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Varredeira mecanizada
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GC BRASIL
A GC BRASIL é uma empresa do Grupo Cecato, localizada 
na região Norte do Estado do Espírito Santo, que atua        
na representação exclusiva das máquinas varredeiras 
inglesas Johnston - importação, montagem, manutenção, 
assistência técnica e venda - atendendo todo o mercado 
brasileiro. A GC BRASIL dispõe de uma sólida estrutura        
de comercialização, representação, distribuição e vendas 
de um produto diferenciado e da mais alta tecnologia 
disponível no mercado mundial de limpeza de ruas.

JOHNSTON
Fundada em 1904, a Johnston é fabricante líder mundial    
de equipamentos de limpeza de rua. Com fábrica no Reino 
Unido e mais de 200 distribuidores no mundo, a Johnston  
é uma empresa internacional, cujo alcance global oferece 
uma visão única e de alta tecnologia. A valiosa experiência 
adquirida em uma variedade de ambientes nacionais         
e internacionais permite oferecer as melhores soluções 
para os clientes onde quer que estejam.

Certificate No. OHS 54760

OHSAS 18001

Certificate No. EMS 533329

ISO 14001

Certificate No. FM 83396

ISO 9001
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Controle móvel

Painel de controle montado junto a porta

Sistema CANbus

Performance operacional

A varredeira Johnston VT651 foi projetada para ser utilizada em diversos 
modelos de chassi e para atender a exigências operacionais específicas, 
fornecendo alta performance no desempenho das tarefas.

A VT651é equipada com uma hélice, 
que se acopla automaticamente 
quando o bocal é levantado, 
possuindo 4 opções de altura.

O motor  aux i l ia r  e  a  bomba 
de tração hidrostática são acessados 
através de uma escada de serviço 
ampla e segura. 

A VT651 têm suportes em ambos os 
lados para o armazenamento do 
mangote de sucção e dos tubos de 
extensão.

Todos os controles cr í t icos -
incluindo válvulas, solenóides 
e equipamento auxiliar pneumático, 
hidráulico e sistema de água estão 
contidos em um espaço preparado 
do lado direito do veículo. A facili- 
dade de acesso a estes equipa 
mentos auxilia na manutenção, 
b e m  c o m o  n a  v e r i fi c a ç ã o                 
de de diagnósticos. Além disso,     
os modelos VT estão também 
equipados com conectores elétricos 
automot ivos  a  prova  d ’água        
para uma confiabil idade mais 
aprimorada

Jatos de água nos bocais de sucção 
são auto-limpantes o que propor-
ciona um aumento na vida útil 
dos componentes.

Para aumentar a vida úti l  da 
vassoura, a largura de varrição 
também pode ser ajustada usando 
o controle móvel.

  

O sistema CANbus monitora 
o desempenho das vassouras 
e fornece verificações diárias. 
Um painel apresenta avisos visuais 
e sonoros a respeito do bocal, nível 
de óleo, desempenho do motor 
(km/h), pressão de ar e nível 
de  água .  A lém d i sso ,  todos 
os dados podem ser gravados 
em pen drive, apresentando todas 
as informações sobre desempenho 
e consumo de combustível, por 
média de varrição.

O controle de aceleração do motor 
auxiliar é infinitamente variável 
garantindo melhor operacionaliza-
ção e eficiência de combustível, 
sem comprometimento de sua 
performance. Com 1500 rpm, este 
modelo econômico proporciona 
menor consumo de combustível 
e os níveis de ruído são reduzidos.

Um controle montado na porta 
integrada ao sistema CANbus 
permite  ao operador  a justar 
com segurança todas as opções 
de varrição.

Com um controle móvel conectado 
via cabo flexível é possível que 
o operador, com segurança, abra 
a tampa traseira de ambos os lados 
da cabine e, ao mesmo tempo, 
mantenha uma visão clara da área 
que está sendo trabalhada.  

Os cont ro les  na  cab ine  são 
ergonomicamente posicionados 
para fornecer uma operação fácil 
e segura durante a varrição.
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Produtividade
A varredeira VT651 fornece o equilíbrio ideal entre desempenho, impacto ambiental 
e baixo custo de aquisição, com aplicativos para atender aos mais variados 
ambientes - benefícios que tornaram este equipamento conhecido em todo 
o mundo. Por ter excelente performance de vácuo, sua capacidade de sucção é maior.     
 
Além de possibilitar uma variação de 1200 rpm a 2000 rpm, pode operar eficiente-
mente em ambientes urbanos com rotações mais baixas. Quando o ambiente 
encontra-se com uma quantidade de detritos mais compactada, o motor fornece 
potência suficiente para que os detritos sejam sugados de maneira eficiente.

Existem três possibilidades de varrição, com a vassoura direita ou esquerda, 
possibilitando uma largura de varrição de até 2,40 metros, ou com varrição simultânea, 
possibilitando a largura de varrição de até 3,60 metros.

Um tanque de água de aço inoxidável é integrado sobre o chassi do veículo 
atingindo ambos os lados dos bocais, contribuindo para a distribuição ideal de peso 
durante a varrição. Para aumento da produtividade, um sistema de recirculação          
de água opcional pode ser instalado, aumentando o tempo de trabalho, com redução 
de paradas para abastecimento de água.

Os detritos são recolhidos pneumaticamente pelo bocal de sucção, cujo mangote 
possui um diâmetro de 250mm, possibilitando o aumento da velocidade de sucção       
e facilitando a passagem de partículas maiores.

Após serem sugados em uma rota direta do bocal de sucção, os detritos passam 
pelo mangote até o tanque de amazenamento. Através de um filtro específico, 
os detritos e ar puro são então liberados na atmosfera.

Gaveta de proteção do sistema

Vassoura trabalhando Mangote de sucção opcional
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O modelo VT651 possui 
caçamba de resíduos 
em aço inoxidável

A verredeira Johnston VT651 tem uma capacidade de resí-
duos de até 6,5m³, e a capacidade do tanque de água         
é de 1.572 litros. Sua caçamba é totalmente em aço inox,    
o que aumenta significativamente a sua vida útil.            
Este equipamento está disponível na GC BRASIL, que       
é representante exclusivo da Johnston no Brasil.

Vassoura rotativa

Ideal para o meio ambiente

A varredeira Johnston VT651 estabeleceu-se como o mais 
seguro e confiável equipamento montado sobre 
caminhões. Seu modelo mais recente é resultado 
de mais de 50 anos de evolução e apresenta contínuas 
melhorias para atender as necessidades dos clientes.

Com vassouras que operam em ambientes específicos,    
os equipamentos Johnston oferecem uma vasta escolha 
de produtos e opcionais, garantindo que o desempenho 
máximo será sempre alcançado.

Os resultados 
da varredeira VT651 
são extraordinários

VT651 em trânsito
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Impacto ambiental

As varredeiras Johnston são fabricadas 
com a credencial da ISO 14001 para 
sustentabilidade ambiental. A Johnston 
está comprometida em fornecer ao 
mercado equipamentos sustentáveis na 
coleta de todos os tipos de detritos e lixo.

Baixo consumo de combustível é um 
atributo chave na redução de emissões  
de gases poluentes. Com os sistemas     
de movimentação mecânica funcionando 
com eficiência máxima, o consumo 
de combustível do motor auxiliar é o mais 
baixo em sua classe com 3,3 litros por hora 
com 1200 rpm.

São equipadas com motores auxiliares 
fornecidos pela JCB, que atendem 
os mais altos padrões para emissões 
e impacto ambiental.

Reutilização de água não somente reduz 
o tempo de paradas, mas também pode 
economizar 900 litros de água por dia 
ao longo de um turno de 8 horas.

Estão equipadas com supressores              
de ruído, revestindo o motor auxiliar         
e a turbina de sucção, sendo inferior           
a  7 5 d B  n a s  m á x i m a s  r o t a ç õ e s 
(dependendo do chassi utilizado), propor-
cionando um funcionamento seguro para 
motorista e pedestres. O motor, com 
aceleração totalmente variável, pode ser 
regulado com baixa rotação durante o 
trabalho noturno, reduzindo assim os 
níveis de ruído em 50%.

A VT651 é construída com materiais de 
alta qualidade e projetada para propor-
cionar anos de desempenho contínuo 
e serviço confiável, podendo ser total- 
mente reciclada após sua vida útil.



Bico entre os eixos (opcional)

Custo de propriedade
A varredeira VT651 possibilita a operação a custos mais baixos, pois 
possui um tanque auxiliar de combustível com capacidade de 190 litros, 
possibilitanto menor tempo de paradas. Além disso, os custos              
de manutenção são significativamente reduzidos na caixa de 
engrenagem e no acoplamento de fluido, pois cintas e outros 
componentes não são necessários.

A varredeira Johnston VT651 fornece as mais baixas emissões de 
poluentes e custos de funcionamento. Operam com baixo consumo de 
combustível, com chassi e motores auxiliares, usando um total de      
5,05 l/h em baixas rotações. Além disso, a sucção ou varrição requer 
menos componentes, resultando em menos desgaste e reduzido custo 
de manutenção.

Projetada para ser utilizada nos ambientes mais difíceis, a última parte 
do bocal é fabricada em aço inoxidável de 4003, com uma camada        
de óxido de alumínio e de estrôncio com base primer, seguido               
por um revestimento de Top Coat.

 Além disso, todas as partes cinzas, como os bocais, bombas hidráulicas 
e subchassi, são pintadas com epóxi, com acabamento durável.          
Isso garante que a varredeira mantenha a aparência tão boa quanto    
sua performance, mantendo o alto valor residual e vida mais longa      
em serviço.

Alta pressão para limpeza profunda
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VT651 

Capacidade de carga:  até 6 toneladas (dependendo do chassi selecionado) 

Capacidade do tanque de água limpa:  1.572 litros

Opção de recirculação de água:  650 litros       Motor Auxiliar Diesel: 75 a 115 hp

Capacidade de detrito:  6,5 m3 

Chassi GVM:  13-15 tons

Largura máxima da varriação:  3,60 m (com vassouras simultâneas) 

Tanque de combustível auxiliar:  190 litros 

Especificação do modelo
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Sistema de funcionamento 
de reciclagem de água



  

  

  

  

Características adicionais

A varredeira Johnston VT651 possui vários acessórios,  
projetados para maximizar o desempenho e a versati-                         
lidade do equipamento.

Bomba d´agua de alta pressão - com um jato 
de água de alta pressão, permite o operador 
limpar ruas, calçadas, praças, placas e o próprio 
equipamento. Além disso, jatos de água de alta 
pressão, em uma barra de pulverização, estão 
localizados na parte dianteira da cabine e outros 
estão atrás do bocal de sucção para redução 
do nível de poeira durante a varrição.

Mangote superior de sucção - montado na parte 
superior do equipamento, permite a sucção de bueiros 
ou canaletes na rota de varrição.

Vassoura do bocal - uma vassoura adicional na parte 
traseira do bocal de sucção proporciona uma varrição 
mais eficiente e rápida.

Mangote adicional - com 5,5 metros de extensão, 
proporciona a sucção de detritos em calçadas e áreas 
fora do alcance das vassouras.

Controle de inclinação das vassouras - localizado 
dentro da cabine, esta opção permite que o operador 
incline as vassouras para varrição de canaletas, não 
sendo necessária a sua saída de dentro do veículo.

Vassouras com cerdas de aço - permitem varrição 
eficiente em calhas e locais com ervas daninhas.

Jatos para supressão de poeira

Jato d´agua de alta pressão Bocal Combivac (opcional)

Bocal de sucção para limpeza de bueiros
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A varredeira Johnston VT651 possui vários acessórios,  
projetados para maximizar o desempenho e a versati-                         
lidade do equipamento.

GC BRASIL REPRESENTAÇÕES

BR 101, km 209, nº1, sala 1, 

Taquaraçu - Ibiraçu-ES

Cx. Postal 32 - Cep 29670-000 

Tel.: +55 (27) 2237-8161

vendas@gcbrasil.ind.br

www.gcbrasil.ind.brRepresentante exclusivo da Johnston no Brasil


