Rossetti
faz

caçambas
para
transportar com

qualidade,
credibilidade
e durabilidade.

Liderança
Inovadora.

A Rossetti traz em suas caçambas,
semirreboques basculantes e em seus
furgões mais de 45 anos de
experiência e contínua evolução
tecnológica.
Por se tratar de um fabricante
atualizado, utiliza rígido controle
técnico para proporcionar, além de
qualidade, durabilidade e segurança,
uma forte relação de parceria com o
mercado de transportes.

A criação dos produtos inicia-se com
profundos estudos e simulações
virtuais, que permitem o
desenvolvimento dentro dos
parâmetros necessários.
Além da utilização de modernos
sistemas e programas, o departamento
de engenharia conta também com
auxílio do pessoal de campo, que
acompanha o desempenho dos
equipamentos
junto aos clientes.
Este apoio pós-venda fornece
subsídios fundamentais para garantir a
excelente qualidade e contínuo
aperfeiçoamento
da linha de produtos e serviço.

* imagens meramente ilustrativas - alguns itens apresentados são opcionais.

Meia Cana
O conceito desenvolvido pela Rossetti que modificou o
mercado nacional de basculantes de maneira definitiva.
Lançada em 2001, a Meia
Cana teve aprovação
imediata nos setores de
mineração e
construção pesada.
Hoje é sucesso de
vendas, com mais de
12000 unidades
entregues até 2012.
Este produto
concentra o que há
de melhor para o
aumento de
produtividade,

Meia Cana sobre 8X4

Possui articulação extralarga e tampa acionada por corrente ou abertura
hidráulica como item opcional.
Sistema hidráulico de alta pressão com cilindro telescópico frontal.
Caixa de carga construída em aço especial, que proporciona alta resistência
ao impacto e à abrasão, sem a necessidade de reforços (costelas) e
longarinas, que tornam o centro de gravidade mais baixo.
Todos esses atributos fazem da caçamba Meia Cana Rossetti o produto ideal
para serviços severos.

Opcional:
Abertura Hidráulica

Meia Cana sobre 6X4

Capacidades de 12 a 25m³,
ou até 40t de carga líquida.

bibloco
Caçamba para o transporte de minério fino,
terraplenagem, construção e outros
materiais.
Sistema hidráulico de alta pressão
com cilindro telescópico frontal.
A caixa de carga possui estrutura
reforçada para
serviços severos
e centro de
gravidade mais
baixo,
proporcionando
ótima
estabilidade.
Articulação
extralarga de
série para maior
segurança
durante o
basculamento.

levtec

8x2 e 8x4

Capacidades de 12 a 25m³,
ou até 40t de carga líquida.

Caçamba basculante para areia, brita, terraplanagem, construção leve e outros
materiais a granel.
Sistema hidráulico de alta pressão com cilindro telescópico frontal.
Caixa de carga construída com materiais de alta resistência à abrasão para
serviços gerais e baixo centro de gravidade, proporcionando ótima estabilidade.
Menor número de costelas, mais leve e ideal para aplicações na lei de balança.
Articulação robusta, garantindo mais segurança de basculamento.

Capacidades de 10, 12 e 14m³,
ou até 22 toneladas de carga líquida.

standard
Caçamba tradicional para o transporte de areia, brita, terra, asfalto e materiais
a granel.

Caçamba Standard sobre 4x2

Sistema hidráulico de baixa pressão acionado por 1 ou 2 cilindros de único
estágio, nos sistemas de acionamento de ação direta ou indireta.

Ação Indireta

Caçamba Standard sobre 6x4

Capacidades de 3 a 14m³,
ou até 25t de carga líquida.

Guarulhos - SP

Betim - MG

Com instalações em 3 plantas localizadas em Guarulhos(SP), Betim(MG) e
Itaquaquecetuba(SP) a Rossetti dispõe de um total de 242.000 m², sendo
aproximadamente 50.000 m² de área construída, destinada à fabricação e
montagem de toda linha de produtos.

Matriz - SP
Estrada Água Chata, 3715
Bonsucesso-Guarulhos - SP -07251-000
Tel.: (11) 2191-0900

www.rossetti.com.br

Fábrica I - MG
Rodovia BR 381 - KM 484,5
Monte Líbano - Betim - MG - 32550-00
Tel.: (31) 2191-1200
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