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Pacotes completos para upgrade de suas recuperadoras com motores Hägglunds

Nossos motores hidráulicos Hägglunds são conhecidos 
pelo desempenho confiável e pela vida útil longa, mas nós 
nunca paramos de desenvolve-los. Chegou o tempo de 
dizer adeus aos velhos motores Hägglunds MB (Marathon) –
e dar boas-vindas aos novos e melhorados substitutos. 

Com as séries Hägglunds CA, CB e CBm series, nós 
introduzimos uma nova geração de motores que podem 
substituir perfeitamente a obsoleta série MB. Melhor ainda, 
criamos uma solução intercambiável que facilita a 
atualização da sua roda de caçambas.

Vantagens da nova geração de motores Hägglunds 
para sua roda de caçambas
► Reposição dos motores obsoletos pela melhor e mais recente 

tecnologia
► Vida útil estendida para o acionamento de sua roda de caçambas
► Novo encoder de velocidade robusto integrado no motor Hägglunds
► Kit de ambiente adverso que maximiza a vida útil dos retentores
► Kit com bujão magnético para inspeção visual da condição do motor
► Sensor de temperatura* padrão para maior confiabilidade
► Novas possibilidades para otimizar sua roda de caçambas

• Válido para motores CBm

Escave novas possibilidades

para o desempenho de recuperadoras

de rodas de caçambas
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f Hägglunds CBm 2000

f Hägglunds CBm 4000

Os dados especificados acima servem apenas para descrever o produto. 
Nenhuma declaração referente a uma determinada condição ou adequação 

para uma determinada aplicação pode ser fornecida a partir de nossas 
informações. As informações fornecidas não isenta o usuário da obrigação de 

julgamento e verificação próprios. Deve ser lembrado que nossos produtos 
estão sujeitos a um processo natural de desgaste e envelhecimento.

f Hägglunds MB 1150/1600
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Motores de tamanhos 
adicionais disponíveis 

sob demanda.

f Hägglunds MB 4 00
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