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Roçadora 
profissional 47CC

Nova

A limpeza e manutenção de áreas rigorosas 
de relva, brenhas densas e ervas daninhas 
deixa de ser uma dor de cabeça para 
utilizadores profissionais e exigentes.

Com a roçadora profissional VIR47 
desempenhe o seu trabalho de forma mais 
fácil e confortável devido ao seu tamanho 
compacto, aliada ao baixo consumo, 
mantendo sempre a máxima qualidade 
de corte segurança e durabilidade, 
mesmo em locais irregulares e de difícil 
acesso.



vito-tools.pt

Proteção do disco:
Equipamento que evita 
a projeção de material 
cortado para o seu 
utilizador.

Controlo 
multifunções 
com pegas 
ergonómicas:
Permite dar ao 
seu utilizador 
um controlo mais 
preciso no seu 
trabalho de corte.

Anti-vibração 
em 4 pontos:
Reduz a oscilação 
do motor e da 
ferramenta de corte 
sobre o cabo. 
Torna o trabalho 
mais fácil.

Pega Easystart:
Permite um 
arranque confortável 
da roçadora.

Depósito 
de combustível:
Mistura 1:40
Gasolina 95 com óleo 
para motor de 2T

Suporte 
do braço:
Regulação central 
fácil de executar 
sem necessidade 
de utilizar uma 
ferramenta.

R2.7cv
PROFESSIONAL

ROÇADORA PROFISSIONAL 47CC

Características principais:
Motor 2T
Potência 2,7 cv
Cilindrada 47 cc
Velocidade de rotação (motor) 10500 rpm

Velocidade de rotação
Cabeça de corte 7750 rpm
Disco de corte 8150 rpm
Ralenti 3000 rpm
Combustível Mistura 1:40
Capacidade depósito combustível 1 L

Autonomia 1,5 h
Largura do disco de corte: 255 mm
Largura da cabeça de corte 
com fio de nylon 430 mm

Diâmetro do fio de nylon 2,4 mm
Nível de pressão sonora (LPA) 111,3 dB
Nível de potência sonora (LWA) 114 dB
Peso da roçadora 8,5 Kg
Dimensões da caixa 1850x290x280mm
Peso total da caixa 13 Kg
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VIR47 1860x665mm 1 5604612703196



Acessórios incluídos:
> Disco de corte para mato > Chave sextavada
> Cabeça de corte com fio de nylon > Chave de fendas /philips
> Base de apoio dos acess. de corte > Chave para vela de ignição
> Tampa de fixação dos acess. de corte > Recipiente para mistura de combustível
> Porca de fixação dos acess. de corte > Alça de transporte

Cuidados e manutenção da Roçadora
Para melhor desempenho do seu equipamento é importante fazer regularmente a sua manutenção:
> Limpar parte externa da máquina;
> Verificar o estado da alça de transporte;
> Limpeza do filtro de ar para manter a máxima potência do seu motor de forma a reduzir o consumo de combustível;
> Verificação periódica da massa de lubrificação da caixa de engrenagem;
> Limpeza do filtro de combustível;
> Afiar discos de corte;
O manuseamento cuidado protege a roçadora e aumenta a sua vida útil.

Para desempenhar o trabalho pretendido na máxima segurança, deverá utilizar equipamentos de proteção:

Proteção facial
Rede / Acrílico 
- VIP1780B / 
VIP1760B

Capacete com proteção 
facial e auricular 
- VICSPFA

Luvas nitrílicas 
- VILN6 - 10

Caneleiras de proteção 
- VICT

Casaco de alta 
visibilidade 
- VIBAVM- XXL

Calças de alta 
visibilidade 
- VICAV40 - 50

Complemento de gama Vito Security, acesse o site www.vito-tools.pt, para mais informações.

Proteção de cabeça Vestuário de proteção Proteção de mãos

Proteção de joelhos


