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DESCRITIVO TÉCNICO 
UNIDADE MÓVEL DE MANUTENÇÃO BIZMAQ MA 2500 

Acoplada no engate traseiro do veículo de apoio ou ao trator pela barra de tração para deslocamento e manobras. 
 
Recomendado para: Dar suporte mecânico no campo com auxílio de equipamentos de solda, oxicorte, compressor de ar, prensa 

hidráulica, esmerilhadeira, furadeira e ferramentas de pequeno porte. 
 
Equipado com:  

 Carroceria metálica medindo 1300mm de largura x 3000mm de comprimento x 1500mm de altura.  

 01 eixo com cubos, rodas e pneus aro 16, suspensão com molas planas e amortecedores. 

 03 macacos com rosca quadrada acionados por manivela para apoio e nivelamento. 

 Suporte com pneu sobressalente.  

 Cambão de engate no modelo central para facilitar as manobras. 

 Carroceria baú com portas nas laterais, com abertura na vertical para proteger os equipamentos do sol e chuva.  

 Base para fixar moto-gerador, extintores de incêndio, compressor de ar, prensa hidráulica e equipamentos de solda. 

 Suporte para fixar cilindro de oxigênio, bujão de gás GLP e mangueira. 

 Compartimentos para EPI, ferramentas, peças de reposição e sucatas. 

 Braço telescópico giratório para levantamento de peças de até 400 kg com auxílio de um guincho elétrico 220 v. 

 Sistema de iluminação interna e externa com refletores alimentada pelo moto-gerador da unidade. 

 Iluminação para início de operação com lâmpada 12 volts alimentada pela bateria do moto-gerador. 

 Bancada em chapa de aço carbono de 6,35mm de espessura medindo 1500m x 800mm, fixada na parte traseira da 

carroceria, por dobradiças para facilitar a montagem, com base para morsa. 

 Toldo de lona medindo 3m x 3m, com 02 colunas e 02 catracas de amarração, instalado na traseira da carroceria. 

 Circuito elétrico para alimentar compressor de ar, guincho e equipamentos de solda. 

 Sistema elétrico dentro das normas do DETRAN. 

 Licenciamento junto ao DETRAN (EMPLACAMENTO). 

 
01 Cilindro de oxigênio de 10 m³ com carga                        
01  Bujão de gás GLP de 13 kg com carga       
01  Regulador de oxigênio          
01  Regulador GLP          
01  Maçarico de corte         
08  M de Mangueira dupla        
04  Válvulas corta-chama         
01  Acendedor de maçarico         
01  Agulheiro          
01  Bico de corte nº 4         
01  Bico de corte nº 8       
01 Moto-gerador Branco BD 8000 E3 6300w diesel partida elétrica                

01  Bateria p/ Moto-gerador           

01  Inversor de solda TransPocket 1500 – Fronius        

01  Macaco garrafa de 12 ton           

01  Torno de bancada nº 5 forjado       

01  Prensa hidráulica de 30 ton       

01  Guincho Elétrico 500/1000KG 220V H-A 107 – Motomil      

02  Bandeja p/ coleta de óleo                

01  Máscara de solda         

01  Picadeira de solda         

01  Protetor facial            

02  Óculos de proteção lente branca        

02  Óculos de proteção lente verde               

02  Par de luvas de raspa cano longo        

03  Pares de luva curta de vaqueta      

01  Avental de raspa para soldador       

01 Compressor de ar MP/10 – 110 litros     


