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UNIDADE MÓVEL DE MANUTENÇÃO BIZMAQ MA 2.500 
Acoplada no engate traseiro do veiculo de apoio ou ao trator pela barra de tração com dois pneus 750 x 16 da linha rodoviária 

para deslocamento e manobras. 
 
Recomendado para: 

Dar suporte mecânico emergencial no campo. 
 

Equipado com:  

 
1. Equipamento de solda, oxicorte, compressor de ar, prensa hidráulica, esmerilhadeira, furadeira e ferramentas de 

pequeno porte; 
2. Carroceria metálica medindo: 1.300 mm de largura x 3.000 mm de comprimento x 1.500 mm de altura; 
3. Licenciamento junto ao DETRAN (EMPLACAMENTO); 
4. Eixo com cubos, rodas e pneus aro 16;  
5. Suspensão com molas planas e amortecedor;  
6. 03 pés de apoio com rosca quadrada acionado por manivela articulada para facilitar o nivelamento; 
7. Suporte com pneu estepe; 
8. Cambão de engate no modelo central para facilitar as manobras; 
9. Carroceria baú com portas nas laterais e abertura na vertical para proteger os equipamentos do sol e da chuva; 
10. Bases para fixar moto-gerador, extintores de incêndio, compressor de ar, prensa hidráulica e equipamentos de solda; 
11. Suporte para fixar cilindro de oxigênio, bujão de gás GLP e mangueira; 
12. Compartimentos para EPI’s, ferramentas, peças de reposição e sucatas; 
13. Braço telescópico giratório para levantamento de peças de até 400 Kg com auxílio de um guincho elétrico 220 v; 
14. Sistema de iluminação interna e externa com refletores, alimentado pelo moto-gerador da unidade; 
15. Iluminação para inicio de operação com lâmpada 12 volts alimentada pela bateria do moto-gerador; 
16. Bancada fabricada em chapa de aço carbono com ¼” de espessura medindo 1.500 m x 80 cm, fixada na parte traseira 

da carroceria, por dobradiças para facilitar a montagem, com base para morsa; 
17. Toldo de lona lonil medindo 3 m x 3 m, com 02 colunas e 02 catracas de amarração, instalado na traseira da 

carroceria; 
18. Circuito elétrico para alimentar compressor de ar, guincho e equipamentos de solda; 
19. Sistema elétrico dentro das normas do DETRAN; 

 


