
cheia. 

A vassoura Bobcat é perfeita para limpeza de 
estacionamentos, calçadas, depósitos, pátios 
e muito mais. As vassouras têm 5 opções de 
tamanho para utilização em todos os modelos 
de minicarregadeiras Bobcat.

A vassoura 
recolhedora 
Bobcat pode 
ser usada nos 
seguintes 
modelos:

Carregadeiras 
S70 
S100 
S130 
S150 
S160 
S175 
S185 
S205 
S220 
S250 
S300 
S330

Especificações 44 pol. 54 pol.   60 pol. 72 pol. 84 pol. 
 
Largura da vassoura  44 pol.  54 pol.  60 pol.  72 pol.  84 pol. 
 (1.118 mm) (1.372 mm) (1.524 mm) (1.829 mm) (2.134 mm) 
 
Largura total do acessório 48.8 pol. 60.2 pol.  66.2 pol.  78.2 pol.  89.9 pol.
 (1.240 mm) (1.529 mm) (1.681 mm) (1.986 mm) (2.284 mm) 
   
Peso do acessório 573 lb.  696 lb.  758 lb.  845 lb.  975 lb. 
 (260 kg) (316 kg) (344 kg) (383 kg) (442 kg)

Capacidade da caçamba 0,18 m3 0,31 m3 0,34 m3 0,41 m3 0,52 m3

 
     
Diâmetro das escovas 544 mm 544 mm   544 mm 544 mm 544 mm   
     
 
Material das cerdas                                          100 % polipropileno fundido
 
    
Lâmina de desgaste                                                                             Lâmina de aço substituível 

Rpm da vassoura a 38 L/m       168 145 145 145 215 

Vassoura Recolhedora Bobcat

* Na operação restrita recomenda-se que a altura máxima de 
levantamento da vassoura não ultrapasse 1 metro.

NOTA - As dimensões estão de acordo com as regras da Society Automotive 
Engineers (SAE) e padrões ISO.  As especificações e desenhos estão sujeitas a 
alterações. As fotos são meramente ilustrativas. Todas as dimensões mostradas neste 
catálogo são para carregadeiras standard equipadas com pneus originais. A Bobcat 
Company atende a todos os requisitos ISO 9001.

A Vantagem dos Acessórios Bobcat:  
Os acessórios Bobcat são projetados e 
fabricados pela própria empresa para 
utilização nas carregadeiras Bobcat para 
um excelente desempenho, confiabilidade 
e durabilidade.
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Especificações

VARRE E RECOLHE PARA FRENTE DESCARREGA/ESPALHAVARRE E RECOLHE PARA TRÁS

COMBINAÇÕES RECOMENDADAS 
de carreGadeIra-vassoura

recoMeNdada NÃo recoMeNdadaOPERAÇÃO RESTRITA

Modelo 
vassoura

54 pol.

60 pol.
72 pol.

84 pol,.

950 LB. 
(432 kg)

1000 LB. 
(500 kg)

 
[0.3 m]

1200LB. 
(568 kg)

1500LB. 
(680 kg)

1750LB. 
(794kg)

1900LB. 
(864kg)

2200LB. 
(1000kg)

2500LB. 
(1200kg)

CARGA OPERACIONAL DA CARREGADEIRA


