
Largura Total

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura de Carregamento
Comprimento Total 

Capacidade de Carga

olume de Carga 
Altura Interna da Caixa

Largura Interna da Caixa
Comprimento Interno da Caixa

   CHB-A 4000
Hidráulica

1725 mm

1970 mm
4310 mm

4000 Kg

4,20 m³
930 mm

1500 mm
3000 mm

  CHB-A 5000
Hidráulica

  CHB-A 6000
Hidráulica

2065 mm

1970 mm
4310 mm

5000 Kg

5,00 m³
930 mm

1800 mm
3000 mm

2065 mm

2140 mm
4310 mm

5000 Kg

6,00 m³
1120 mm

1800 mm
3000 mm

CARRETA 4000/5000/6000
HIDRÁULICA

RODADO SIMPLES

O P C I O N A I S

RODADO DUPLO RODADO TANDEM

A Carreta Hidráulica ACJ possui 
assoalho reforçado com longarina retan-
gular e acabamento em chapa lisa, evitan-
do assim algum tipo de vazamento do 
produto. Com um conjunto de tampa 
lateral confeccionado em chapa de aço 
dobrada que garante sua maior rigidez.

Dotada de um sistema hidráulico feito 
por um cilindro de dupla ação para efet-
uar o basculamento da caixa, possui 
também engate em chapa de aço onde 
será acoplado no rabicho do trator.

Projetada para o transporte de vários 
tipos de cargas, com baixo custo opera-
cional e segurança.

Carreta de fácil manutenção com as 
laterais e frontais removíveis, também 
conta com um macaco para facilitar no 
acoplamento.

EFICIÊNCIA 
PARA O DIA A DIA

FONE: 19 3813-8340  /  SITE: WWW.ACJ-IND.COM 
RUA JOSÉ IVALT FERNANDES, 210 - ITAPIRA/SP

A Carreta Hidráulica
assoalho reforçado com lo
gular e acabamento em ch
do assim algum tipo de
produto. Com um conju
lateral confeccionado em
dobrada que garante sua m

Dotada de um sistema h
popor r umum ccililinindrdroo dede dduplala
uauarr oo babascscululamamento da
tatambmbémém eengngate em cchahap
sees rárá aacoocoplplpladada o o nono rrababicho

Projojetadadaa papp raa o transp
titipos dedede ccccargas, com baiix
ciciciononononalalala  e segurança.

CaCarrreta de fácil manute

Macaco giratório sem 
retirar do cabeçalho

Fueiros: permitem 
abertura das latrais

Ângulo de basculagem 43º
maior escoamento do produto

Sistema Tandem para maior
estabilidade (Opcional)


