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CBS 
MK

CAÇAMBA VASSOURA 
MULTIKIT

O CBS Multi Kit é um varredor 3-em-1. Consiste num varredor articulado 

concebido para a recolha de detritos de pequenas e grandes dimensões, uma 

vez que, além de facilitar a descarga a partir de alturas elevadas, permite 

recolher pedaços de grandes dimensões que seriam impossíveis de recolher 

apenas com as escovas.Graças a dois ganchos colocados na parte superior é 

possível eliminar as escovas e ter apenas o balde articulado disponível. Além 

disso, quando necessário, podem ser aplicados dois braços que transformam 

CBS MK num balde com pinças para recolher galhos e ramos.

FICHA TÉCNICA CBS MK 150 CBS MK 175 CBS MK 200

Largura total mm 1620 1870 2120

Largura de
trabalho

mm 1500 1750 2000

Peso 
Caçamba articulada
Caçamba + kit de pinças
Caçamba + kit de 
escovase

kg 300
390
420

370
430
480

410
510
540

Ø escovas mm 600 600 600

Capacidade l 350 420 500

Capacidade l/min 60/75 60/75 60/75

Pressão bar 175 175 175

Dimensões l x p x a 1700 x 1500 x
900

1950 x 1500 x
900

2200 x 1500 x
900

PONTOS FORTES

- Motor hidráulico interno

- Transmissão por corrente

- Escova interna ø 600 mm em PPL melhorada de série

- Regulação do desgaste da escova

- Rolamentos facilmente inspecionáveis e substituíveis

- Substituição da escova rápida e segura

- Manutenção fácil e pouco exigente

Pesos e dimensões podem variar sem obrigação de aviso prévio. O peso não inclui o engate.

OPCIONAL

- Escova de limpeza lateral ø600 com motor hidráulico independente disponível em PPL, mistura aço, aço

- Kit de irrigação de pressão com bomba 12 V e pulverizadores, depósito de 100 l

- Kit de irrigação de pressão para máquinas que operam com depósito autónomo

- Escova interna em mistura de aço  

- Conector 8-14 polos 12 V

Canalizações /
Subsolo

Demolições

Construção civil

Túnel / Ambientes
fechados

Manutenção de espaços
verdes - Agrícola / Florestal

Reciclagem

Pedreiras / Minas

Estradas

A troca de kit é feita por meio de engates rápidos quer na parte 
mecânica quer na hidráulica.

Modelo articulado Modelo com kit pinças Modelo com kit escovas


