Lâmina Dozer

Lâmina Dozer Bobcat

®

Especificações
48 pol.*
Peso
Largura (A)

80 pol.

90 pol.

96 pol.

280 lb. (127 kg)

900 lb. (408 kg)

950 lb. (431 kg)

987 lb. (449 kg)

1580 lb. (718 kg)

48 pol. (1220 mm)

68 pol. (1727 mm)

80 pol. (2032 mm)

90 pol. (2286 mm)

96 pol. (2438 mm)

Comprimento (B) 29.7 pol. (755 mm)
Altura (C)

68 pol.

22 pol. (559 mm)

Larg. em Operação 42 pol. (1067 mm)
totalmente angulada

32 pol. (813 mm)

32 pol. (813 mm)

32 pol. (813 mm)

34.8 pol. (884 mm)

24.7 pol. (627 mm)

24.7 pol. (627 mm)

24.7 pol. (627 mm)

25.2 pol. (640 mm)

58.9 pol. (1496 mm) 69.3 pol. (1760 mm)

78 pol. (1982 mm)

83.5 pol. (2121 mm)

totalmente angulada totalmente angulada totalmente angulada totalmente angulada

Angulação (D)

+/-30 graus

+/-30 graus

+/-30 graus

+/-30 graus

+/-30 graus

Inclinação (E)

0 graus

+/-8 graus

+/-8 graus

+/-8 graus

+/-10 graus

Lâmina de Corte

0.5 pol. x 4 pol.

0.5 pol. x 6 pol.

0.5 pol. x 6 pol.

0.5 pol. x 6 pol.

0.63 pol. x 6 pol.

(13 mm x 102 mm)

(13 mm x 152 mm)

(13 mm x 152 mm)

(13 mm x 152 mm)

(16 mm x 152 mm)

reversível

reversível

reversível

reversível

reversível

1

3

3

3

3

Cilindros

Camisa do Cilindro 2.0 pol. (51 mm)

2.5 pol. (64 mm)

2.5 pol. (64 mm)

2.5 pol. (64 mm)

4.0 pol. (101 mm)

Largura do Pistão

1.5 pol. (38 mm)

1.5 pol. (38 mm)

1.5 pol. (38 mm)

2.0 pol. (51 mm)

Curso do Cilindro
Sapatas
Máquinas Indicadas

1.25 pol. (32 mm)

11.25 pol. / 4.38 pol. 11.25 pol. / 4.38 pol.

11.25 pol. / 4.38 pol.

8.0 pol.

(127 mm)

5.0 pol.

(286 mm/ 111 mm)

(286 mm/111 mm)

(286 mm/111 mm)

(203 mm)

Adjustáveis

Adjustáveis

Adjustáveis

Adjustáveis

Adjustáveis

S70

S130

S130, S150, S160, S175

S220, S250

S220, S250

S185, S220, S250, S300

S300, S330

S300, S330

			

ATENÇÃO: A carregadeira Bobcat deve estar equipada com kit opcional
de controle de acessórios.
*A lâmina de 48 polegadas não necessita do kit opcional de controle de acessórios.
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Transforme sua Bobcat em
um mini-trator de esteira
com este acessório!
Uma minicarregadeira Bobcat equipada com uma
lâmina dozer não faz feio quando comparada aos
pequenos tratores de esteira. Com este conjunto
você pode fazer trabalhos que, de outra maneira,
necessitariam de máquinas exclusivas. A lâmina
dozer é ideal para terraplanagem e para amontoar
terra, brita ou areia.
Com exceção da lâmina de 48 polegadas, todos os
outros modelos permitem que o operador comande
a lâmina de seis-posições apenas com a ponta dos
dedos. A robusta lâmina de 96 polegadas pode
encarar os trabalhos mais pesados, e tem uma ótima
produção.
O cilindro de angulação lateral também equipa o
modelo de 48 polegadas.
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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.
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A Vantagem Bobcat: Os acessórios são desenhados e manufaturados pela própria Bobcat para
uso nas minicarregadeiras Bobcat para um ótimo
desempenho, confiabilidade e durabilidade.
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A Lâmina
Dozer
pode ser
usada nos
seguintes
modelos de
máquinas
Bobcat:
S70
S100
S130
S150
S160
S175
S185
S205
S220
S250
S300
S330

