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CARRETA BASCULANTE BIZMAQ CB 4000 FT 

Acoplada ao trator pela barra de tração com rodado duplo para deslocamento e manobras. 
  
Recomendada para: 

Transportar produtos que possam ser basculhados. 
 
Equipada com: 
01 - Chassi fabricado em perfil dobrado medindo 150 x 50mm x 4,75mm de espessura. 
02 - Sobrechassi fabricado em perfil dobrado medindo 150 x 40 x 4,75mm de espessura. 
03 - Caçamba fabricada em chapa de aço carbono de 3.2mm de espessura medindo 3000mm de comprimento x 1850mm 
de largura x 600mm de altura com dobra nas bordas para aumentar a resistência. 
04 - Malhal fabricado em tubo quadrado de 50 x 50 com 160mm de altura. 
05 - Tubos de Ø1” instalados nas laterais para apoiar o suporte da escada. 
06 - Suportes para encaixe de tábuas sobre as bordas de caçamba. 
08 - Tampa traseira com giro livre para apoiar sobre as laterais quando necessário. 
09 - Engate na traseira para reboque de carreta. 
11 - Cilindro hidráulico telescópico equipado com mangueiras e engate rápido nas pontas. 
12 - Freio com acionamento automático. 
 
13 - 02 cubos de roda fabricados em aço carbono com 6 parafusos de roda MB com 20mm de diâmetro. 
14 - 02 pontas de eixo dos cubos de roda fixadas por porcas, para facilitar a substituição. 
15 - 04 rodas aro 16 da linha rodoviária. 
16 - 04 pneus 750x16 da linha rodoviária. 

 
17 - Pé de apoio com rosca quadrada, rolamento de peso e manivela articulada. 
18 - Pino de ancoragem com corrente. 
19 - Pintura interna à base de alcatrão de Hulha. 
20 - Pintura externa de acabamento com fundo anticorrosivo epóxi e tinta PU. 

 
Dimensões: 
4200 mm de comprimento total x 1850 mm de largura x 1300mm altura total 
Volume da caçamba: 3,8 m³ 
Capacidade de carga: 6.000 kg 
Potência mínima sugerida: 55 cv - Trator 4 x 4 
 


