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FALCON 3000
VIBRO ACABADORA DE ASFALTO REBOCÁVEL

•

•
•
•

Vibro acabadora (Niveladora Vibratória) de asfalto rebocada por caminhão
basculante; capacidade de aplicação de massa de até 20 cm de espessura e
faixa de trabalho de até 3,00 metros de largura.
Mesa acabadora vibratória com sistema de abaulamento positivo e negativo
acionada por motor diesel partida elétrica de 7 cv, vibração de 1.800 VPM.
Braços de acoplamento com acionamento manual, equipado com cabeçote
de acoplamento rápido composto de roldana vertical e horizontal.
Destinado aos mais diversos serviços aplicação de capa asfáltica com massa
fria ou quente.

FALCON PLUS
VIBRO ACABADORA DE ASFALTO REBOCÁVEL HIDRÁULICA

•

•

•
•

Vibro acabadora (Niveladora Vibratória) de asfalto hidráulica rebocada por
caminhão basculante; capacidade de aplicação de massa de até 20 cm de
espessura e faixa de trabalho variável de 2,50 até 3,70 metros de largura.
Mesa acabadora telescópica vibratória acionada por pistões hidráulicos e
com sistema de abaulamento positivo e negativo acionada por motor diesel
partida elétrica de 13 cv, sistema de vibração independente de 1.800 VPM
acionado por motor hidráulico.
Braços de acoplamento com acionamento hidráulico, equipado com cabeçote
de acoplamento rápido composto de roldana vertical e horizontal.
Destinado aos mais diversos serviços aplicação de capa asfáltica com massa
fria ou quente.
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PHITON
EXTRUSORA DE PERFIS DE CONCRETO

•
•
•
•
•

Extrusora de Perfis de Concreto com extrusor de fluxo contínuo, transmissão
mecânica, direção manual e chassi em chapa de 3/16 SAE 1045.
Acompanha matriz moldadora, facão para junta de dilatação e carro de
transporte.
Disponível nas motorizações diesel partida elétrica de 7, 10 e 13 cv e
transmissão de 1 x 40 e 1 x 53.
Executa todos os modelos de perfis de meio fio, meio fio e sarjeta, calçada e
barreira de tráfego New Jersey (de acordo com a motorização / transmissão).
Acessório opcional: Silo extra de massa para acabamento.

KANGUROO
USINA DE ASFALTO 25 TON./HORA

•

•

•
•

Usina fixa com capacidade de 25 ton./hora, montada em um único chassi
tubular 80 X 80mm espessura 3/16, dotada de esteira transportadora tipo
helicóide (rosca sem fim), misturador constituído por eixo com braços e
palhetas reguláveis, substituíveis.
Silo em chapa 3/16, motor elétrico de 15 cv, bomba de emulsão de 1”,
encanamento quadrado de 50 x 50 mm, com válvulas flangeadas, dispositivo
de alivio e segurança, escada e plataforma de acesso ao silo.
Processa todos os tipos de mistura asfáltica fria.
Acessórios opcionais: Eixo misturador duplo e esteira transportadora de
correias.
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KANGUROO MASTER
USINA DE ASFALTO, CONCRETO E SOLOS 80/100 TON./HORA

•

•

•
•

Usina fixa com capacidade de 80 a 100 ton./hora, montada em um único
chassi tubular 80 X 80mm espessura 3/16, dotada de esteira transportadora
de correia com moto redutor independente de 7 cv, misturador constituído
por eixo com braços e palhetas reguláveis, substituíveis.
Silo duplo em chapa 3/16, motor elétrico central de 30 cv, bomba de
emulsão de 2 ½ , encanamento quadrado de 70 x 70 mm, com válvulas
flangeadas, dispositivo de alivio e segurança, escada e plataforma de acesso
ao silo.
Processa todos os tipos de mistura asfáltica fria, concreto e solos.
Acessórios opcionais: Eixo misturador duplo, e terceiro silo para usinagem de
concreto e solos.

TIGER
USINA DE ASFALTO, CONCRETO E SOLOS 40/80 TON./HORA

• Usina fixa com capacidade de 40 a 80 ton./hora (de acordo com a calibragem),
montada sobre chassi metálico monobloco com vigas de 6” reforcadas, dotada
de esteira (correia) transportadora acionada por moto redutor de 7,5 cv,
misturador construído em chapa de ¼ com eixo duplo e braços com palhetas
reguláveis e substituíveis de ferro fundido.
• Silo confeccionado de acordo com a necessidade do cliente simples ou duplo
em chapa 3/16 com capacidade de até 5m3 cada, motor elétrico principal de
30 cv, bomba de emulsão de 2”, encanamento de emulsão quadrado, com
válvulas flangeadas, dispositivo de alivio e segurança, escada e plataforma de
acesso ao silo.
• Processa todos os tipos de mistura asfáltica fria, concreto e solos.
• Acessórios opcionais: Terceiro silo para usinagem de concreto e solos e moto
redutor individual de 15 cv para cada eixo misturador.
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RINNUS TRUCK
USINA MÓVEL DE ASFALTO, LAMA ASFÁLTICA,
MICRO PAVIMENTO, CONCRETO E SOLOS

•

•

•
•

Usina móvel, montada sobre chassi de caminhão, dotada de esteira
transportadora tipo helicóide (rosca sem fim), misturador constituído por
eixo com braços e palhetas reguláveis, substituíveis. Sistema de transmissão
mecânico ou hidráulico.
Silo confeccionado de acordo com a necessidade do cliente simples ou duplo
em chapa 3/16, bomba de emulsão de 3” , encanamento quadrado de 80 x 80
mm, com válvulas flangeadas, dispositivo de alivio e segurança, escada e
plataforma de acesso ao silo.
Processa todos os tipos de mistura asfáltica fria, concreto e solos.
Acessórios opcionais: Eixo misturador duplo; esteira transportadora de
correias; terceiro silo para usinagem de concreto, solos e micro pavimento;
mesa hidráulica para micro pavimento.

RINNUS TRAILER
USINA MÓVEL DE ASFALTO, CONCRETO E SOLOS

•

•

•
•

Usina móvel, rebocada e acionada por trator, rodado em tanden, dotada de
esteira transportadora acionada por motor hidráulico, mesa acabadora
hidráulica.
Silo em chapa 3/16, bomba de emulsão de 1 ½ ”, encanamento quadrado de
50 x 50 mm, com válvulas flangeadas, dispositivo de alivio e segurança,
escada e plataforma de acesso ao silo.
Processa e aplica todos os tipos de mistura asfáltica fria, concreto e solos.
Acessórios opcionais: Eixo misturador duplo; silo extra para concreto e solos.
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ELFONT TRAILER
TANQUE ESPARGIDOR DE ASFALTO REBOCÁVEL

•

•
•
•

Máquina aplicadora de asfalto liquido, rebocável por trator, configuração
construtiva com capacidade de 2.000, 2.600, 3.000 e 5.000 litros, formato
padrão dodecagonal (12 partes) dobrado, podendo também ser construído
em formato redondo, elíptico e semi elíptico. Acionamento do sistema feito
pela tomada de força do trator e circuito de emulsão construído com canos
galvanizados , válvula de segurança, registros flangeados e bomba de
engrenagem de 50mm.
Sistema de pintura composto de caneta em alumínio com mangueira de 6
mts reforçada com trama de aço.
Destinado aos mais diversos serviços de imprimação betuminosa.
Acessórios opcionais: Acionamento por motor estacionário, maçarico auto
gerador com serpentina e barra espargidora.

ELFONT TRUCK 3000
TANQUE ESPARGIDOR DE ASFALTO SOBRE CHASSI ¾

•

•
•
•

Máquina aplicadora de asfalto liquido, montado sobre chassi de caminhão
3/4, capacidade de 3.000 litros, formato padrão dodecagonal (12 partes)
dobrado, podendo também ser construído em formato redondo, elíptico e
semi elíptico. Acionamento do sistema feito por motor estacionário e circuito
de emulsão construído com canos galvanizados , válvula de segurança,
registros flangeados e bomba de engrenagem de 50mm.
Sistema de pintura composto de caneta em alumínio com mangueira de 6
mts reforçada com trama de aço.
Destinado aos mais diversos serviços de imprimação betuminosa.
Acessórios opcionais: Maçarico auto gerador com serpentina, bomba de
150mm e barra espargidora.

07

ELFONT TRUCK 5000
TANQUE ESPARGIDOR DE ASFALTO SOBRE CHASSI

•

•
•
•

Máquina aplicadora de asfalto líquido, montada sobre chassi de caminhão,
configuração construtiva com capacidade de carga de acordo com a
necessidade do cliente de 5.000, a 20.000 litros, formato padrão
dodecagonal (12 partes) dobrado, podendo também ser construído em
formato redondo, elíptico e semi elíptico. Acionamento do sistema feito pela
tomada de força do trator e circuito de emulsão construído com canos
galvanizados, válvula de segurança, registros flangeados e bomba de
engrenagem de 50mm.
Sistema de pintura composto de caneta em alumínio com mangueira de 6
mts reforçada com trama de aço.
Destinado aos mais diversos serviços de imprimação betuminosa.
Acessórios opcionais: Maçarico auto gerador com serpentina, bomba de
150mm e barra espargidora.

ELFONT PRESS
TANQUE ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO

•

•
•
•

Máquina aplicadora de asfalto liquido, montado transversalmente sobre
chassi de caminhão, configuração da capacidade de carga de acordo com a
necessidade do cliente de 600 a 1.200 litros, formato padrão redondo.
Acionamento do sistema feito por ar comprimido, circuito de emulsão
construído com canos galvanizados , válvula de segurança, registros
flangeados.
Sistema de pintura composto de caneta em alumínio de dupla função (ar /
emulsão) com mangueira dupla de 6 mts reforçada com trama de aço.
Destinado a serviços de imprimação betuminosa em operações tapa
buracos.
Acessórios opcionais: Base para uso fora do chassi do caminhão.
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ELFONT FIX
TANQUE FIXO MULTIFUNÇÕES

• Tanque fixo para armazenamento de produtos químicos como asfalto líquido
e combustíveis.
• Disponível em formato redondo, elíptico, semi elíptico e dodecagonal (12
partes), com capacidade de armazenamento de 1.000 a 30.000 litros.
• Acessórios opcionais que podem ser montados: Serpentina com maçarico
para aquecimento, revestimento térmico, termômetro, barreira externa de
contenção e segurança, visor de nível, escotilha inferior para limpeza e
sistema de agitação e bombeamento.

MAMUTE AUTO
ROLO COMPACTADOR AUTOPROPULSADO

•
•

•
•

Rolo compactador autopropulsado vibratório liso com força de impacto de até
9.000 kg, disponível com faixas de rolagem de 0,7 / 1,0 / 1,2 e 1,3 metros.
Transmissão hidrostática com disponibilidade de motorizações de 13 hp,
32 hp e 58 hp diesel partida elétrica, Sistema de vibração feito por motor
hidráulico.
Indicado para compactação de capa asfáltica e serviços de tapa buracos.
Acessórios opcionais: Sistema de vibração nos dois tambores, carreta para
transporte e kit para transformação em rolo misto pneu/chapa ou penu/pneu.
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MAMUTE TRAILER
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL

• Rolo compactador rebocável vibratório liso com características construtivas
de 1.22m de diâmetro no tambor, 1.90m de largura total, 1.22m de altura
total, 1.67m de largura no tambor, 1 polegada de espessura na chapa
externa do tambor, 2 ½” polegada de espessura nas chapas laterais do
chassi, descanso com regulagem de altura na parte frontal do equipamento
para facilitar o engate no trator, 4.500 kg de peso total, capacidade de
proporcionar um impacto dinâmico de 19.000kg.
• Sistema de vibração acionado pela tomada de força do trator com
transmissão mecânica composta de eixo cardan e caixa de transmissão
multiplicadora.
• Destinado a compactação de solo em serviços de terraplanagem.
• Acessórios opcionais: Capa móvel para transformação em rolo patas e
sistema de vibração com transmissão hidráulica.

MAMUTE HAND
ROLO COMPACTADOR MONOCILÍNDRICO

•

•

•
•

Rolo compactador de direção manual (apeado), autopropulsado vibratório
liso, altamente manobrável, peso operacional 600 kg, largura de trabalho de
80 cm.
Transmissão hidrostática com disponibilidade de motorizações de 6,50 ou
9,00 hp a gasolina partida elétrica, sistema de vibração feito por motor
hidráulico e sistema de aspersão de água pressurizado.
Indicado para pequenos trabalhos de reparo e manutenção, de capa asfáltica
e serviços de tapa buracos.
Acessório opcional: Alça para transporte acoplado a caçamba do caminhão
basculante.
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ARIES
ROLO COMPACTADOR REBOCÁVEL

• Rolo compactador rebocável por trator com diversas opções de
características construtivas variando de acordo com necessidade cliente de
1.00 a 1.90m de diâmetro do tambor, de 1.00 a 1.53 de largura do tambor,
de 1.000 a 3.000 kg de peso total (sem lastro), de ½ a 1 polegada de
espessura na chapa externa do tambor.
• Pode ser construído no formato liso ou pé de carneiro e com um ou dois
tambores.
• Destinado a compactação de solo em serviços de terraplanagem.
• Acessórios opcionais que podem ser montados: Descanso com regulagem de
altura na parte frontal do equipamento para facilitar o engate no trator,
pneus para transporte e cambão para operar com dois tambores.

TANGARÁ
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL

•

Construída em chapa de aço carbono de 4,75mm com chassi apoiado sobre
dois eixos e três rodas com pneus aro 16.

• Sistema de movimentação das escovas feito pelas rodas traseira com caixa
multiplicadora de duas velocidades e neutro.
• Indicado para limpeza de detritos em obras de pavimentação asfáltica.
• Largura de varrição de 2,60 metros, ângulo de giro do conjunto de varrição
de 90º, equipado com sistema de regulagem de altura das escovas apoiado
sobre rolamentos.
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BUFFALO
UNIDADE TAPA BURACOS

•

•
•
•

Trata-se de uma unidade autônoma montada sobre chassi de caminhão
composta de silo isotérmico em V de 5 m3 , com rosca sem fim no fundo para
transportar a massa que garante inalterada a qualidade da massa quente
(CBUQ) por 5 dias e da massa fria (PMF) por 15 dias.
Sistema de aquecimento na massa composto óleo térmico aquecido por
maçarico a diesel ou a gás.
Indicado para atender prefeituras e empreiteiras em operações tapa buracos
em rodovias e logradouros públicos.
Equipado com plataforma traseira composta de serra para asfalto, placa
vibratória e martelo rompedor; silo para armazenamento de descartes; caixa
de ferramentas; compartimento dianteiro para transporte de acessórios;
sistema de pintura de ligação composto de caneta de dupla ação (limpa e
pinta).

ACQUA DOBLE
TANQUE PIPA MULTIFUNÇÕES CONJUGADO
COM ESPARGIDOR DE ASFALTO

• Projetado para operar como pipa multifunções e como espargidor de asfalto,
podendo ser configurado de acordo com a capacidade de carga do caminhão
em diversas opções de volume, formato dos tanques disponíveis nos
modelos: redondo, retangular, elíptico, semi elíptico e dodecagonal (12
partes) dobrado, montado sobre chassi de caminhão do cliente, tanque pipa
com acionamento pela tomada do caminhão ou por moto bomba
independente e tanque espargidor com acionamento por motor estacionário
independente.
• Desenvolvido para situações onde o cliente quer dispor de um só veículo e
executar serviços que exigem disponibilidade de dois tipos de equipamento
(pipa e espargidor).
• Acessórios opcionais para o tanque pipa: Canhão para apagar incêndio, dois
bicos de pato na frente do veiculo, dois bicos de pato nas laterais, rabo de
pavão na traseira, chuveiro inferior, carretel lateral com bico, sistema de auto
abastecimento, escada de acesso, passadiço superior com corrimão e piso
anti derrapante.
• Acessório opcional para o tanque espargidor: Barra espargidora.
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ACQUA TRUCK
TANQUE PIPA MULTIFUNÇÕES SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO

•

•
•

•

Tanque pipa multifunções com configuração construtiva da capacidade de
carga variando de acordo com a necessidade do cliente de 3.000 a 20.000
litros. Disponível no formato redondo, elíptico, semi elíptico e dodecagonal
(12 partes) dobrado com parte interna revestida de tinta epóxi de alta
cobertura e parte externa revestida com tinta PU.
Destinado ao armazenamento e transporte de água potável, controle de
incêndios, lavagem de ruas, etc..
Montado sobre chassi de caminhão do cliente com acionamento pela tomada
de força do caminhão através de eixo cardan ou por moto bomba
independente, com aba de proteção.
Acessórios opcionais: Canhão para apagar incêndio, dois bicos de pato na
frente do veiculo, dois bicos de pato nas laterais, rabo de pavão na traseira,
chuveiro inferior, carretel lateral com bico, sistema de auto abastecimento,
escada de acesso, passadiço superior com corrimão e piso anti derrapante.

ACQUA TRAILER
TANQUE PIPA MULTIFUNÇÕES REBOCÁVEL

• Tanque pipa multifunções rebocável com configuração construtiva da
capacidade de carga variando de acordo com a necessidade do cliente de
1.500 a 8.000 litros. Tanque disponível no formato redondo, elíptico, semi
elíptico e dodecagonal (12 partes) dobrado com parte interna revestida de
tinta epóxi de alta cobertura e parte externa revestida com tinta PU.
• Destinado ao armazenamento e transporte de água potável, controle de
incêndios, lavagem de ruas, etc..
• Rebocável por trator agrícola, com acionamento pela tomada de força do
trator através de eixo cardan ou por moto bomba independente, rodado
simples ou duplo de acordo com a configuração da capacidade de carga.
• Acessórios opcionais: Canhão para apagar incêndio, dois bicos de pato na
frente do veiculo, dois bicos de pato nas laterais, rabo de pavão na traseira,
chuveiro inferior, carretel lateral com bico, sistema de auto abastecimento,
escada de acesso, passadiço superior com corrimão e piso anti derrapante.
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ACQUA HIGH PRESS
MÁQUINA HIDROJATEADORA DE ALTA PRESSÃO

•

•

•

•

Rebocável por veiculo automotor, acionada por motor a gasolina de 14 hp
partida elétrica, carretel com 50 metros de mangueira de alta pressão e
pistola top gun com 6 bitolas de bicos, configuração construtiva da
capacidade de carga (volume) de acordo com a necessidade do cliente.
Formato do tanque disponível no formato redondo, elíptico, semi elíptico e
dodecagonal (12 partes) dobrado com parte interna revestida de tinta epóxi
de alta cobertura e parte externa revestida com tinta PU.
Destinado a serviços de combate a incêndios, desentupimento de canos,
limpeza de bueiros, lavagem de ruas, praças, placas de transito, etc..
armazenamento e transporte de água potável, controle de incêndios,
lavagem de ruas, etc..
Acessório opcional: Extensão para pistola top gun até 5 metros de
comprimento.

URSUS
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS (SPREAD)

•

Silo construído em chapa de aço carbono de 4,75mm; cilindro distribuidor
usinado em sentido helicoidal duplo com acionamento pelas rodas do
equipamento; comporta com abertura de precisão.

•

Sistema de rodagem composto de 4 rodas e pneus de 600 x 9”.

•

Indicado

para

distribuição

de

agregados

pétreos

em

tratamentos

superficiais.
•

Equipado com sistema de reversão com sentido neutro, frente e ré
possibilitando o veículo espalhar o agregado nos dois sentidos.
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TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
Av. Bela Vista, 901 - Parque Industrial - CEP 15830-000 - Pindorama - SP
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atendimento@jcolombo.com.br
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