
Recolha resíduos ou materiais e 
faça o despejo com apenas a Pá 
Carregadeira e sua empilhadeira.

Indicada para recolhimento de areia, retalhos 
metálicos ou de madeira, cavacos e uma 

grande variedade de resíduos.
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PÁ CARREGADEIRA
PARA EMPILHADEIRA



MODELO
MEDIDAS TOTAIS  (C X L X A) CARGA 

ADMISSÍVEL
PESO 

PRÓPRIO

(mm) (Kg) (Kg)

PA 500 1.300 x 1.300 x 420 1.000 210

PA 750 1.300 x 1.300 x 600 1.500 230

PA 1000 1.300 x 1.300 x 800 2.000 320

Atenção: A Pá Carregadeira não poderá ser utilizada com paleteiras ou empilhadeiras manuais. Verifi que a capacidade da sua empilhadeira 
respeitando o centro de carga. O modelo opcional com sistema hidráulico utilizará o comando extra da sua empilhadeira, sem este comando 
disponível o equipamento não funcionará.

A Pá Carregadeira possui um sistema de 
basculamento (tombamento) à distância que ao 
destravá-lo, puxando o cabo de aço diretamente 
da cabine da empilhadeira, o tombamento 
é realizado sem contato manual com o 
equipamento, proporcionando mais segurança 
e agilidade na operação. Fabricamos a Pá 
Carregadeira em aço carbono com reforços na 
estrutura onde há contato com o chão, além de 
bolsas e corrente de segurança para introdução 
e fi xação dos garfos da empilhadeira.

Modelo Opcional com Sistema 
Hidráulico de Basculamento

Compre a Pá Carregadeira com o sistema de 
basculamento Hidráulico que possui ligação direta 
com o comando extra da sua empilhadeira. Com 
este opcional é possível destravar o tombamento
da Pá diretamente do painel da empilhadeira. 
Certifi que que sua empilhadeira possua um 
comando livre.

- CAPACIDADE MÁXIMA

1 m³
- CARGA MÁXIMA

2.000 kg
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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. 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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