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Equipamentos com tecnologia 

que proporcionam versatilidade 

em multifunções agrícolas para o  

dia-a-dia no campo.

• Agilidade e versatilidade na carga e 

descarga;

• Comando simplificado (apenas 4 

alavancas);

• Possibilidade de carga total da carroceria;

• Menor espaço de instalação;

• Mais leve, possibilitando maior carga útil;

• Segurança;

• Melhor custo x benefício

Acessório:
Porta Bag

. 
• Capacidade de carga:
  até 1.000 kg;

• Peso: 15kg



HB127

HB127

10098* 4147       2530       1765         1353       984
 1,00     2,42        3,99        5,64          7,34       9,22     

9680*  4037        2387       1633         1232        984      742        620
 1,00    2,42         4,08        5,73          7,43        9,22     11,17     13,00

Controle Remoto

. 

• Controle multifuncional*;

• Proteção contra interferência de rádio;

• Liberdade de movimentação do Operador

* Dispensa a mão-

de-obra do ajudante. C
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LINHA FFB - ESPECIAIS PARA TRATORES

GUINDASTES PARA O SETOR AGRÍCOLA



GUINDASTES PARA O SETOR AGRÍCOLA

LINHA FFB



Tipping Solutions | Container Handling | Waste Handling | Cranes
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Quality and 
environmental certified

DEALER STAMP

A Hyva é um fornecedor líder de soluções de transporte altamente inovadoras e 
eficientes para veículos comerciais utilizados nas indústrias de transporte, construção 

civil, mineração, manuseio de materiais e serviços ambientais.

Fundada em 1979 na Holanda, a empresa possui uma presença global com 37 
subsidiárias próprias, uma rede de serviços de cobertura global e 12 instalações fabris no 

Brasil, China, Europa e Índia

Para mais informações acesse www.hyva.com 

ou nos siga nas redes sociais:

130 países
2,500 colaboradores
25,000 clientes
37 subsidiárias
12 instalações fabris

Hyva do Brasil Hidr. Ltda
Rua Ernesto Zanrosso, 2666
Caxias do Sul - RS
Brasil
Fone: +55 (54) 3209-3400
Telefax: +55 (54) 3209-3401
comercial@hyva.com
www.hyva.com
www.hyvacrane.com

Disclaimer: Products shown in this brochure might be partially equipped and may not correspond to the standard version.

Country-specific regulations must be observed. Dimensions may vary. This brochure could be subjected to technical changes, errors and translation mistakes.


