Garra Para Raízes
Implemento

Implemento Garra Para Raízes Bobcat®

Especificações
Garra Para Raízes

72 pol.

82 pol.

Peso de Embarque
Peso Operacional
Largura – A
Comprimento – B
Altura (garra fechada) – C
Abertura Máx. dos Dentes – D
Altura (garra aberta) – E
Dentes
Espaço Máx. Entre Dentes

499 kg
468 kg
184 cm
107 cm
114,3 cm
96 cm
137 cm
9
21,6 cm

544 kg
513 kg
209,5 cm
107 cm
114,3 cm
96 cm
137 cm
11
21,6 cm

Limpe sua área de

trabalho de raízes, pedras
e detritos com a garra
para raízes Bobcat®
Não importa seu negócio – limpeza de
terrenos, paisagismo, construção, aluguel
ou manutenção de edificações e terrenos
– a garra para raízes é projetada para
facilitar sua vida!
• O desenho aplicação pesada aumenta
a vida útil em aplicações de limpeza
difícil de terrenos e demolições.
• O desenho curvado do esqueleto dos
dentes permite que o material seja pego
sem introduzir os dentes no solo – e
deixa o cascalho cair entre os dentes,
deixando-o no local.
• Estrutura de montagem totalmente
fechada estende a vida útil por
minimizar o flexionamento na
área da estrutura.
• Extremidades dos cilindros soldadas
por inércia – uma exclusividade Bobcat
– permitem operação forte, suave e
durável da garra pela melhoria do
amortecimento hidráulico no fim do curso.
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• Mangueiras hidráulicas protegidas
limitam os danos causados às
mangueiras por detritos.
%

NOTE -Onde aplicável, dimensões de acordo com as normas SAE
(Society of Automotive Engineers) e ISO. Especificações e projeto
sujeitos a alteração sem aviso. Fotografias das carregadeiras de direção
deslizante Bobcat podem mostrar equipamentos não standard. Todas as
dimensões são dadas para carregadeiras equipadas com pneus standard.
Todas as dimensões são mostradas em milímetros. As respectivas
dimensões em polegadas estão entre parênteses. Bobcat Company está
em conformidade com as exigências ISO 9001 conforme registro no BSI.
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A Vantagem dos Implementos Bobcat:
Os implementos Bobcat são projetados e
fabricados para ajuste nas carregadeiras
Bobcat para excelente desempenho no
trabalho, confiabilidade e durabilidade.
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Garra Para
Raízes
Bobcat se
ajustam a
estes
modelos de
máquinas:
Carregadeiras
de Direção
Deslizante:
773
S175
S185
863
873
S205
S220
S250
S300
Carregadeiras
Compactas
de Esteiras:
T180
T190
T200
T250
T300
Carregadeiras
Com
Direção Total:
A220
A300
Carregadeira
Retroescavadeira:
B300

