
DESCRIÇÃO 
Desenvolvido para atender a necessidade do dia a dia dos instaladores e tornar mais 
eficiente o trabalho em campo. Este modelo suporta u�lização de bobinas de Drop de 
até 2 Km. Com robustez em sua estrutura, oferece durabilidade e resistência na sua 
u�lização. 

FACILIDADE DE MANUSEIO
Projetado para facilitar e o�mizar o trabalho em campo pelos técnicos instaladores.

 FACILIDADE NO TRANSPORTE
Desenhado de forma a ser dobrável, possibilita fácil acomodação e transporte em sua 
aplicação.

PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO
Pintura epoxi de alta resistência, tratamento que permite maior vida ú�l e integridade 
ao produto contra efeitos do tempo e u�lização.

CARACTERÍSTICAS
. Dobrável; 
. Suporta bobinas de até 2 Km;
. Roda maciça de borracha de 200 mm;
. Área livre da bobina 420 mm;
. Mesa de trabalho (opcional);
. Fabricado em tubo de 7/8"; 
. Pintura epoxi de alta resistência;
. Eixo para bobina 1". 

Carrinho para  bobina de cabo 
e mesa de trabalho
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DE FABRICAÇÃOALTA RESISTÊNCIA

PRODUTO 100%
NACIONAL

SUPORTA 
DROP ATÉ 2KM
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MODELOS DISPONÍVEIS

OBSERVAÇÕES SOBRE O USO

      Após montar seu carrinho conforme vídeo manual disponível no site  abra o carrinho e www.uniaoeletrometais.com.br,
encaixe o eixo na bobina de cabo, posicione o eixo nas bases laterais do carrinho e u�lize o limitador para travar a bobina no 
eixo.
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Carrinho para  bobina de cabo 
e mesa de trabalho

Carrinho para bobina de 
cabo com mesa de trabalho

Carrinho para bobina de 
cabo 

CENÁRIO DE APLICAÇÃO

Bobina Drop



DESENHO TÉCNICO

730 mm
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Carrinho para  bobina de cabo 
e mesa de trabalho

Possui 3 meses contra defeitos de fabricação, não contempla desgaste natural ou defeitos gerados por uso indevido. 

GARANTIA

830 mm

305 mm

640 mm

Vista frontal Vista lateral

Vista lateral dobrado

1050 mm

200 mm


