
Varredora coletora VC2200

Com construção robusta, é apropriada para a limpeza de rodovias, vias públicas, pátios industriais, 
armazéns, aeroportos, etc.

Características

• Excelente qualidade de limpeza, devido ao seu exaustor de grande potência.
• Alta produtividade e baixo custo operacional.
• Opera com trator agrícola.
• Acoplamento e desacoplamento ágil, dando maior eficiência a operação de varrimento.
• Escovas auxiliares em polipropileno e de alta resistência a abrasão, possuem regulagem independente de altura.
• Proteção das escovas auxiliares para possibilitar a aspiração eficiente do pó.
• Perfeito varrimento junto ao meio fio, sem exigir grande habilidade do operador (tratorista).
• Escovas projetadas para o recolhimento de pó e objetos grandes.
• Filtros de alta eficiência.
• Sistema de iluminação completo tipo carro de serviço.
• Fornecida com barra imantada*, atende às normas da IATA (International Air Transport Association).
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Varredora coletora VC2200

Especificações

50 hp
3-16 km/h 

igual a do trator 

800 l

2.200 mm 

35.000 m2/h 

7.000 m3/h 

34 m2

400 x 8

1

2

900 kg

1.600 mm

2.300 mm

2.700 mm

Potência necessária para tração

Velocidade operacional

Velocidade de transporte

Capacidade do reservatório de detritos

Largura de varrimento

Produção máxima

Capacidade do exaustor

Área filtrante

Pneus

Escova principal

Escova auxiliar

Peso

Altura total

Largura total

Comprimento total

Características indispensáveis ao trator

• Potência de 50 HP a 75 HP.
• Levante hidráulico com capacidade mínima de 1.600 kg à 610 mm da rótula.
• Tomada de força de 540 PRM.
• Jogo completo de contra-pesos dianteiros.
• Rodado traseiro obrigatoriamente equipado com pneus de perfil 14.9” e aro com diâmetro máximo de 28”.
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