
Filtro de sucção do óleo hidráulico 
fixado no bocal do reservatório

Filtro de sucção do diesel
Prevenção de problemas no 

motor (bomba injetora)

Maior comodidade e facilidade de 
acesso na manutenção

Mais praticidade na  
inspeção de seu equipamento
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Vareta de inspeção de óleo da 
transmissão no compartimento do capô

Otimização da operação, melhor visibilidade da 
carga e dos garfos, inclusive com a carga ao chão. 

Maior segurança

Excelente visibilidade em qualquer condição

Leituras mais rápidas e com mais precisão
Painel de comandos "INTEGRADO”

Comodidade e praticidade
Tapete de borracha

Proteção e segurança para o operador
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Porta objetos na cabine

Cabine modular e intercambiável
Possibilidade de semi fechamento lateral e de 

fechamento total em uma cabine aberta

Opção mais barata, em climas amenos

Esguicho para limpador de parabrisa

Cabine versão semi aberta com 
ventarolas laterais (opcional)

Vidro frontal panorâmico

Mostradores superiores compactos

Tubo padrão ROPS / FOPS em toda cabine 

Sistema de aceleração tipo automotivo
Melhor sensibilidade, operação suave

Freio com projeto ergonômico

Novo sistema silencioso do motor

Mais luminosidade, vida útil  
superior, baixo consumoEV
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Faróis dianteiros / traseiros e 
refletor giratório em LED

Melhoria do design, menos calor e ruído 
para o compartimento da cabine

Excelente rendimento, ótima relação 
custo vs. beneficio, alta confiabilidade e 

fácil substituição de componentes 
Bomba, comando e direção de alta qualidade

Mangueiras hidráulicas
revestidas com espiral

Maior vida útil e prevenção 
de cortes / desgaste

Redimensionamento do sistema hidráulico  
Redução do aquecimento do óleo, maior vida útil 

dos componentes, melhora do rendimento

Bomba de trabalho com  
23% a mais de vazão

Movimentos mais ágeis otimizando 
o tempo de operação

Mais suavidade ao girar o volante, 
com melhor tempo de resposta

Bomba de direção com 
 27% a mais de vazão
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0.6 m/s

MOVIMENTAÇÃO
TODO TERRENO

VÁRIAS INOVAÇÕES,
MUITOS BENEFÍCIOSNOVA

facebook.com/movixoffroad www.movix.ind.br


