COMPACTADOR DE VALETAS

Acessório Compactador de Valetas Bobcat®

Especificações
Quando os serviços de dreno,
valetas e canaletas terminam,
o serviço do Compactador de
Valetas Bobcat está apenas
começando.

Compactador de Valetas
Peso

1400 lb. (635 kg)

Comprimento

57 pol. (1448 mm)

Largura

48 pol. (1219 mm)

Altura

59 pol. (1499 mm)

Vazão Hidráulica

11–22 gpm (83 L/min.)

Profundidade de Trabalho

27 pol. (686 mm)

Largura de Trabalho
Sapata Padrão
Sapata Larga

4.5–6.75 pol. (114–171 mm)
8.0–10.25 pol. (203–260 mm)

Diâmetro da Roda

46.5 pol. (1181 mm)

Força Dinâmica

6000 lb. (2727 kg)

Vibrações/Min.

2200 @ 18 gpm

Este acessório compacta o solo depois que
os cabos elétricos, tubos de água ou drenos
foram instalados. Ele funciona com muita
eficiência em aberturas de 10 a 30 centímetros e com profundidade de até 1,20 metro.
A caixa de vibração é isolada e tem 2 marchas
que trabalham banhadas em óleo para uma
maior durabilidade. O regulador de vazão
garante um RPM apropriado a cada trabalho.
As sapatas do Compactador de Valetas são
substituíveis.
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. As 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.

59 pol. (1499 mm)

48 pol. (1219 mm)

A Vantagem Bobcat: Os acessórios são
desenhados e manufaturados pela própria
Bobcat para uso nas minicarregadeiras
Bobcat para um ótimo desempenho, confiabilidade e durabilidade.

57 pol. (1448 mm)
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O Acessório
Compactador
de Valetas
Bobcat pode
ser usado nos
seguintes
modelos:
S130
S150
S175
S185
S205
S220
S250
S300
S330
S650

