VALETADEIRA DE ASFALTO

Valetadeira de Asfalto Bobcat®

Especificações
Valetadeira de Asfalto

WS18

WS24

Largura Total

68.5 pol. (1740 mm)

68.5 pol. (1740 mm)

Comprimento Total

69 pol. (1753 mm)

74 pol. (1880 mm)

Altura Total

64 pol. (1626 mm)

81 pol. (2057 mm)

Corte até 60 cm de profundidade em qualquer superfície
com a Valetadeira Bobcat

Peso (Menos disco e limpador de valeta) 1567 lb. (711 kg)

1865 lb. (846 kg)

Movimentação lateral

25.6 pol. (650 mm)

25.6 pol. (650 mm)

Vazão Hidráulica Requerida

25-40 gpm (95-151 L/min.)

25-40 gpm (95-151 L/min.)

Profundidade de Corte

6.0-18.0 pol. (152-457 mm)

8.0-24.0 pol. (203-610 mm)

Opções de Disco-WS18 3 pol.

6 pol.

8 pol.

Largura Total

3.13 pol. (80 mm)

6.25 pol. (159 mm)

7.88 pol. (200 mm)

Peso

650 lb. (295 kg)

395 lb. (179 kg)

442 lb. (200 kg)

Número de bits de fresagem 64

56

62

Peso do limpador de Valeta

95 lb. (43 kg)

113 lb. (51 kg)

N/A

Opções de Disco-WS24 6 pol.

O limpador de valetas, que é levantado e baixado
hidraulicamente, faz a limpeza da valeta.
As valetadeiras Bobcat são muito mais precisas do
que os marteletes, muito mais ágeis e eficientes que
as retroescavadeiras e mais fáceis de transportar do
que qualquer máquina exclusivamente valetadeira.
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.

8 pol.

Largura Total

6.25 pol. (159 mm) 7.88 pol. (200 mm)

Peso

585 lb. (265 kg)

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

618 lb. (280 kg)

Número de bits de fresagem 96

96

Peso do limpador de Valeta

148 lb. (67 kg)

130 lb. (59 kg)

Sustendadas por uma minicarregadeira de altavazão Bobcat, as valetadeiras WS18 e WS24 cortam asfalto e concreto. Estes robustos acessórios
são muito utilizados para reparos e drenos em
estradas e na colocação de tubos de água, gás,
cabos elétricos e fibra-ótica.

WS18 64 pol. (1626 mm)
WS24 81 pol. (2057 mm)

WS18 69 pol. (1753 mm)
WS24 74 pol. (1880 mm)

WS18 68.5 pol. (1740 mm)
WS24 68.5 pol. (1740 mm)
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A Valetadeira
de Asfalto
Bobcat é
recomendada para
os seguintes
modelos:
Carregadeiras:
S185
S205
S220
S250
S300
S330

