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Metalgalante, a empresa que inventou e desenvolveu CARMIX, a betoneira
com auto-carregamento N° 1 do mundo. Uma verdadeira Autoconcreteira.
Graças a mais de 40 anos de experiência, CARMIX representa em todo o
mundo a solução ideal para a produção de concreto de baixo custo com
alta qualidade, onde e quando necessário.
A partir de nossa fábrica baseada em Veneza - Itália, milhares de Carmix
chegam a nossos clientes em mais de 130 países e superando às suas
expectativas.

carmix.com
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A maneira fácil e econômica de
produzir concreto em qualquer lugar
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FREIOS: A disco e de circutio dublo para serviço e
socorro. Freio de estacionamento de comando
mecânico.
PNEUS:
Tipo industrial, todo terreno, 11,5/80 - 15,3 PR10.

TRANSMISSÃO: Hidrostática, a bomba de vazão
variável acionada por um motor hidráulico com vazão
variável que transmite, atraves de um cambio o
movimento a ambos os eixos. Tração integral nas
4 rodas.
VELOCIDADE: Em trabalho de 0 a 7 km/h e em
deslocamento de 0 a 14 km/h. Sercomando elétrico.

CABINE DE COMANDO: Assento reversível com
inversão automática do circuito de direção. Cabine
Aberta ROPS-FOPS.
SISTEMA HIDRÁULICO: 3 circuitos. Bomba de
vazão variável para a transmissão hidrostática e para
a rotação do balão.
Bombas de engrenagens para os serviços e direção.
PÁ DE CARREGAMENTO:
Capacidade de 180 litros. Acionamento hidráulico.

CALHA DE DESCARGA:
Giro e inclinação manual.

DIREÇÃO:
Hidrostática. Raio de giro interno de 2700 mm, externo
4600 mm.
SISTEMA ELÉTRICO:
12 volts. Bateria de 80 Ah. Para o motor de arranque
e sistema de iluminação para circulação.
CAPACIDADE DEPÓSITOS:
Água: 310 litros . Óleo Diesel 35 litros. Óleo hidráulico
25 litros
CHASSI:
Articulado e oscilante em perfil de aço para trabalhar
em condições severas.
PESO:
Total em ordem de marcha 2800 kg
MANUAL:
A máquina é equipada com manuais de uso e
manutenção e de peças de reposição em português.
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RAMPA:
30% a plena carga.

Ideal para locadores
Compacta, econômica e simples
Alta produtividade ( mas de 5 m³/h)
Baixo custo de manutenção
Facilidade de operação
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As result of our policy of continuosity developing and improving our product range, all speciﬁcations may change without notice.

MOTOR: Diesel CUMMINS A 1200 , 3 cilindros
refrigerado a água. Potência 28 KW (37 HP), calibrada
a 2800 rpm. Partida elétrica

SISTEMA DE ÁGUA: Totalmente autônomo, bomba
auto-aspirante acionada por motor hidráulico.
Hidrômetro para medição de litros.

As result of our policy of continuosity developing and improving our product range, all speciﬁcations may change without notice.

BETONEIRA: Capacidade de 1400 litros, produção
real de concreto de 1 m³ por batelada. Duplo hélice.
Tampa de registro para esvaziamento em caso de
emergência. Acionamento por motor hidráulico com
redutor Hepicicloidal. Regulagem de velocidade de
mistura e descarga independente da rotação do motor
a diesel. Descarga por inversão de giro. Descarga
rápida com inclinação hidráulica do balão
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CONCRETO FÁCIL E ECONÔMICO
EM QUALQUER TERRENO

