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Ambos equipamentos trabalham acoplados a

tratores agrícolas com potência mínima de 65HP,

sendo indispensável que os mesmos possuam

engate universal de 3 pontos e tomada de

potência (TPO de 540 RPM). A velocidade

operacional vai depender muito do tipo de

pavimento e do volume de material a ser

removido situando-se normalmente entre 1,5 à 9

km/hora, fazendo uma eficiente limpeza em uma

faixa de aproximadamente 60 cm em cada

passada.

O único item de desgaste freqüente das

capinadeiras são as cerdas da escova, que são

confeccionados em cabo de

aço. Para reduzir o tempo de

parada do equipamento as mesmas são

fornecidas com um segundo suporte para as

cerdas possibilitando-se assim o trabalho de

forma praticamente contínua.

As capinadeiras CMV foram desenvolvidas em

dois modelos de grande eficiência e baixo custo

operacional: CM-600 (capinadeira Mecânica) e

CH-600 (Capinadeira hidráulica),

sendo apropriadas para a capina

junto ao meio-fio nos mais

diversos tipos de pavimentos,

inclusive em paralelepípedo

irregular.
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Ajuste de altura e inclinação da escova

capinadeira.

Sistema de engate universal de três pontos

com corrente para flutuação do equipamento

sobre o piso.

Tanque hidráulico montado sobre coxins

equipado com visor de nível, filtro de ar, filtro de

sucção, filtro de retorno e tampões imantados

para retenção de partículas metálicas.

1)

2)

3)

Pneus 400 x 8 x 8 lonas.

Roda guia ajustável junto ao meio fio.

Rodas traseiras com sistema de alinhamento

por mola

Motor hidráulico de alto torque.

Borrachas de proteção.

Escova capinadeira com cerdas em cabo de

aço.
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Máquinas rodoviárias para pavimetação,
compactação e limpeza

• Vassoura Mecânica
• Vassoura Sopradora
• Varredora Coletora
• Distribuidor de Agregados
• Capinadeira Mecânica/Hidráulica
• Rolo Pé-de-carneiro Estático Rebocável
• Rolo Compactador Vibratório Rebocável

Assitência técnica e peças originais

Disponha de nossa rede de revendedores em todo
o Brasil ou utilize nossa central de informações ao
usuário através do DDD Grátis 0800 516611
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