
 L150 L160 L170     L175

Potência LíQUiDa (SaE J1349)  36 hp (27 kW) 44 hp (33 kW) 50 hp (37 kW) 60 hp (45 kW)

PESo oPEracionaL:  2.042 kg 2.510 kg 2.513 kg     2.826 kg

carga oPEracionaL:  612 kg 726 kg 801kg     907 kg
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A força global da New Holland está na alta performance de suas máquinas. Presente nos cinco continentes, a New Holland 

é reconhecida pela eficiência, confiabilidade e, sobretudo, pela alta tecnologia que emprega em seus equipamentos.

Suas máquinas apresentam o mais alto padrão de qualidade internacional e proporcionam soluções locais em todos os 

segmentos onde atuam. Essa é a força global da New Holland, que consolida a excelência de sua marca no mercado mundial 

da construção.

L150 L160 L170 L175

A LINHA COMPACTA MAIS 
   PRODUTIVA DO MERCADO.

As minicarregadeiras New Holland combinam uma excelente estabilidade com o incrível alcance do cinematismo Super 

BoomTM de elevação. Essa característica proporciona um percurso mais seguro e estável do que suas concorrentes, ao mesmo 

tempo que possibilita maior capacidade de elevação. O resultado é o transporte de maiores cargas e maior produtividade.

Pequenas e ágeis, as minicarregadeiras Super BoomTM oferecem alta performance, com respostas rápidas para 

menores tempos de ciclos e maiores velocidades de deslocamento. Sua estrutura compacta, pequena altura e excelente 

manobrabilidade permitem que elas trabalhem nos menores espaços.

Minicarregadeiras New Holland Super BoomTM. Com elas, não falta espaço para a produtividade.

 



TREM DE FORÇA:
   CONFIABILIDADE E 
RESISTÊNCIA A TODA PROVA.
       POTÊNCIA PARA ENCARAR 
     QUALQUER DESAFIO.
Os motores New Holland têm desempenho comprovado. Com injeção direta de combustível, eles proporcionam uma 

operação silenciosa, baixa emissão de poluentes e maior economia. O excelente torque mantém sua forte propulsão, mesmo 

nas condições mais severas.

     SIMPLICIDADE COM DESEMPENHO SUPERIOR.
Um trem de força simplificado utiliza bombas hidráulicas em linha para proporcionar menor ruído e operações suaves e 

silenciosas. A L175 oferece transmissão opcional de duas velocidades, que permite deslocamentos de mais de 16 km/h, ideais 

para ganhar tempo na obra e entre dois canteiros de obras.

    RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS.
Seus radiadores possuem alta capacidade de resfriamento para operar sob altas temperaturas, já que as minicarregadeiras 

também podem trabalhar em lugares pequenos, estreitos e baixos.

        SISTEMA ELÉTRICO: 
     BATERIA SEM MANUTENÇÃO.
O sistema elétrico das minicarregadeiras Super BoomTM, testado e aprovado em campo, inclui uma bateria que não requer 

manutenção, para partidas até -12ºC, com auxílio para arranque a frio.

3

 



4

L150 L160 L170 L175
    SISTEMA HIDRÁULICO DE ALTA CAPACIDADE.
Bem dimensionado, o sistema hidráulico das minicarregadeiras Super BoomTM proporciona respostas rápidas para 

menores tempos de ciclo, maiores velocidades de deslocamento (11,6 e 16,1 km/h) e rápida mudança de acessório.

       GEOMETRIA DE ELEVAÇÃO 
     PATENTEADA SUPER BOOM™.   

O design inovador Super Boom™ permite realizar mais em menos tempo. Ele possibilita elevar a carga para cima e para 

longe, com maior alcance e altura de descarga. Já a caçamba mantém-se nivelada para reduzir derramamentos, mesmo com 

carga máxima.

Com o Super Boom™, o resultado é a maior capacidade de elevação para cada quilo de peso total da máquina. Isso 

significa transportar maiores cargas e maior produtividade.
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RAPIDEZ E ESTABILIDADE   
   PARA TRABALHAR 
                     SEM LIMITES.

     UMA ESTABILIDADE INCOMPARÁVEL.
A maior distância entre os, com o centro de gravidade mais baixo e a melhor distribuição de peso proporcionam às 

minicarregadeiras New Holland um percurso mais seguro e estável do que as concorrentes.

Essas pequenas notáveis deslocam-se com a caçamba cheia em um terreno irregular com muito menos derramamento 

e sem vazamentos inesperados. 

Não importa o tipo de atividade. Seja construção, paisagismo, demolição ou agricultura, as minicarregadeiras New Holland 

Super Boom™ trabalham com a maior eficiência sem limites para a produtividade.

      PEQUENAS PARA TRABALHAR, 
    GRANDES PARA PRODUZIR.
A pequena altura, a estrutura compacta e a facilidade nas manobras permitem que as minicarregadeiras New Holland 

Super Boom™ entrem e trabalhem em locais estreitos, apertados, de tetos baixos, onde as concorrentes não conseguem 

penetrar.
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L150 L160 L170 L175
   TUDO SOB CONTROLE: 
      PRODUTIVIDADE NA PONTA DOS DEDOS.
O design Super Boom™ permite que os operadores trabalhem com conforto, confiança e alto rendimento. 

A facilidade operacional das minicarregadeiras New Holland começa na ergonomia:n Controles de pé, de resposta imediata, com posições ajustáveis de pedal.n Freio de estacionamento acionado por botão.n Painel instrumental digital alerta para problemas potenciais com alarmes tanto visíveis como audíveis.n Painel instrumental avançado – opcional – com ferramentas adicionais de diagnóstico, indicadores de falhas, 

     proteção para desligamento do motor e bloqueio com código de segurança.

Controles piloto opcionais, disponíveis apenas para as minicarregadeiras 

New Holland Super Boom™ L170 e L175:n Alavancas de baixo esforço proporcionam resposta instantânea 

     ao menor movimento, resultando em um controle preciso e menor fatiga.n A alavanca esquerda controla a direção e o deslocamento da máquina (para frente e para trás)n A alavanca direita oferece controle completo da inclinação do acessório e do braço. n A alavanca do acelerador está convenientemente situada à direita, permitindo que o operador dirija simultaneamente 

    com a alavanca esquerda enquanto ajusta a velocidade com a mão direita.
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ERGONOMIA,     
       VISIBILIDADE E 
CONFORTO PARA MAIS       
                   EFICIÊNCIA.

    VISIBILIDADE EXCEPCIONAL.
As minicarregadeiras New Holland Super Boom™ possibilitam ampla visão em todas as direções. Para trás, a visibilidade 

é excelente, devido ao grande vidro, ao capô baixo e à inexistência de torre na estrutura traseira.

Para frente, a baixa barra transversal do braço permite ver a borda de corte da caçamba quando o braço está abaixado. 

Telas de metal em cada lado proporcionam proteção e excelente visão lateral.

    JORNADAS DE TRABALHO MAIS PRODUTIVAS.
A comodidade nas jornadas de trabalho é essencial para o aumento da produtividade. 

n Confortável assento com suspensão, nos quatro modelos.n Descansos de braço longos, curvilíneos e ajustáveis, proporcionam suporte para o antebraço superior.n Amplos espaços para as pernas e para os pés oferecem maior conforto operacional.n Ar-condicionado, opcional (L175).
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L150 L160 L170 L175
   MAIS ACESSÓRIOS, MAIS VERSATILIDADE, 
      MAIS PRODUTIVIDADE.
Qualquer que seja a sua atividade – cavar, levantar, martelar, cortar, varrer, limpar, perfurar, etc. –, existe sempre um 

acessório New Holland para a sua necessidade.

O sistema universal de engate Pick-Up ’N Go™ permite engatar até mais de 60 acessórios New Holland e vários de outras 

marcas. O Acople Rápido Hidráulico (opcional > L160 à L175) permite trocar os acessórios sem o operador sair da cabine.

Uma ampla lista de opções e acessórios instalados pelo concessionário estão disponíveis, incluindo cabine fechada, kit 

com aquecedor/desembaçador, tomada hidráulica auxiliar, monitor de carga, adaptador de engate de três pontos e muito 

mais.

     VERSATILIDADE ATÉ    
    NÃO ACABAR MAIS.
As minicarregadeiras New Holland Super Boom™ fazem 

muito mais do que elevar cargas e carregar caminhões. Veja 

abaixo a ampla variedade de acessórios que elas utilizam e 

entenda por que essas pequenas notáveis são reconhecidas 

como máquinas de grande versatilidade e alta produtividade.

Alguns dentre os vários acessórios disponíveis:

n Caçambas 4 em 1n Ancinhos automatizadosn Retroescavadeirasn Manipuladores e garfos transportadores de fardosn Porta-Palletsn Vassourasn Estilhaçadoresn Niveladores a frion Escoadores de concreton Garras para concreton Lâminas niveladorasn Perfuradores de solon Ancinhos niveladoresn Garras

n Braços de levantamenton Garfos para pallets n Aplicadores de estacasn Caçambas para pedrasn Serras para rochasn Segadoras giratóriasn Instaladores de cercas contra erosãon Lâminas, sopradores e empurradores de neven Preparadores de solo n Eliminadores de tocosn Enxadas para árvoresn Cavadores de valetasn Rolos vibradores
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MUDANÇA DE 
        ACESSÓRIOS E  
    MANUTENÇÃO. 
  TUDO MUITO RÁPIDO.

      MANUTENÇÃO BASTANTE SIMPLES.
A facilidade nas inspeções de rotina e na manutenção das minicarregadeiras New Holland Super Boom™ possibilita que 

essas máquinas estejam sempre prontas para entrar em atividade.

Isso porque todos os principais pontos de serviço podem ser acessados mesmo com o braço da miniescavadeira abaixado. 

O assento pode ser levantando sem ferramentas, para oferecer fácil acesso às bombas hidráulicas e aos componentes da 

transmissão.

Todo o conjunto do braço e da cabine pode ser levantado para frente, caso haja necessidade de maior acesso.

     LONGOS INTERVALOS DE MANUTENÇÃO.
Você passa mais tempo na obra e menos tempo na oficina para a manutenção de rotina:

n Intervalo-padrão de lubrificação: a cada 50 horas.n Filtro e óleo do motor: a cada 300 horas.n Filtro e sistema hidráulico: a cada 600 horas.

 



L150 L160 L170 L175

10

ESPECIFICAÇÕES

L

M N

L150 L160 L170 L175

A. Ângulo de saída 28° 28º 28° 26°

B. Ângulo de descarga (máximo) 45° 44º 44° 43°

C. Altura de descarga (SAE) 2.341 mm 2.371 mm 2.371 mm 2.428 mm

D. Alcance de descarga à altura máxima (SAE) 505 mm 709 mm 709 mm 703 mm

E. Altura 1.883 mm 1.935 mm 1.935 mm 1.975 mm

F. Altura até o pino de articulação 2.940 mm 2.996 mm 2.996 mm 3.070 mm

G. Distância do solo 215 mm 219 mm 219 mm 241 mm

H. Comprimento com caçamba 3.081 mm 3.240 mm 3.240 mm 3.293 mm

I. Altura máxima de operação 3.599 mm 3.652 mm 3.652 mm 3.742 mm

J.
Ângulo de recolhimento 
(em posição de transporte)

35° 35º 35° 36°

K. Distância entre eixos 945 mm 1.080 mm 1.080 mm 1.080 mm

L. Raio de giro 3.291 mm 3.519 mm 3.519 mm 3.520 mm

M. Bitola
1.217 mm

com pneus de

10” x 16.5”

1.370 mm

com pneus de

10” x 16.5”

1.370 mm

com pneus de

10” x 16.5”

1.488 mm

com pneus de

12” x 16.5”

N. Largura 1.524 mm 1.624 mm 1.624 mm 1.793 mm

dimensões

L150 L160 L170 L175

Caixas de correntes* 5,7 l 12,3 l 12,3 l 5,7 l

Sistema de arrefecimento 9,3 l 10,2 l 10,2 l 11,4 l

Cárter do motor (c/ filtro) 5,5 l 6,5 l 6,5 l 8,0 l

Tanque de combustível 33,1 l 54,5 l 54,5 l 61,7 l

Sistema de óleo hidráulico 18,9 l 32,6 l 32,6 l 32,6 l

capacidades

*Inclui redutores
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L150 L160 L170 L175
Capacidade  
Coroada SAE

Capacidade
SAE

Peso

Fundição/Terra - 1.370 mm X 0,28 m3 0,21 m3 113 kg

Fundição/Terra - 1.520 mm X X X 0,31 m3 0,24 m3 122 kg

Fundição/Terra - 1.670 mm X X X 0,41 m3 0,31 m3 168 kg

Fundição/Terra - 1.830 mm X X X 0,45 m3 0,34 m3 177 kg

Perfil Baixo - 1.370 mm X 0,28 m3 0,22 m3 138 kg

Perfil Baixo - 1.520 mm X X X 0,33 m3 0,24 m3 150 kg

Perfil Baixo (alongada) - 1.520 mm X X X 0,40 m3 0,29 m3 163 kg

Perfil Baixo (alongada) - 1.670 mm X X X 0,44 m3 0,32 m3 197 kg

Perfil Baixo (alongada) - 1.830 mm X X X 0,48 m3 0,35 m3 216 kg

Aplicações gerais/Materiais leves - 1.520 mm X X X 0,56 m3 0,45 m3 159 kg

Aplicações gerais/Materiais leves - 1.830 mm X X X 0,65 m3 0,52 m3 197 kg

Aplicações gerais/Materiais leves - 2.130 mm X X X 0,79 m3 0,64 m3 227 kg

Adubo/Fertilizante - 1.520 mm X X X 0,47 m3 0,37 m3 154 kg

Adubo/Fertilizante - 1.830 mm X X X 0,54 m3 0,44 m3 211 kg

caçambas

performance

* Unidade-base mais tanque de combustível cheio e operador de 75 kg.

L150 L160 L170 L175

FORÇA DE DESAGREGAÇÃO:

Força de desagregação da caçamba (SAE) 1.591 kg 1.687 kg 1.687 kg 1.956 kg

Força de desagregação do braço (SAE) 1.089 kg 1.285 kg 1.285 kg 1.362 kg

TEMPOS DE CICLO:

Tempo de levantamento 3,1 s 3,0 s 2,7 s 3,1 s

Tempo de descarga 1,6 s 2,0 s 1,7 s 2,3 s

Tempo de descida 3,5 s 3,0 s 2,3 s 2,1 s

Tempo de recolhimento 1,4 s 1,7 s 1,5 s 1,5 s

Tempo de ciclo total do braço 9,6 s 9,7 s 8,2 s 9,0 s

VELOCIDADE MÁX. DE DESLOCAMENTO:

Faixa de baixa velocidade 11.8 km/h 11.8 km/h 11.8 km/h 11.6 km/h

Faixa de alta velocidade NA NA NA 16.1 km/h

CARGA OPERACIONAL:

SAE 612 kg 726 kg 801 kg 907 kg

PESO OPERACIONAL:

SAE* 2.042 kg 2.510 kg 2.513 kg 2.826 kg

CARGA DE TOMBAMENTO:

Sem peso, conforme SAE J-732 1.225 kg 1.451 kg 1.601 kg 1.814 kg
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ESPECIFICAÇÕES

L150 L160 L170 L175

Diâmetro do eixo 44,5 mm 50,8 mm 50,8 mm 50,8 mm

Dimensão das correntes 50/80 HD 80 HD 80 HD 80 HD

Transmissão final
redução dupla, corrente/

corrente motriz
corrente motriz

redução dupla, corrente/

corrente motriz
corrente motriz

TRANSMISSÕES HIDROSTÁTICAS

Bombas da transmissão 
hidrostática de pistões axiais  
de deslocamento variável

21,5 cm3 40,6 cm3 40,6 cm3
40,6 cm3 - 1 velocidade

26,2 cm3 - 2 velocidades

Motor de pistões axiais
de deslocamento fixo

40,6 cm3 82,6 cm3 82,6 cm3 ND

MOTOR DE PISTÕES RADIAIS

Baixa ND ND ND
400 cm3 - 1 velocidade

180 cm3 - 2 velocidades

Alta ND ND ND 165 cm3

trem de força

sistema elétrico

motor

L150 L160 L170 175

Alternador  40 A 55 A

Bateria 12-volt 650 CCA @ -18°C baixa manutenção

Proteção do sistema Fusível de 30 A 

INSTRUMENTAÇÃO: horímetro, alarme de voltagem, alarme e luz de aviso da temperatura do óleo hidráulico, alarme e luz de aviso da temperatura do líquido 

de arrefecimento, indicador do nível de combustível, alarme e luz de aviso da pressão da carga de transmissão, alarme e luz de aviso da pressão do óleo do 

motor, luz de aviso para colocação do cinto de segurança, alarme e luz de aviso de obstrução do purificador de ar, alarme e luz de aviso de obstrução do filtro 

de transmissão, luz lembradora do freio de estacionamento.

L150 L160 L170 L175

Fabricante New Holland

Número do modelo N843H N844 N844T N844LT

Purificador de ar Duplo estágio, filtro de elemento seco

Diâmetro e curso 84 mm x 90 mm 84 mm x 90 mm 84 mm x 90 mm 84 mm x 100 mm

Número de cilindros 3 4 4 4

Deslocamento 1,5 l 2,0 l 2,0 l 2,2 l

Combustível Diesel

POTÊNCIA:

Bruta 38 hp (28,4 kW) 46 hp (34 kW) 52 hp (39 kW) 60 hp (45 kW)

Líquida SAE 36 hp (26,9 kW) 44 hp (33 kW) 50 hp (37 kW) 56 hp (42 kW)

VELOCIDADES:

Rápida, sem carga 3.450 +/- 50 rpm 3.140 +/- 50 rpm 3.140 +/- 40 rpm 3.140 +/- 40 rpm

Marcha lenta, sem carga 1.000 +/- 50 rpm 1.080 +/- 50 rpm 1.080 +/- 50 rpm 1.200 +/- 50 rpm

Torque máximo 99 Nm 137 Nm 153 Nm 173 Nm

Sobretorque 15% 20% 20% 20%
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cilindro de levantamento
L150 L160 L170 L175

Marca New Holland de dupla ação New Holland de dupla ação New Holland de dupla ação New Holland de dupla ação

Diâmetro e curso 6,35 x 41 cm 6,35 x 41 cm 6,35 x 47 cm 6,35 x 54 cm

Tamanho da biela 3,5 cm 3,5 cm 3,5 cm 3,5 cm

CILINDROS DA CAÇAMBA:

Marca New Holland de dupla ação New Holland de dupla ação New Holland de dupla ação New Holland de dupla ação

Diâmetro e curso 6,4 x 46,0 cm 5,7 x 45,4 cm 5,7 x 45,4 cm 5,7 x 45,4 cm

Tamanho da biela 286 mm 318 mm 318 mm 318 mm

Válvula de controle 3 carretéis, centro aberto 3 carretéis, centro aberto 3 carretéis, centro aberto 3 carretéis, centro aberto

Filtragem Filtro removível de 5 micra Filtro removível de 5 micra Filtro removível de 5 micra Filtro removível de 5 micra

Bomba hidráulica Engrenagem 44 l/mm Engrenagem 57 l/mm Engrenagem 64,4 l/mm Engrenagem 64,4 l/mm

Sistema hidráulico de alto fluxo 
(se instalado)

NA NA 94,6 l/mm 94,6 l/mm

Reservatório de óleo 5,7 l 14,8 l 14,8 l 14,8 l

Pressão de alívio do sistema 2.500 psi 2.500 psi 2.500 psi 2.500 psi
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n MOTOR
 Aquecedor do bloco do motor
 Filtro de ar a seco, de duplo estágio
 Motor diesel de injeção indireta
 Vela aquecedora do coletor de admissão temporizada
n HIDRÁULICA
 Cilindros de levantamento New Holland de dupla ação
 Cilindro da caçamba New Holland de dupla ação
 Filtro removível de 5 micra 
 Válvula de controle de 3 carretéis e centro aberto
n TRANSMISSÃO
 Bombas de pistão axial de deslocamento 
 variável, motores de pistão axial
 Bombas de pistão axial de deslocamento variável, motores   
 de pistão radial (L175)
n SISTEMA ELÉTRICO
 Sistema de 12 volts
 Alternador 40 A 
 Alternador de 55 A (L175)
 Bateria única 625 CCA
 Fusíveis protetores de circuito
 Horímetro 
 Alarme de voltagem 
 Alarme e luz de aviso da temperatura do óleo hidráulico
 Alarme e luz de aviso da temperatura do líquido de arrefecimento
 Indicador do nível de combustível
 Alarme e luz de aviso de pressão da transmissão 
 Alarme e luz de aviso de pressão do óleo do motor
 Luz de aviso para colocação do cinto de segurança
 Alarme e luz de aviso de obstrução do filtro de ar

 Alarme e luz de aviso de obstrução do filtro de transmissão
 Luz de aviso de freio de estacionamento
n LUZES
 Luzes de trabalho: duas halógenas na frente, uma halógena atrás
n MANUTENÇÃO
 Dispositivo de inclinação da cabine e braço
 Intervalo de lubrificação de 50 horas
 Assento articulável (sem necessidade de ferramentas)
 Bocal do tanque de combustível localizado em posição baixa
 Radiador móvel acessível à limpeza
 Porta traseira/tampa superior para o motor
 Painéis laterais do motor removíveis 
    (sem necessidade de ferramentas)
n SEGURANÇA
 Alarme de ré
 Buzina
 Bloqueio manual do braço dentro da cabine
 Bloqueio de funcionamento da máquina através do cinto 
    de segurança
 Freios de estacionamento a disco SAHR
 proteções antivandalismo
 Bocal de combustível antivandalismo 
 Sistema hidráulico antivandalismo
 Porta traseira, tampa do motor e painéis laterais traváveis
n ACESSÓRIOS
 Função hidráulica auxiliar com engates rápidos
 Forração do teto
 Partida a frio
 Assento com suspensão (L160, L170 e L175)

n LUZES
    Quatro pisca-piscas/luzes de aviso
 Indicadores de direção 
n PNEUS
 Consulte seu concessionário para conhecer as opções 
 aprovadas de pneus 
n ACESSÓRIOS
 Ar-condicionado (L175)
 Descansos de braço
 Placa de retenção para caçamba (apenas caçambas de perfil baixo)
 Kit de dentes da caçamba (apenas caçambas para material  
 pesado, uso geral e perfil baixo)
 Macaco para basculamento da cabine
 Cabine fechada
 Kit de janelas laterais para cabine
 Catalisador (L170)
 Painel de instrumentação avançado

 Porta para demolição
 Suporte para extintor de incêndio
 Placa de cobertura para o piso
 Controles manuais
 Aquecedor/desembaçador
 Sistema hidráulico de vazão elevada (L170 e L175) 
 Engate rápido hidráulico (L160, L170 e L175)
 Pré-filtro/aspirador (L170)
 Espelho retrovisor
 Cinto de segurança de 3 polegadas 
 Cinto de segurança de 3 pontos
 Emblema de veículo lento (SMV)
 Janela superior
 Transmissão de 2 velocidades (L175)
 Baliza rotativa
 Kit de contrapesos 

PADRÃO

OPCIONAL

EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO

Consulte seu concessionário para conhecer os acessórios aprovados
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Fábrica:
Contagem – Minas Gerais – Brasil

Av. General David Sarnoff, 2.237

Inconfidentes – CEP 32210-900

Fone: 31 2104-3111 

PÓS-VENDAS DA REDE AUTORIZADA NEW HOLLAND.

GARANTIA DE ALTA PERFORMANCE E PRODUTIVIDADE.

 NO SEU CONCESSIONÁRIO:

Escritório Comercial:
Nova Lima – Minas Gerais – Brasil

Rua Senador Milton Campos, 175 / 4° andar

Vila da Serra – CEP 34000-000

Fones: 31 2123-4902 / 31 2123-4904

A Rede Autorizada New Holland oferece serviços especializados, profissionais rigorosamente treinados pela fábrica e peças genuínas 
com garantia de qualidade e procedência, além de suporte total na compra do seu equipamento e facilidade no financiamento. 

O serviço de Pós-Vendas New Holland está à sua 
disposição para orientá-lo e apresentar as melhores 
opções na contratação de serviços autorizados e 
na aquisição de peças. Com ele, você garante a alta 
performance e o melhor desempenho da sua máquina, 
com toda segurança e com o menor custo-benefício. 

Para ter total acesso à produtividade e à alta tecnologia 
que só a New Holland oferece, conte com o Pós-Vendas 
da Rede Autorizada New Holland. 

www.newholland.com.br

As dimensões, pesos e capacidades mostrados neste folheto, bem como qualquer conversão usada, são sempre aproximados e estão sujeitos a variações 
consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. É política da New Holland o aprimoramento contínuo de seus produtos, reservando-se a mesma 
o direito de modificar as especificações e materiais ou introduzir melhoramentos a qualquer tempo sem prévio aviso ou obrigação de qualquer espécie.                          
As ilustrações não mostram necessariamente o produto nas condições standard.
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