
More care. Built in.

Soluções
em implementos

MINICARREGADEIRAS VOLVO
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conecte-se.

A Volvo leva você à lucratividade.
Proprietários e operadores de minicarregadeiras sabem que sempre há muito trabalho a
ser feito. É por isto que você deveria ter a certeza de estar pronto com os implementos
corretos. A Volvo tem boas novas para você: temos as soluções para todas as suas
necessidades em implementos. Uma vez que algumas vezes o trabalho envolve
transporte de terra, corte de valas ou escavação de buracos para postes. 
Outras vezes você precisa mover material em pallets, varrer áreas empoeiradas ou
quebrar concreto. Com os implementos Volvo, você está pronto para obter o máximo
de sua Minicarregadeira Volvo – e de sua lucratividade.
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Versatilidade tem um nome: o do porta-implemento Volvo.
Com esse acople rápido universal sua minicarregadeira
consegue  lidar com uma grande variedade de trabalhos
através de uma ampla variedade de implementos. 
E o melhor– você fazer isso com rapidez e facilidade –
bem ali do conforto da cabine. É possível cavar, segurar,
fazer valas, rastelar e mover com as mais potentes
ferramentas do mercado.

Otimização da caçamba
Caçambas não têm o mesmo
tamanho para todos os propósitos.
É por isso que a Volvo oferece muitas
opções diferentes de caçambas para
agricultura e aplicações envolvendo
material leve e sujo a fim de atender
perfeitamente aos seus objetivos.

• Lâminas de corte parafusadas de
aço com alto carbono e chapas de
desgastes para trabalhos pesados
oferecem vida e durabilidade
superiores.

• Excelente visibilidade da lâmina de
corte e dos cantos.

• Grande força de desagregação para
ciclos de trabalho mais rápidos e
eficientes.

• Acrescente alguns dentes ao seu
trabalho através de lamina para
fixação dos dentes para obter
maior flexibilidade.

Força de penetração 
Concreto, rocha ou material
congelado não são um problema
quando você tem o martelo
hidráulico Volvo.

• Excelente para execução de valas,
fundações, escavações e demolições.

• Combinação ideal de potência e
fluxo hidráulico.

• Alta Energia de Impacto permite a
quebra de materiais duros.

• Ampla faixa operacional de fluxo
hidráulico garante compatibilidade
independentemente das máquinas. 

Use o garfo
Dê um impulso a sua produção com
um jogo de garfos Volvo para pallets.

• Manipulação pesada para todas as
minicarregadiras de sua frota.

• Resistência para manusear cargas
pesadas.

• Especialmente desenvolvido para a
Minicarregadeira Volvo, oferecendo
ótima visibilidade através da
estrutura e da proteção.

• Disponível nos comprimentos 42"
e 48".

Mantenha a produção na linha
Supere as condições difíceis de
terreno através das esteiras de aço
sobre pneus  de fácil instalação/
remoção. 

• Excelente tração e flutuação em
condições enlameadas ou secas.

• Tensão regulável das esteiras
assegura vida longa e durável.

• Vários tamanhos disponíveis
adaptam-se aos seus pneus.
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De caçamba com garras e vassouras recolhedora e soprador
Sua Minicarregadeira Volvo é seu parceiro de negócios e esse é um parceiro com o
qual você pode contar para compatibilidade suprema. Você escolhe o trabalho, nós
fornecemos o implemento. Outros implementos disponíveis no seu distribuidor Volvo
incluem:

• Perfuratrizes, escavadores e
brocas: para construção de cercas
e aplicações agrícolas.

• Escavadeiras: para instalação de
tubos e serviços de utilidade
pública.

• Kits de instalação de
escavadeiras: para escavação
de alta performance.

• Lamina para neve: para
manutenção e aplicações agrícolas.

• Sopradores de neve: para
manutenção pública e aplicações
agrícolas.

• Empurrador de neve: para
manutenção e agricultura.

• Lamina para neve e terra solta
(angulação hidráulica): para
aplicações agrícolas.

• Vassoura - Vassouras
angulares: para limpeza de
terreno e manutenção pública.

• Vassoura – vassouras
recolhedora: para moagem e
mistura de plantas.

• Vassoura – Vassouras
Coletoras: para limpeza de
terreno.

• Caçamba – Basculamento
hidráulico: para nivelamento e
aplicações agrícolas.

• Caçamba – Caçambas Multi-
propósito:para manuseio de
material.

• Frezadora: para construção de
estradas e reparos.

• Garras – Garras para galhos:
para aplicações agrícolas e limpeza
de galhos cortados.

• Garras –Garras para resíduos:
para reciclagem e manuseio de lixo.

• Garras – Garras com dentes:
para manuseio de madeira e de
rochas.

• Aplicações Agrícolas - Rastelo
mecânicos: para remoção de
fragmentos e acabamento de
taludes.

• Aplicações Agrícolas -
Preparadores: para remoção de
rochas e preparação de solo.

• Aplicações Agrícolas -
Cultivadores: para instalação de
tubos e construção de valas.

Portanto, qualquer que seja seu
negócio – de aplicações agrícolas,
e construção até reciclagem e
alvenaria – nós temos o implemento
para auxiliá-lo a realizar o seu trabalho
de maneira mais produtiva eficiente
e lucrativa. Vamos em frente.

Para maiores informações sobre
implementos específicos ou para
adaptar sua minicarregadeira Volvo
a suas necessidades, contacte seu
distribuidor local Volvo.
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Construction Equipment
www.volvoce.com

Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os mercados. De acordo com nossa política de continuo aperfeiçoamento, nós nos
reservamos o direito e alterar as especificações e projetos sem aviso prévio. As ilustrações não mostram necessariamente a versão
padrão da máquina.

Ref No. 83 1 432 1912 Portuguese (for Brazil)
Printed in Brazil 2007.07
Volvo, Pedeneiras SSL

A Volvo Construction Equipment é diferente. Ela é desenvolvida,
construída e apoiada de uma forma diferente. Esta diferença se
origina de nossa tradição de 170 anos de engenharia. Uma
tradição de primeiro pensar nas pessoas que realmente utilizam
as máquinas. Pensando em como mantê-las mais seguras,
confortáveis e produtivas. Pensando no meio ambiente que nos
cerca. O resultado desta preocupação é uma crescente gama de
máquinas e uma rede global de assistência técnica dedicados a
melhor atender os clientes. As pessoas em todo o mundo estão
orgulhosas em utilizar a Volvo. E nós somos orgulhosos do que
faz a Volvo diferente – More care. Built in.
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