DESCRIÇÃO TECNICA – VARREDEIRA MECANIZADA
Descrição Equipamento:
EQUIPAMENTO – COLPION 6 M³ - FABRICANTE: PIONEIRA INDUSTRIA
Varredeira Mecânica de Sucção, marca Pioneira, modelo Colpion, caçamba de
depósito em Aço Carbono com capacidade de 6 m3, Ângulo de basculamento 50º.
Motor estacionário PERKINS diesel S-10 com potência de 130 HP – 2300 rpm, tanque
de combustível auxiliar com 195 litros.
Turbina de sucção com vazão de 13.058 m3/h, produtividade de 35.000 a 39.000m2
e velocidade de operação 3450 rpm, velocidade de trabalho de 2 a 18 Km/hora (média
10 km/h).
Equipado com: IHM (Interface Homem-Máquina) - Display 7” com leitor de
produtividade com saída USB, que permite o operador ajustar todas as opções de
varrição, verificar avisos visuais e sonoro do bocal, nível de óleo, desempenho do
motor, pressão de ar, nível de água, monitorar o desempenho do equipamento e extrair
dados de produtividade.
Mangote Superior Giroflex, Mangote lateral “tipo balancim”, Sistema Lava-Jato
(Bomba de Alta Pressão + Carretel Retrátil + 10 m Mangueira + Espingarda com
gatilho).
Sistema de Sinalização Direcional.
Sistema de Filtragem de detritos realizado por decantação, através de defletores que
desaceleram as partículas. No 1º estágio com meio filtrante através de telas metálicas
interna para particulados e sólidos de maior tamanho, e no 2º estágio através de
“ciclone” separador de centrífugo, para eliminação de material particulado com
bandeja de inspeção e limpeza. O conjunto de caixa de filtragem é dotado de 04
cartuchos alto limpante, para retenção de partículas finas, evitando o arremesso do
material para atmosfera.
Regulagem dos bocais de sucção comandado de dentro da cabine e Controle de
inclinação das vassouras comandado de dentro da cabine.
Possui 02 (duas) vassouras laterais com cerdas de aço e 01 (uma) central com cerdas
nylon, largura de varrição mínima de 2.400mm e máxima de 3.630 mm com utilização
simultânea das vassouras laterais, central e frontal (com 3 modos de operação:
vassoura esquerda ou vassoura direita ou ambas).
Ruído não superior a 75 decibéis, sistema de espargimento está equipado com tanque
de 2.400 litros de água para pulverização, com bicos dispostos à frente do veículo,

sobre as vassouras laterais e dentro do bocal de sucção, tanque de recirculação de
água de 800 litros.
Alarme sonoro acoplado à marcha ré, faixas refletivas na caçamba e para-choque
traseiro.
Faróis auxiliares em led 4” nas laterais, sistema de iluminação (giroled) no teto do
veículo e sinalização (strobo) de acordo com as normas do CONTRAN.
Descrição Caminhão:
Marca: Volkswagen
Modelo 17.230
Ano / Modelo: 2022/2023
Comb.: DIESEL S10
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