








ACESSÓRIOS

Acessórios

Perfuradores

Garfo de fardo 

Rompedores hidráulicos

 

Vassouras, Coletores 

Vassouras Anguláveis 

Cortadores de galhos 

Caçambas, Caçambas múltiplas 

funções 6 em 1 

Caçambas para utilização geral 

Caçambas panorâmicas 

Caçambas para material leve 

Fresadora

 

Lâminas de terraplanagem 

Garfos pallet 

Descrição

Perfurador com acionamento planetário. Extremidades utilizam placas de ½" de espessura 

com parafusos e porcas de 5/8". 

Utilizado para pegar e transportar fardos de feno. 

Os rompedores hidráulicos da JCB estão entre os mais eficientes disponíveis e são 

perfeitamente combinados com os equipamentos da JCB. 

Para funções gerais de limpeza.

As vassouras anguláveis da JCB cobrem várias aplicações.

Para remoção de galhos cortados e pequenas árvores de até 4" de diâmetro. 

As caçambas genuínas 6 em 1 da JCB são ideais para aplicações múltiplas, tais como escavar, 

carregar, terraplanar, nivelar, espalhar e agarrar. 

Caçambas para utilização geral da JCB são recomendadas onde o desempenho máximo 

é exigido. 

As caçambas panorâmicas genuínas JCB são ideais quando a visibilidade dianteira 

é importante. 

As caçambas genuínas para material leve da JCB foram especialmente projetadas para 

materiais de densidade mais baixa, tais como, neve, material vegetal em decomposição 

e grãos. 

A fresadora da JCB é uma valiosa ferramenta para reparos em estacionamentos e ruas, 

além de vários outros usos. 

A lâmina de terraplanagem da JCB é o implemento adequado para aplicações de 

nivelamento geral e limpeza de solo. 

Os garfos pallet são usados em uma variedade de aplicações gerais de empilhadeira, 

tais como em construção, na indústria e na agricultura. 

Acessórios

Garfos para adubo 

Cabeçotes de corte florestal 

Garras para galhos 

Garras de sucata 

Auto-inclinação 

Rastelos paisagísticos motorizados 

Ancinho, preparadores paisagísticos 

Serras de rocha 

Desfiguradores de silagem 

Cortadoras de tocos 

Lavradores 

Lâminas para árvores 

Valetadeiras 

Rolo compactador 

Descrição

Oferece excelente visibilidade enquanto move feno solto e adubo. 

Com desenho do rotor do tipo pendente, rotor opera a 2.000 rpm. 

Unidade pesada com fundo e lados abertos, o que permite que a máquina carregue objetos 

mais compridos do que a largura da unidade. 

Unidade pesada com garras de duplo aríete e proteção de corpo de aríete. 

A auto-inclinação da JCB é usada para limpeza e acabamento do solo para gramado 

ou semeadura. 

Os rastelos paisagísticos são excelentes ferramentas para limpeza de entulho, 

manutenção de estradas, pistas de rolamento e acabamento de nivelamento. 

Uma solução para limpeza geral, remoção de pedras e preparo do solo. 

Disponíveis em 48" ou 60" de diâmetro para corte de rocha e outras superfícies

duras. 

O desenho aberto permite ao operador ver a face da caçamba e manter o 

implemento livre de obstruções. 

Oferece uma forma não agressiva ao ambiente para remover com segurança tocos 

de árvores. 

Oferece forma segura e eficiente de lavrar com a escolha de profundidade de 

4" ou 6". 

Oferece remoção segura e eficiente e plantio de árvores. 

A valetadeira JCB é útil para escavação de valas em terrenos leves.

Usado para compactar areia, cascalho, solos, pedras britadas e outros agregados. 



COMPROMISSO GLOBAL COM A QUALIDADE

O compromisso total da JCB para com seus produtos e clientes ajudou a transformar esta empresa 

na maior fabricante inglesa privada, de carregadeiras e retroescavadeiras, escavadeiras sobre rodas e 

esteiras, manipuladores telescópicos, carregadeiras de rodas, caminhões basculantes, empilhadeiras 

todo-terreno, empilhadeiras industriais, mini/midi escavadeiras, carregadeiras compactas, tratores e 

equipamentos para compactação.

Fazendo investimentos constantes e maciços nas mais modernas tecnologias de produção, as fábricas 

da JCB tornaram-se as mais avançadas do mundo.

Líder em pesquisa e design inovadores, testes exaustivos e rigoroso controle da qualidade, as 

máquinas JCB tornaram-se conhecidas ao redor do mundo pela sua performance, valorização e 

confiabilidade.

Possui uma rede global de vendas e assistência técnica com mais de 700 distribuidores e 

representantes, nossa meta é oferecer ao cliente o que há de melhor em termos de suporte neste 

segmento industrial.

Ao ditar os padrões pelos quais outras marcas são avaliadas, a JCB tornou-se uma das mais 

impressionantes histórias de sucesso do mundo.
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