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DESCARGA FRONTAL

AUTO CARREGÁVEL

Como transportar concreto, argamassa e insumos dentro do canteiro? Com carrinhos de mão?
Com pás carregadeiras? Esta é a tarefa dos Dumpers “850-E” e “850-AC” da Gamma Cobra.
Exemplo: Imagine 700 unidades de vivenda em construção, alinhadas em ruas ainda despreparadas, numa extensão de quase 100.000 m2.
Uma bateria de betoneiras ou uma planta de concreto numa extremidade do canteiro. Cada uma daquelas unidades precisa de um fluxo
constante de argamassa, concreto e insumos diversos. A logística adequada exige um equipamento especifico para distribuir esses materiais.
O Dumper Gamma Cobra 850-E transporta o dobro de volume que uma carregadeira, com a metade do seu tamanho e custo... ou 25 vezes mais
que um carrinho de mão (e quatro vezes mais rápido). As dimensões reduzidas do Dumper e a alta capacidade “todo terreno” lhe permitem
transitar com agilidade, transportando 850 litros de concreto liquido ou 2 toneladas de insumos, cobrindo todos os cantos da obra rapidamente.
O modelo 850-AC possui uma pá de acionamento hidráulico que lhe permite carregar a si mesmo. As tarefas de relocação de áridos, coleta de
entulhos e até a limpeza final de obra é executada com agilidade e total economia de mão de obra.
A operação do Dumper Gamma Cobra é tão simples como a condução de um automóvel, a manutenção é econômica e simplificada e conta
com serviços de Assistência Técnica e peças em 280 locais em todo o país.

“O primeiro equipamento
a entrar na obra.
O último a sair”

Equipamentos inteligentes

LEAN DUMPER

GAMMA COBRA

LEAN DUMPER

Denominação

Dumper Descarga Frontal

Dumper Autocarregável

Motor/Marca

Agrale M90 um cilindro refrigerado a ar

Agrale M90 um cilindro refrigerado a ar

Potência

13 CV @ 2500 RPM

13 CV @ 2500 RPM

Partida

Elétrica

Elétrica

Volume caçamba

850 litros

850 litros

Carga útil

2.000 kg

2.000 kg

PBT

2.820 kg

2.900 kg

Volume Pá carregadora

---

120 litros

Carga útil da pá

---

300 kg

Peso Vazio

820 kg

900 kg

Transmissão

Dianteira 5 velocidades + Ré

Dianteira 5 velocidades + Ré

Freios

Hidráulicos a tambor nas rodas dianteiras

Hidráulicos a tambor nas rodas dianteiras

Freio de estacionamento

Mecânico sobre rodas dianteiras

Mecânico sobre rodas dianteiras

Tração

Dianteira

Dianteira

Pneus dianteiros

Militar 650 x 16”

Militar 650 x 16”

Rodas dianteiras

5,5 x 16

5,5 x 16

Pneus traseiros

145 / 80 R13

145 / 80 R13

Rodas traseiras

5,0 x 13

5,0 x 13

Velocidade max. de operação

27 kph

27 kph

Consumo específico

205g / cv.h

205g / cv.h

Comprimento

2.575 mm

3.505 mm

Largura

1.640 mm

1.640 mm

Altura (c / teto)

1.990 mm

1.990 mm

Altura (s / teto)

1.320 mm

1.320 mm

Raio de Giro

2.600 mm

2.600 mm

Pendente max. superável

35 %

35 %

Rua Centro Africana, 96
Santo Amaro - 04730-050
São Paulo, SP - Brasil
Telefones: 55 11 2167-5650 / 2167-5659

www.gammacobra.com.br

