
Rotação de mesa de 360º contínuos

Rotaçao de cesta: 90º à direita e 90º à esquerda

Dupla pantográca + braço telescópico com uma extensão 

Controles eletrohidráulicos a nível do chão e na cesta 

Controles proporcionais suaves com rampas de aceleração e 

desaceleração

Controle do motor de parada/partida a nível do chão e na 
cesta

Piso de alumínio anti-escorregamentos
Base de cesta em material compósito com trilhos de 
alumínio

Nivelamento automático da cesta

4 estabilizadores hidráulicos com sensores de pressão 4 estabilizadores hidráulicos com sensores de pressão 
no chão: estabilizadores extensíveis dianteiros e 
estabilizadores traseiros retos

. 



GARANTIA

O equipamento ofertado terá uma garantia contra defeito de fabricação por um período de 12 meses a contar da data de entrega. 

Exceto quando tais defeitos advierem de operações inadequadas realizadas por pessoal não habilitado ou se houver ultrapassagem de 

carga máxima permitida (carga nominal). Estando exclusas desta garantia as peças sujeitas a desgaste normal devido à utilização do 

equipamento. Fica excluído da garantia o equipamento que for modicado ou receber consertos por terceiro sem a nossa autorização.

. Botões de parada de emergência

. Bomba manual para descida de emergência

. Comandos manuais para descida de emergência

. Cilindros hidráulicos de dupla ação, providos de válvulas (holding)

. Válvulas de bloqueio angiadas em todos os cilindros que limitam 
os movimentos de articulação dos braços a níveis seguros.

. Válvulas de pressão máxima sobre sistema hidráulico. Válvulas de pressão máxima sobre sistema hidráulico

. Proteções térmicas sobre o sistema elétrico

. Pontos de xação para cintos de segurança no cesto

. Comandos a distância, do cesto, do acionamento ou parada do 
motor e buzina do veículo.

. Sistema de estabilização composta de 04 sapatas tipo telescópica 
em A e H

. Sinalização sonora de movimento da plataforma.. Sinalização sonora de movimento da plataforma.

. Tomada 220v 

DESCRIÇÃO
. Barras do Pantógrafo Simples
O grupo permite a redução da largura da instalação, distribuição 
de cargas estabilizadoras permite superar obstáculos entre o equi-
pamento e a área de trabalho. As duas barras articuladas são os 
elementos de conexão entre a torre rotativa e a lança telescópica 
principal.

. Lança operacional. Lança operacional
Lança com todos os tubos hidráulicos embutidos na lança, reduzin-
do danos por impactos ou colisões contra obstáculos durante as 
várias fases de trabalho.

. Cesto para operadores
Fabricado em Polietileno com dimensões 1400X700X1100 mm, 
suporta operador e ferramentas. Capacidade máxima por cesto:
230 kg (duas pessoas mais ferramentas).230 kg (duas pessoas mais ferramentas).

. Nivelamento cesto
Sistema de nivelamento automático.

. Comandos
Comandos situados na base e no cesto totalmente eletro-hidráulicos.

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA


