
LONGAS
RABETAS
PARA PEQUENAS E
MÉDIAS EMBARCAÇÕES



As Rabetas Kawashima são uma solução de baixo custo para locomoção de pequenas e médias 
embarcações, principalmente em locais de baixa profundidade, proporcionando grande agilidade e 
eficiência. Possuem manete e acoplamento com luxuoso acabamento cromado e estão disponíveis em 
diversas versões de tamanho e motor.

Maior propulsão
A hélice de alumínio com duas pás de maior 
diâmetro gera maior propulsão e eficiência se 
comparada a uma de três pás, possibilitando a 
navegação com maior velocidade e economia.

Praticidade
Para facilitar o transporte do conjunto, a 
haste pode ser facilmente desmontada do 
acoplamento através de práticas porcas 
borboletas, que permitem a desmontagem 
sem necessidade de uso de ferramentas.

Maior durabilidade
A haste é super reforçada e como todos 
os outros componentes, recebe tratamento 
anticorrosivo que permite seu uso inclusive em 
águas salgadas.

Buchas
A bucha da extremidade da haste é de nylon 
e as cinco buchas internas em madeira, 
materiais que têm maior durabilidade mesmo 
em contato com a água salgada.

Fácil lubrificação
A lubrificação do sistema de engrenagem é 
feita através de uma prática engraxadeira com 
funil, que permite lubrificação eficiente, rápida 
e sem desperdício.

Fixação rápida e eficiente
O sistema de fixação das rabetas é rápido, 
simples e eficiente. O encaixe é do tipo morsa 
e a fixação através de porcas borboletas.



Cód. CCM 27-00640 27-00650
Tipo Rabeta longa para barco Rabeta longa para barco
Comprimento da haste 2,54 m 2,54 m
Diâmetro da hélice 7,5” 7,5”
Motor Kawashima GE 900 Kawashima GE 900-E
Potência máxima 9 HP 9 HP
Sistema de partida Manual Elétrica e manual
Capac. do tanque de combustível 6,7 L 6,7 L

Cód. CCM 27-00620 27-00630 27-00600 27-00610
Tipo Rabeta curta para barco Rabeta curta para barco Rabeta longa para barco Rabeta longa para barco
Comprimento da haste 1,78 m 1,78 m 2,16 m 2,16 m
Diâmetro da hélice 6,5” 6,5” 6,5” 6,5”
Motor Kawashima GE 700 Kawashima GE 700-E Kawashima GE 700 Kawashima GE 700-E
Potência máxima 7 HP 7 HP 7 HP 7 HP
Sistema de partida Manual Elétrica e manual Manual Elétrica e manual
Capac. do tanque de combustível 3,6 L 3,6 L 3,6 L 3,6 L

rabeta com motor - 7 hp

rabeta com motor - 9 hp

haste: 1,78 m haste: 2,16 m

haste: 2,54 m

haste: 1,78 m haste: 2,16 m

haste: 2,54 m

partida elétrica e 
manual

partida elétrica e 
manual

partida elétrica e 
manual



Cód. CCM 27-00660 27-00680 27-00670 27-00690
Tipo Rabeta longa para barco Rabeta longa para barco Rabeta longa para barco Rabeta longa para barco
Comprimento da haste 2,54 m 2,54 m 2,54 m 2,54 m
Diâmetro da hélice 8,5” 7,5” 8,5” 7,5”
Motor Kawashima GE 1500 Kawashima GE 1500 Kawashima GE 1500-E Kawashima GE 1500-E
Potência máxima 15 HP 15 HP 15 HP 15 HP
Sistema de partida Manual Manual Elétrica e manual Elétrica e manual
Capac. do tanque de combustível 6,7 L 6,7 L 6,7 L 6,7 L

Alavanca do acelerador, com cabo.
Inclui parafusos de fixação

Códigos Modelos compatíveis

27-00504

27-00620 | 27-00630 | 27-00600
27-00610 | 27-00640 | 27-00650
27-00660 | 27-00680 | 27-00670 

27-00690

Códigos Modelos compatíveis
27-00503 27-00620 | 27-00630 | 27-00600 | 27-00610
27-00566 27-00640 | 27-00650
27-00514 27-00660 | 27-00680 | 27-00670 | 27-00690

Códigos Modelos compatíveis
27-00505 27-00620 | 27-00630
27-00506 27-00600 | 27-00610
27-00565 27-00680 | 27-00690
27-00516 27-00660 | 27-00670

Base do motor, base para fixação no barco, manete.
Inclui parafusos borboleta

Tubo, eixo cardã, acoplamento para motor, hélice.
Conector do acoplamento com cardã.

hélices para rabetas

kit acelerador

rabeta com motor - 15 hp

kit base manete kit eixo hélice

Cód. CCM Diâmetro da hélice Aplicação
27-07300 6,25” Rabetas com motores de 7 HP
27-07310 6,5” Rabetas com motores de 7 HP
27-07320 7,0” Rabetas com motores de 7 HP
27-07330 7,5” Rabetas com motores de 9 e 15 HP
27-07340 8,0” Rabetas com motores de 9 e 15 HP
27-07350 8,5” Rabetas com motores de 9 e 15 HP

haste: 2,54 m haste: 2,54 m haste: 2,54 m haste: 2,54 m

partida elétrica e 
manual

partida elétrica e 
manual

www.ccmdobrasil.com.br
info@ccmdobrasil.com.br

41 3136-9100
Produto importado e distribuído por CCM do Brasil. As imagens deste material são meramente ilustrativas, sendo assim, podem incluir equipamento opcional e acessórios ou não 
incluir todo o equipamento padrão. As especificações e descrições foram atualizadas na data desta publicação, porém são sujeitas a mudança sem prévio aviso. 22
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