
VEJA MAIS

OPERAÇÃO
Pianoplan opera em 4 movimentos*

Projetado para transportar objetos delicados ou pesados, como pianos, obras de arte, cofres, 
máquinas de vendas automática, fotocopiadoras e geladeiras, por exemplo, subir e descer escadas 

e rampas.

* Os modelos Horizontal e Vertical executam também um quinto movimento: o movimento da plataforma na direção horizontal ou vertical.

1

Operações nas 
esteiras de borracha

Elevação Translação longitudinal Rotação do cilindro

Esteiras duplas independentes, ofere-
cendo 2 velocidades (lentas e rápidas) 
para superar obstáculos, encostas ou 
escadas, controles com joysticks que 
permitem a direção e o manuseio em 
qualquer terreno.

até 70 cm do chão para permitir que o 
PIANOPLAN seja empurrado como um 
simples carrinho, para facilitar a  su-
peração de obstáculos e subir as esca-
das, ou virar em espaços apertados

até 80 cm, para compensar o desloca-
mento do centro de carga e evitar os 
efeitos de inclinação, por exemplo, no 
topo das escadas.

no arranjo de balanceamento é pos-
sível a rotação dos roletes do pé de 
elevação para permitir o ajuste da tra-
jetória, especialmente em escadas, em 
total segurança.

Escalador Vertical de Escadas Movido a Bateria
O equipamento indispensável para mover objetos de forma simples e segura
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1. Controle de condução proporcional (manipulador)

2. Botão de parada de emergência

3. Sistema de levantamento conduzido vermelho do rolo

4. Seletor de chave

5. LED verde

6. Botão de controle para o sistema de elevação de rolos

7.7. Contador de horas

8. Seletor de velocidade de operação

9. Luz piloto para velocidade de condução e alarme

10. Luz piloto para carregador de baterias

11. Luz de controle da condução

12. Botão de controle para movimento da plataforma

13. Botão de controle para sistema de elevação de rolos

14. 14. Botão de controle para inclinação da plataforma (não disponível no Pianoplan 600J Standard)

CONTROLES



ALCANCE
Todos os 3 modelos têm as mesmas características comuns: capacidade de carga de 600 kg, manivela prote-
gida e funções facilmente acessíveis, comandos com manipulador proporcional, leme reclinável, elevador 
hidráulico equipado com rolos, trilhos independentes para curvatura, gradiente de 45 °.

O transporte de pianos, trabalho para o qual foi inventado PIANOPLAN, pode ser feito com todos os três 
modelos: a escolha final dependerá de onde o piano deve ser colocado. O que diferencia os três modelos é o 
modo de carregamento.

BARATO E RÁPIDO
1 ou 2 pessoas são suficientes para trabalhos 
que, sem o PIANOPLAN, requerem 4 ou 5 
pessoas, que acumulam custos e tempo de 
operação.

SEGURO
O nível de segurança independe do formato 
ou do peso da carga a ser transportada. Um 
freio eletromagnético dá assistência con-
tínua ao operador.

MANOBRÁVEL
Graças ao pequeno tamanho e a elevação 
dos sistema dos rolos, o PIANOPLAN pode 
girar em espaços apertados (85cm/min). 

FÁCIL DE USAR
Os comandos são colocados no console do con-
trole, e a operação dos trilhos é controlada por 
um joystick de potenciômetro eletrônico que 
permite movimentos precisos e delicados.

RECARREGÁVEL
Sua energia é provida por duas poderosas 
baterias que permitem um alcance de cerca 
de 50 lances de escada.

CONSCIÊNCIA DE 
SAÚDE
O pianoplan evita o esforço físico, a lombal-
gia (dor nas costas) e outros movimentos 
fatigantes para o operador, o que traz uma 
economia em relação a acidentes de tra-
balho

MULTIFUNCIONAL
3 versões de Pianoplan estão disponíveis: 
Standard, Vertical e Horizontal

BENEFÍCIOS
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PIANOPLAN 600J STANDARD
PIANOPLAN STANDARD é adequado para o 
transporte de todos os tipos de objetos.

PrincipaisPrincipais características: capacidade de carga 
de 600 kg, manopla protegida e funções de fácil 
acesso, comandos com manipulador proporcional, 
leme reclinável, elevador hidráulico equipado com 
rolos, trilhos independentes para curvatura, gradi-
ente de 45 °.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
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PIANOPLAN 600J HORIZONTAL
O PIANOPLAN HORIZONTAL foi projetado para facilitar a ancoragem, o carregamen-
to e o transporte de certos tipos de material ou para facilitar seu armazenamento. É 
ideal para o transporte de objetos para dimensões horizontais, como pianos 
de cauda,   impressoras, fotocopiadoras e para todos os tipos de objetos que precisam 
manter uma posição horizontal.

Por exemplo, para transportar uma fotocopiadora, que precisa ser mantida na posição 
horizontal para evitar a perda de fluido, o modelo PIANOPLAN HORIZONTAL facilita o 
carregamento e o transporte na posição correta. Ou, para depositar um piano do nível 
do solo em um mezanino, como palco, o PIANOPLAN HORIZONTAL é perfeito.

Principais características: o mesmo que Pianoplan Standard, além de uma plata-
forma móvel horizontal para permitir o transporte de objetos, mantendo uma posição 
horizontal.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
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PIANOPLAN 600J VERTICAL
OO PIANOPLAN VERTICAL foi concebido para facilitar a ancoragem, o 
carregamento e o transporte de determinados tipos de material ou 
para facilitar o seu armazenamento. Por exemplo, tendo que carre-
gar um objeto volumoso com desenvolvimento vertical como 
refrigerador, o PIANOPLAN VERTICAL permite que o objeto de 
âncora na posição vertical e, em seguida, o carro em uma posição in-
clinada. Graças aos estabilizadores, todo o trabalho é realizado com 
total segurança.

Principais características: o mesmo que o Pianoplan Standard, 
mais uma plataforma vertical para permitir a ancoragem de objetos 
na posição vertical, seu transporte e seu armazenamento retornan-
do-os à posição inicial

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



CTE LIFT e GUITON
Desde 2016, a Guiton possui parceria com a empresa italiana CTE Lift, fabricante de 
plataformas aéreas articuladas e telescópicas não isoladas. Os equipamentos são 
fabricados pela empresa italiana e distribuídos no Brasil somente pela Guiton.

Os equipamentos da CTE Lift são reconhecidos internacionalmente pela sua quali-
dade e durabilidade e, agora, você poderá ter assistência técnica em território na-

cional, graças à parceria com a Guiton. 

As linhas de produtos que a CTE Lift distribui são:

B-Lift
 Equipamentos telescópicos para trabalhos de 14 a 62 metros de altura.

ZED 
Equipamentos articulados ou telescópicos para trabalhos de 14 a 32 metros de 

altura.

TRACCESS
EEquipamentos auto-propelidos, compactos com esteiras de borracha à bateria. 
Passam por portas e podem ser telescópicos, pantograficos ou articulados com JIB.

PIANOPLAN
Carro transportador de esteira à bateria
Modelos: Standard / Vertical / Horizontal



CONTATO
Site

www.guiton.com.br

Telefone
(19) 3421-3541

Setor Comercial

Mauricio Barros
TTelefone: (19) 2105-8370

E-mail:  guitoncte@guiton.com.br


