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Classe Mini

SUPER 700-3
VIBROACABADORA DE ESTEIRAS

Larguras de pavimentação de 0,5 m a 3,2 m

Capacidade de pavimentação até 250 t/h 

Largura de passagem 1,4 m
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Máquina pequena, grandes benefícios

O conceito de máquina da SUPER 700-3 oferece 

grande variabilidade de aplicações nas mais  

diversas obras. 

Munida da mesa extensível AB 220 V, a SUPER 700-3  

está indicada para tarefas menores e médias, tais 

como o enchimento de valas ou a construção de 

vias para ciclistas e pedestres. 

Esta máquina mostra seus potenciais também em 

projetos de jardinagem e paisagismo como na 

pavimentação de pisos em galpões ou garagens 

subterrâneas, o que constitui um desafio para a 

tecnologia de máquinas por exigir manobrabilidade 

e compacidade. 

Graças ao novo conceito de comando ErgoBasic,  

o comando da SUPER 700-3 é muito fácil e intuitivo.

A relação preço-benefício favorável da SUPER 700-3 

torna esta máquina no parceiro ideal para pequenas  

construtoras e órgãos públicos.
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Destaques da  
SUPER 700-3

Opções flexíveis de 

alimentação devido  

a silo assimétrico

Locomoção estável e  

direção precisa garantidas  

por acionamentos  

controlados via comando 

eletrônico

Mesa extensível AB 220 

na versão V (vibração)

Ampla gama de  

aplicações com larguras 

de 0,5 — 3,2 m para  

uma grande variedade 

de projetos 

Para trabalhos com 

pouco espaço graças  

às dimensões compactas

Potente e econômica graças  

a motor a diesel Deutz com  

54 kW e nível ECO

 Manuseio fácil devido 

ao conceito de comando 

ErgoBasic inovador e de 

fácil compreensão
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Compacta, leve e manobrável

As áreas de aplicação aqui mostradas são típicas da VÖGELE Mini Class. 
As ilustrações podem também mostrar o modelo antecessor.

CONSTRUÇÃO DE VIAS EM PARQUES PAVIMENTAÇÃO DE PAVILHÕES INDUSTRIAIS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ENTRE TRILHOS DE BONDE ENCHIMENTO DE VALAS ESTREITASREABILITAÇÃO DE RUAS COMUNAIS PEQUENAS CONSTRUÇÃO DE VIAS PARA CICLISTAS  
E PEDESTRES

APLICAÇÃO DE ACOSTAMENTOS CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA CALÇADAPAVIMENTOS DE QUADRAS ESPORTIVAS CONSTRUÇÃO DE FAIXAS CENTRAIS  
EM AUTOESTRADAS

A SUPER 700-3 mostra seus pontos fortes em  

todos os lugares extremamente confinados,  

estreitos ou baixos. Graças a suas medidas  

compactas, é a máquina ideal para o paisagismo  

e a jardinagem, mas também para a construção  

de parques de estacionamento, caminhos rurais, 

vias para ciclistas e pedestres. 

Mas também no trabalho em faixas centrais de  

autoestrada, garagens subterrâneas e galpões 

baixos, esta representante da Mini Class se  

sente um peixe dentro d´água.

Em todos esses lugares, seu tamanho compacto, 

sua grande manobrabilidade e sua potência são 

um fator decisivo para um trabalho eficaz. 

Tecnicamente sofisticada, ela domina mesmo as 

mais difíceis condições. O silo assimétrico facilita o 

enchimento da minivibroacabadora sobretudo em 

lugares onde exista pouco espaço para manobrar. 
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Compacta para facilitar o transporte  
e a pavimentação

Pavimentação até 5 cm junto a muros

   Com uma bitola exterior de 1,14 m, esta  

vibroacabadora de esteiras é particularmente  

indicada para a pavimentação entre trilhos  

de bondes e dentro de faixas fresadas.

   Graças ao desenho sofisticado, a máquina se  

aproxima de muros até uma distância de 5 cm.

    A altura total de menos de 2,0 m possibilita  

o trabalho em lugares baixos e debaixo de 

telhados.

   Graças a largura de passagem de apenas 1,4 m,  

entradas ou portões estreitos deixam de ser um  

obstáculo. A máquina pavimenta com grande  

facilidade mesmo acessos estreitos ou áreas de  

tráfego dentro edifícios como garagens subterrâneas.

    A vasta gama de larguras — de 0,5 a 3,2m —  

significa que a máquina pode ser usada de 

modo muito versátil, assegurando um elevado 

grau de utilização.

114 cm 140 cm
320 cm
50 cm

5 cm
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Perfeito manuseio do material

Máxima flexibilidade da alimentação é  

um fator importante em lugares apertados e 

estreitos. Foi por isso que se criou o silo grande 

da SUPER 700-3. Ele pode ser alimentado  

confortavelmente mediante caminhão ou  

escavadora, dependendo do espaço disponível. 

A correia transportadora de grande capacidade,  

o túnel do material com grande capacidade e  

os caracóis de altura ajustável se adaptam às 

necessidades e garantem um fluxo preciso até  

a mesa.
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Um grande silo com paredes laterais, dobráveis  

separadamente, foi projetado de modo a permitir  

sempre uma alimentação melhor possível e 

econômica. Seja pela frente com o caminhão,  

seja pelos lados com a escavadora — as paredes 

laterais se adaptam a qualquer posição. 

A parede assimétrica opcional (esquerda) torna 

possível alimentar o silo mediante o caminhão, 

mesmo quando o veículo de alimentação não 

pode acoplar à frente da máquina, tal como é  

o caso em trabalhos rentes a muros e outros 

obstáculos.

A vibroacabadora da Mini Class dispõe de um 

eficiente sistema de transporte de material. O silo 

grande assegura que haja sempre quantidade  

suficiente de material e o túnel largo foi concebido 

para elevado volume de material. 

As pás grandes do caracol distribuem o material  

de modo homogêneo até diante da mesa. 

Alimentação flexível Fluxo de material otimizado

Acionamento ideal da correia transportadora  

O acionamento da correia transportadora,  

disposto atrás da máquina, proporciona força 

suficiente para elevada capacidade de transporte 

com baixo desgaste de material. O sentido de 

movimentação da correia transportadora pode ser 

invertida, evitando perdas de material durante um 

reposicionamento.

O silo assimétrico permite inclinar hidraulicamente 

a parede esquerda. Juntamente com os roletes de 

encosto deslocáveis para a esquerda, tal facilita  

a alimentação do material pelo caminhão durante  

a pavimentação ao longo de muros e outros  

obstáculos.

Silo de material grande  

Com uma capacidade de 5,8 t, o silo da  

minivibroacabadora foi concebido para  

garantir uma alimentação controlada e  

ininterrupta.

Túnel largo do material  

O túnel do material é de grandes dimensões 

para um transporte de até 250 t/h.

Pás grandes do caracol

As pás do caracol, com um diâmetro de 300 mm, 

zelam por uma distribuição homogênea do  

material. A altura dos caracóis é ajustável  

continuamente em 100 mm; a pedido, o ajuste  

é feito hidraulicamente.

30 cm10 cm
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SUPER 700-3

O conceito de  
comando ErgoBasic

O conceito de comando ErgoBasic, desenvolvido 

tendo como base o sistema de comando ErgoPlus 

instalado em todas as vibroacabadoras grandes  

da VÖGELE, foi especialmente desenhado para  

atender as necessidades e exigências dos usuários  

de vibroacabadoras da Mini Classe.  

O objetivo foi desenvolver um sistema que  

permitisse controlar máquinas pequenas de  

modo tão rápido, preciso e intuitivo como  

máquinas grandes. 

A VÖGELE é, assim, o único fabricante que  

oferece um conceito uniforme de comando  

para todas as classes de vibroacabadoras.
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O painel de comando  
ErgoBasic
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“Controle total para o operador”
www.voegele.info16   |   MINI CLASS   

SUPER 700-3

17 17 16   |   CLASSE MINI Courtesy of Machine.Market 

https://machine.market


Tudo em um relance: As funções, dispostas 

de modo claro, orientado na prática e lógico, 

evidenciam a afinidade com o painel de comando 

ErgoPlus. 

Deste foi emprestado o tipo de comutadores  

e os símbolos, que se encaixam perfeitamente 

às funções de uma minivibroacabadora. 

A tela deixou de ser necessária devido ao  

número menor de funções. O status de todas as 

configurações é exibido em porcentagens por 

meio de barras de LEDs, dispostas diretamente  

ao lado da função respectiva.

Os outros LEDs indicam a velocidade dos  

caracóis e do sistema de compactação, como  

também o nível do tanque de combustível.

Motor a diesel com diferentes velocidades

O motor a diesel funciona com três velocidades diferentes: MIN, ECO e MAX.  
A velocidade desejada pode ser ajustada facilmente com os botões de seta. 
Muitas obras podem ser executadas na velocidade ECO. Um trabalho  
a velocidade baixa do motor reduz significativamente o nível de ruído e o  
consumo de combustível.

Operação segura em trabalhos à noite  

A retroiluminação antirreflexo liga automaticamente ao  
anoitecer, para uma operação segura em obras noturnas. 

Capacidade de compactação

A capacidade do sistema de compactação se controla diretamente no  
painel de comando. A barra de luzes LED de 0 a 100% indica a velocidade 
ajustada para os vibradores. Quando necessário, a performance de  
compactação pode ser ajustada de modo rápido e fácil mediante os 
botões “mais” e “menos”.

Direção com raio de curva pré-selecionável

A direção da máquina é efetuada mediante roda ergonômica que possibilita  
ao operador manobrar com facilidade e precisão mesmo em esquinas  
muito pequenas. Para curvas mais prolongadas com raios constantes,  
o operador pode definir previamente o raio de curva com a ajuda de teclas  
de seta. Enquanto a função permanece ativa, a vibroacabadora se mantém 
automaticamente na trajetória ajustada. O operador pode assim se  
concentrar plenamente no processo de pavimentação.

O painel de comando ErgoBasic  
do operador

Capacidade dos caracóis

A capacidade máxima dos caracóis pode ser adaptada às larguras  
de trabalho no modo automático, separadamente para a direita e para  
a esquerda, usando as teclas “mais” e “menos”. O valor ajustado em 
porcentagem é exibido nos LEDs.  

 Escolha de modos de operação para a vibroacabadora

Todas as funções importantes de pavimentação e da vibroacabadora podem 
ser ajustadas diretamente no painel de comando ErgoPlus por meio de 
botões específicos. Apertando um botão, a vibroacabadora muda para o 
próximo modo operacional pela seguinte ordem: “Pavimentar”, “Posicionar”, 
“Deslocar”, “Neutro”. Um díodo luminoso indica o modo atualmente ativo.  
A função de memória salva todos os valores ajustados quando se abandona  
o modo operacional “Pavimentar”. Deste modo, todos os ajustes salvos  
voltam a estar imediatamente disponíveis após um reposicionamento da 
vibroacabadora.

Indicadores de função e status

Graças aos indicadores de funções e status, o operador tem tudo sob  
controle mesmo sem tela. A título de exemplo, ele pode ler o nível do  
tanque diretamente no painel e reconhecer se existe qualquer falha.
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O controle remoto ErgoBasic da mesa

Um uso fácil e seguro de todas as funções da  

mesa é um fator decisivo para estradas de ótima  

qualidade. Foi por isso que a VÖGELE desenvolveu 

um controle remoto para a mesa ErgoBasic,  

especialmente adaptado ao novo sistema de  

comando da SUPER 700-3.

O teclado do controle remoto está dividido  

de modo lógico de acordo com os processos  

funcionais. A caixa robusta protege contra  

impactos durante o trabalho árduo no canteiro.

O comando é fácil de entender, podendo ser  

aprendido, intuitivamente, em muito pouco tempo. 

Aqui se aplicam os símbolos do comprovado  

sistema de comando ErgoPlus.

O controle remoto da mesa ErgoBasic possibilita 

ajustar fácil e rapidamente todas as funções relevantes 

da mesa. Estas incluem também o acesso aos sistemas 

de transporte do material e ao sensor ultrassônico  

para o caracol. 

Para cada lado da mesa existe um controle remoto 

separado. O operador tem maior margem de ação 

graças aos suportes magnéticos e a conexão por 

cabo em espiral. Isso significa que ele pode controlar 

a mesa a qualquer momento, da melhor posição 

possível — um fator de imensa importância sobretudo 

quando se trabalha em espaços confinados. 

Todas as funções principais  

de pavimentação podem ser  

controladas mediante duas unidades 

úteis para controle remoto da mesa.  

Símbolos simples e compreensíveis  

independentemente do idioma 

possibilitam um comando intuitivo  

da máquina.

1 //  Ajuste da correia transportadora,  

 automático / manual

2 //  Buzina

3 //    Ajuste do caracol, automático / 

manual / inverter

4 //  Ligar / desligar a posição flutuante

5 //  Controle da largura da mesa,  

um lado

6 //  Ajuste do cilindro nivelador

www.voegele.info22   |   CLASSE MINI
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As unidades de controle remoto 

oferecem todas as funções necessárias 

para um nivelamento e inclinação  

de alta precisão. Símbolos claros  

possibilitam um comando intuitivo  

da máquina.

1 // Desvio dos valores definidos

2 //  Ligar / desligar Niveltronic Basic

3 //  Ajuste da sensibilidade dos  

sensores

4 //  Seleção: Tipo de referência  

(base, fio esticado, inclinação  

transversal)

5 // Ajustamento rápido

6 // Ajuste do valor nominal

7 // Calibração dos sensores

Em linha com o conceito de comando ErgoBasic 

para vibroacabadoras da Mini Class, a VÖGELE 

desenvolveu um sistema automático de nivelamento 

e inclinação, o Niveltronic Basic. Completamente 

integrado no controle da máquina, esse sistema  

se adapta perfeitamente a cada modelo de  

vibroacabadora. Outro aspecto excepcional do  

Niveltronic Basic é o comando particularmente  

simples e intuitivo, que facilita aos operadores  

menos experientes aprenderem autonomamente  

o comando do sistema. Isso cria condições  

ideais para um trabalho exato e nivelado com a 

vibroacabadora pequena, em qualquer terreno.

Cada lado da mesa é operado por uma unidade de 

controle remoto separada, compacta e extremamente 

robusta do Niveltronic Basic. Essas unidades podem 

ser facilmente retiradas de seus suportes magnéticos, 

dando ao operador um amplo raio de ação que 

lhe permite se colocar sempre na posição ideal ao 

trabalho. 

Estão disponíveis diferentes tipos de sensores para 

o Niveltronic Basic, que variam segundo a largura e 

uso das máquinas. Eles vão desde sensores mecânicos 

a sensores sônicos sem contato, incluindo até  

receptores a laser para o trabalho em espaços maiores.

O sistema automático de nivelamento e inclinação 

pode ser ligado simultaneamente ao dois sensores 

de nivelamento e um sensor de inclinação. O tipo 

de sensor usado é detetado automaticamente pelo 

sistema. O tipo de referência — base, fio esticado ou 

inclinação transversal — pode ser definido facilmente 

na unidade de controle remoto.

O controle remoto Niveltronic Basic
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Tecnologia inteligente e moderna
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 A unidade de acionamento de uma SUPER 700-3  

é composta por três componentes principais:  

o radiador de grande porte, um moderno  

motor diesel refrigerado a líquido e uma caixa  

de transferência das bombas, ligada diretamente  

ao motor.

A força motriz neste bloco de força da VÖGELE 

é seu potente motor diesel Deutz do tipo 

TD 2.9 L4. Este motor de quatro cilindros gera  

54 kW a 2000 rpm. No entanto, para muitas  

aplicações já é suficiente usar o modo ECO,  

que ajuda a poupar combustível. E mesmo assim, 

a SUPER 700-3 continua dispondo de uma forte 

potência de 49 kW. Além disso, a máquina gera 

menos ruído quando operada a 1800 rpm.

Um radiador de grande porte garante que a  

unidade de acionamento proporcione sempre  

a sua plena capacidade. Em combinação com  

a circulação de ar inovador e o ventilador  

de velocidade variável, as temperaturas são  

mantidas continuamente dentro do intervalo  

ideal, aumentando significativamente a vida útil 

tanto do motor diesel quanto do óleo hidráulico. 

Uma outra vantagem é que a máquina pode operar 

sem dificuldade sob qualquer condição climática.

Todos os componentes hidráulicos recebem 

diretamente o óleo hidráulico através da caixa  

de transferência. As bombas hidráulicas e válvulas 

concentram-se em um ponto, facilitando o acesso 

para trabalhos de manutenção. O potente gerador 

para o aquecimento da mesa é ligado diretamente 

na caixa de transferência das bombas e, graças ao  

sistema de refrigeração de óleo integrado, não  

exige qualquer manutenção e é muito silencioso. 

Radiador do óleo hidráulico

Ar de carga

Refrigeração

Um arrefecedor grande e uma guia do ar inovadora garantem um arrefecimento perfeito da  

água refrigerante do motor, do óleo hidráulico e do ar de carga, em todas as regiões climáticas  

do mundo. Tal garante pleno desempenho e longa vida do motor.

   Um motor a diesel moderno Deutz  

com uma potência de 54 kW permite  

um grau de eficácia ideal.

   O modo ECO com 49 kW reduz os  

custos operacionais, além de permitir  

uma operação super silenciosa.

   O redutor de transferência transmite  

a potência ideal do motor a diesel para 

as bombas hidráulicas.
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O conceito de manutenção uniforme 

das vibroacabadoras VÖGELE  

possibilita efetuar os trabalhos  

de reparo e manutenção de modo 

rápido e descomplicado. Todos  

os pontos de manutenção na  

máquina são fáceis de acessar,  

graças a grandes portas de serviço. 

Componentes resistentes ao  

desgaste garantem, além disso, 

longa vida útil.

Todas as bombas hidráulicas foram 

montadas no redutor de transferência 

e em posição visível e acessível para 

facilitar a manutenção.

Conceito de manutenção uniformePrecisão sobre esteiras

Para que as máquinas se mantenham exatamente  

na trajetória de avanço e em curvas, os acionamentos 

de ambas as esteiras são regulados individualmente 

por via eletrônica.

  Acionamentos individuais potentes,  

diretamente integrados nas rodas motrizes  

das esteiras, transformam toda a força em  

velocidade de pavimentação.

   As esteiras compridas fornecem máxima  

tração graças a grande superfície de contato 

com o solo, o que se traduz em avanço  

constante mesmo em terrenos difíceis.
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A mesa  
AB 220 V

A nova mesa AB 220 V foi especialmente concebida  

para o uso em conjunto com a SUPER 700-3. A mesa  

possui largura básica de 1,2 m e pode ser estendida  

hidraulicamente até uma largura de 2,2 m.

Usando ainda as extensões parafusadas, a AB 220 V 

alcança uma largura máxima de 3,2 m.

Para larguras inferiores à largura básica de 1,2 m,  

está disponível um sistema especial de reduções.  

Esse sistema permite reduzir continuamente a largura  

da AB 200 V de 1,2 m para 0,5 m. 

A AB 220 V está equipado com vibradores excêntricos  

integrados na mesa básica e nas extensões hidráulicas.  

Esses contribuem para se obter pavimentos uniformes  

e homogeneamente compactados por toda a largura.
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Redução da mesa

   Uma vez montado, o sistema de reduções 

permite uma redução progressiva da largura de 

pavimentação entre 1,2 m e 0,5 m. O controle 

faz-se de forma confortável a partir do painel  

de comando — sem quaisquer trabalhos de 

conversão.

   Com o sistema de redução da largura  

de pavimentação oferecido pela VÖGELE,  

o enchimento de valas ou o pavimento de 

larguras assimétricas ao longo de meio-fio ou 

muros é executado com facilidade, mesmo 

usando fitas de juntas.

A mesa para a SUPER 700-3

1200 mm

2200 mm

AB 220 V sem extensões parafusadas

AB 220 V com extensões parafusadas de 50 cm

1200 mm

3200 mm

A mesa com sistema de reduções montado flutua  

sobre o material como em uma pavimentação  

sem largura reduzida. Assim, é possível ajustar  

continuamente a espessura por meio dos cilindros  

de nivelamento ou controlá-la com a ajuda do  

sistema de nivelamento e inclinação.

A mesa flutuante cria resultados exatos e valores  

excelentes de pré-compactação.

AB 220 V 
Faixa de larguras de pavimentação

    Mesa básica ajustável progressivamente  
entre 1,12 m e 2,2 m.

      Largura máxima mediante extensões parafusadas: 
  2,7 m (2 x 25 cm).
  3,2 m (2 x 50 cm).

   Um sistema de reduções permite executar trabalhos  

com uma largura mínima de 0,5 m.   

Sistema de compactação

  AB 220 V com vibração

32   |   CLASSE MINI

SUPER 700-3

33 www.voegele.info

M
E

S
A

Courtesy of Machine.Market 

https://machine.market


Medidas em mm
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Grupos de transporte

Correias transportadoras 1, com taliscas transversais intercambiáveis 

  e direção reversível  

Acionamento hidráulico

Velocidade de marcha até 20 m/min, regulável progressivamente   
  (manual e automaticamente) 

Caracóis 2, de posição livre, com sentido de rotação 

  reversível

Diâmetro 300 mm

Acionamento acionamentos hidráulicos individuais

Altura

 De série regulável progressivamente em 10 cm, mecânico

 Opção regulável progressivamente em 10 cm, hidráulico

Sistema rodante

Esteiras com sapatas de borracha

Contato com o solo 1500 mm x 180 mm

Suspensão rígida 

Dispositivo tensor pacote tensor de mola

Lubrificação de roletes vitalícia

Tração   acionamentos hidráulicos individuais, 

independentes uns dos outros, de comando 

regulado eletronicamente

Velocidades

Pavimentação até 30 m/min, regulável progressivamente

Transporte até 3,6 km/min, regulável progressivamente

Freio de serviço hidráulico 

Freio de imobilização freio de discos múltiplos e mola acumuladora, 

  livre de manutenção

Silo de recebimento 

Capacidade total 5,8 t

Largura 2900 mm

Altura de alimentação 500 mm  (fundo do silo)

Roletes de encosto

para caminhão com suspensão oscilante, sendo levantados com   

  as paredes do silo, deslocável em 100 mm no   

  sentido longitudinal e em 50 cm para a esquerda

Mesa 

AB 220 largura básica  1,2 m

  regulável progressivamente de  1,2 m a 2,2 m

  largura máxima  3,2 m

  largura mínima com sistema de reduções  0,5 m

Sistema de compactação V

Espessura até 15 cm

Aquecimento elétrico com resistências de aquecimento

Alimentação de energia gerador de corrente alternada

Dimensões (transporte) e peso 

Largura de passagem 1,4 m

Length  unidade tratora e mesa  
AB 220 V 4,4 m 

Peso unidade tratora e mesa

AB 220 V 6,2 t

Acionamento

Motor motor a diesel de 4 cilindros, refrigerado  

  a líquido

Fabricante  Deutz

Modelo TD 2.9 L4

Potência 

Nominal  54 kW a 2200 rpm (segundo DIN) 

Nível ECO 49 kW a 1800 rpm

Nível de gases de escape nível europeu para gases de escape 3a, 

  norma norte-americana EPA Tier 3

Tanque de combustível 80 l
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Legenda: AB = mesa extensível  V = com vibradores Sujeito a alterações técnicas.

Todas as características
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Escaneie o código  
QR VÖGELE para  
acessar diretamente  
a “SUPER 700-3” em  
nosso site.

A WIRTGEN GROUP COMPANY

2556060 BR/04.17

JOSEPH VÖGELE AG 
Joseph-Vögele-Str. 1
67075 Ludwigshafen · Germany
marketing@voegele.info

Telefone:  +49 (0)621 8105 0
Telefax:  +49 (0)621 8105 461
www.voegele.info

® ERGOPLUS, InLine Pave, NAVITRONIC, NAVITRONIC Basic, NAVITRONIC Plus, NIVELTRONIC, NIVELTRONIC Plus, RoadScan, SprayJet, VÖGELE, VÖGELE PowerFeeder, PaveDock, 
PaveDock Assistant, AutoSet, AutoSet Plus, AutoSet Basic, ErgoBasic e VÖGELE-EcoPlus são marcas comunitárias registradas da JOSEPH VÖGELE AG, Ludwigshafen/Rhein. PCC é uma 
marca alemã registrada da JOSEPH VÖGELE AG, Ludwigshafen/Rhein. ERGOPLUS, NAVITRONIC Plus, NAVITRONIC BASIC, NIVELTRONIC Plus, SprayJet, VISION, VÖGELE VÖGELE PowerFeeder, 
PaveDock, PaveDock Assistant, AutoSet, AutoSet Plus, AutoSet Basic e VÖGELE-EcoPlus são marcas da JOSEPH VÖGELE AG, Ludwigshafen/Rhein, registradas no instituto de patentes e 
marcas dos EUA. Os textos e imagens contidos nesta brochura não implicam qualquer direito a pretensões juridicamente vinculativas. Reservamo-nos o direito de efetuar alterações técnicas 
ou de design. As imagens incluem também acessórios opcionais.
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