
CAÇAMBA
BASCULANTE

PESADA CP

Armazene, transporte e descarte 
cavacos e resíduos pesados.

machmetals .com.br/cacamba-pesadaMachMetals

Sistema dentado de 
basculamento



MODELO

MEDIDAS TOTAIS
(C X L X A) CAPACIDADE CARGA 

ADMISSÍVEL
PESO 

PRÓPRIO

(mm) (m³) (Kg) (Kg)

CP 300 1.260 x 770 x 975 0,30 4.000 205

CP 600 1.260 x 1.070 x 975 0,60 4.000 240

CP 900 1.260 x 1.570 x 975 0,90 4.000 295

CP 1200 1.720 x 1.070 x 1.240 1,2 4.000 355

CP 2100 1.720 x 1.870 x 1.240 2,1 4.000 480
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Com um sistema de basculamento prático e seguro, 
permite que o operador acione o tombamento à 
distância através do cabo de aço. Esse processo 
garante mais segurança para o operador ao 
descarregar o cavaco no coletor fi nal.  Fabricamos 
a Caçamba Basculante CE em vários tamanhos e 
capacidades para melhor acomodação em máquinas 
de usinagem ou demais ambientes para descartes.

Modelo Opcional com 
Pino de Destravamento

CONFIRA 
TODOS OS
MODELOS

Com esse pino você realizará o 
destravamento pressionando-o 
contra a borda do contêiner de 
descarte fi nal, substituindo a 
necessidade do cabo de aço 
manual.

- CAPACIDADE MÁXIMA

2.1 m³
- CARGA MÁXIMA

4.000 kg

35°
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COMPRIMENTO

1. Verifi que a capacidade da sua empilhadeira ou equipamento que usará, considerando seu centro de carga, antes de comprar este equipamento. Não poderá ser utilizado com tambores abertos ou com a borda superior danifi cada. Em 
caso de dúvidas, esclareça com nosso atendimento antes de efetuar a compra. 2. As imagens contidas neste material são utilizadas somente como referências visuais do Produto. As utilizações ilustradas não são válidas em todos os 

casos. Para referência de tamanho, verifi que tabela de Dados Técnicos ou solicite as medidas do modelo de seu interesse.
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CAÇAMBA BASCULANTE
GRANDE - CG

machmetals.com.br/
cacamba-grande

CAÇAMBA
FUNDO PORTA - CFP

machmetals.com.br/
cacamba-fundoporta

CAÇAMBA FIXA
COM PÉS - CX

machmetals.com.br/
cacamba-fi xa

CAÇAMBA BASCULANTE
MANUAL - CM

machmetals.com.br/
cacamba-manual

CAÇAMBA BASCULANTE
PADRÃO - CE

machmetals.com.br/
cacamba-padrao




