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Funções

Caixa-Bomba: O Coração do Prolavi

Confiável. 
Bomba d’água com transmissão direta e engrenada (caixa-bomba), acionada pelo câmbio do veículo, sem correias, correntes, motores 
auxiliares ou sistemas hidráulicos.

Profissional. 
Eficiência comprovada nas funções que executa por conta da eficácia dos recursos operacionais que possui.

Durável. 
Robusto e resistente, proporciona vida útil prolongada, baixa incidência de paradas indesejadas
e mínimos custos de manutenção.

Funcional.
Dispositivo “Engate Fácil Automático” que permite mudanças de
marchas em qualquer situação operacional ou condição de terreno,
sem interrupção da aspersão e mantendo condições ideais
de funcionamento do veículo.

Pioneiro. 
Tecnologia de ponta capaz de reunir num produto
mais de 30 anos de experiência e
inovações.

Básicas Adicionais Especiais

Lava com eficácia (bicos de pato 
laterais/frontal e mangotinho Ø 1”).

  Pistas de asfalto ou concreto como ruas 
  e rodovias.

  Pisos em geral como áreas destinadas a 
  feiras livres e eventos públicos, calçadas   
  e pátios e logradouros públicos.

Irriga por aspersão (canhão monitor).

  Áreas de plantio ou na manutenção de 
  gramados, jardins, canteiros ou viveiros 
  de mudas.

  Áreas de reflorestamento em reservas 
  ambientais e faixas ciliares bem como 
  em aterros e encostas.

Lava por mangote dirigível (frontal 
lateral Ø 1½” x 1m).

  Opera lavação, com jato dirigido por 
  operador a nível de solo e veículo em 
  movimento, com função de remoção 
  de incrustações em ruas, avenidas e 
  pátios.

Lava por jateamento de alta pressão 
(pistola/mangueira Ø 1/2”).

   Situações pontuais onde requeiram 
   pressões de trabalho acima de 100bar 
   como defensas metálicas, muretas de 
   canteiros centrais, guarda-copos e 
   colunas de pontes e viadutos, placas de  
   sinalização, refletivos fixos em pistas de 
   rolamento, superfícies com incrustações,   
   fachadas, monumentos, máquinas, 
   equipamentos, etc.

Irriga por gravidade (chuveiro).

  Operações de pré molhagem ou de 
  apaga poeira, através de barra
  irrigadora por gravidade.

Modelo CBV - LI2 com transmissão direta e engrenada, acionada pelo 
PTO/TDF* do veículo através de cardan automotivo balanceado em aço 
forjado. 

PSI - Libra por polegada quadrada = 0,0703 kg/cm²
L/min - Litros por minuto = 0,06 m³/h
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Componentes Básicos

Caixa-Bomba Veicular modelo CBV.LI2, 
com transmissão direta e engrenada, 
acionada pelo PTO/TDF* do veículo 

através de cardan automotivo balanceado 
em aço forjado.

Saída/expedição lateral para mangueira Ø 1 ½” 
com engate rápido tipo stórz.

Dreno traseiro Ø 2” com válvula manual.

Pára-choque traseiro, articulável, conforme Contran/Inmetro.

Visor de nível Ø 1” com mangueira transparente.

PTO/TDF* do Câmbio (fornecimento Gascom ou pelo cliente 
com especificações Gascom).

Carretel de Mangotinho com recolhimento por motor 
elétrico 12 ou 24V, construído em alumínio, de Ø 1” x 25m 
ou Ø 1” x 50m.

Pintura externa na cor e/ ou grafismo solicitados pelo Cliente.

Acelerador auxiliar para veículos com motor eletrônico.

Saída(s) dianteira(s), 1 ou 2, com mangote Ø 1 ½” 
com bico de jato sólido.

Auto carregamento do tanque d’água por 
meio do escorvador a ar TBA, mangote de 

sucção de Ø 3” x 6m, engates rápidos e crivo.

Barra articulável frontal com 2 bicos de pato de 
acionamentos pneumáticos, comandados 

na cabine. 

Engate Fácil Automático **, dispositivo que 
possibilita mudanças de marchas com veículo em 

movimento e mantendo a bomba d’água em 
funcionamento.

**Patenteado.

Faróis (2) 4” de 27 Watts (LED).

Sinalização de trânsito conforme Contran.

Protetores laterais conforme Contran.

Pintura externa em Poliuretano (PU) na   
cor básica lisa.

Cj. lava ruas composto de 3 bicos de pato 
sendo na lateral esquerda (1), lateral direita 

(1) e frontal (1), de acionamentos 
eletropneumáticos independentes, 

comandados na cabine.
Barra irrigadora traseira (chuveiro) em 

polietileno** , abertura de acionamento 
pneumático, comandada na cabine, com 

largura média de aplicação de 4,50m.
**Patenteada

Armário lateral para ferramentas, com 
volume de + ou – 0,15m³.

Carretel de Mangotinho Ø 1” x 25 m, 
de recolhimento manual, com 

esguicho jato pleno a neblinado  Ø 1”.

Canhão Monitor Ø 2 ½”, em ferro nodular com 
juntas de bronze, esguicho de jato pleno a 
neblinado em alumínio, modelo Jeset 2½” 

Pro**, com plataforma superior incorporada, 
composta por passadiço antiderrapante, 

guarda-corpo tubular em toda a extensão 
seguindo a norma NR 12.

** Patenteado

PTO/TDF* - (Tomada de Força)

Configurações e Características

Tampos e 
quebra ondas 

cônicos, 
rebordeados

Chapéu sobre o 
compartimento da 

bomba

Escada traseira 
para acesso a 
plataforma 

superior

Paralamas tipo 
envelope

Armário lateral com 
vedação contra pó e 

água (QTO1)

Plataforma 
superior com piso 
antiderrapante e 

balaustres laterais

Tanque único, em 
aço naval, com 

formato elíptico

Opcionais

Kit Lavação por jateamento de alta pressão composto de:
- Sistema trambulador** (CBV-TR) incorporado no conjunto 
  caixa-bomba para o acionamento alternativo das bombas 

  centrífuga e de pistão.
- Bomba de pistão, vazão 40L/min e pressão 1500PSI com 

  carretel retrátil Ø 1/2” x 15 m e esguicho regulável.
- Reservatório 210 litros, em polietileno, para produtos de 

  limpeza, com descarga por gravidade.
- Conjunto ar comprimido derivado do sistema de ar do 

  veículo, com reservatório auxiliar, carretel retrátil 
  Ø 1/4” x 15 m com bico tipo pescador para pulverização 

  e bico duplo para limpeza e enchimento de pneus.
**Patenteado
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