MAIS AGILIDADE
MAIS SEGURANÇA

MAIS ECONOMIA

EQUIPAMENTOS PARA
MOVIMENTAÇÃO DE
CARGAS E RESÍDUOS

Compre direto da
nossa fábrica.

ESCOLHA NO SITE, ENVIE O SEU
PEDIDO E RECEBA O PRODUTO
NA SUA EMPRESA.

Consulte os custos e as condições do transporte antes de efetuar seu pedido.
Despachamos nossos produtos para todo território nacional.

COLETE E TRANSPORTE
CAVACOS DA FORMA CERTA.

CAÇAMBA BASCULANTE
PADRÃO CE
Com um sistema de basculamento prático e seguro, permite que o operador acione
o tombamento à distância através do cabo de aço. Esse processo garante mais
segurança para o operador ao descarregar o cavaco no coletor final. Fabricamos
a Caçamba Basculante CE em vários tamanhos e capacidades para melhor
acomodação em máquinas de usinagem ou demais ambientes para descartes.
MEDIDAS TOTAIS
(C X L X A)

CAPACIDADE

CARGA
ADMISSÍVEL

CE 300

1.400 x 855 x 838 mm

0,30

900

CE 500

1.500 x 855 x 958 mm

0,50

1.200

CE 750

1.520 x 1.240 x 958 mm

0,75

1.500

CE 1000

1.620 x 1.315 x 958 mm

1,0

1.800

MODELO

Dreno com registro

(válvula de esfera)

Modelo Opcional
com Tampa Bipartida

Sistema de
Basculamento
à distância

machmetals.com.br/cacamba-padrao
1. Verifique a capacidade da sua empilhadeira ou equipamento que usará, considerando seu centro de carga, antes de comprar a Caçamba. Em caso de dúvidas, esclareça com nosso atendimento antes de efetuar a compra. 2. As imagens contidas neste
material são utilizadas somente como referências visuais do Produto. As utilizações ilustradas não são válidas em todos os casos. Para referência de tamanho, verifique tabela de Dados Técnicos ou solicite as medidas do modelo de seu interesse.

CAÇAMBA
BASCULANTE
PESADA CP

ARMAZENE, TRANSPORTE E DESCARTE CAVACOS
E RESÍDUOS PESADOS.
- CAPACIDADE MÁXIMA

2.1 m³

- CARGA MÁXIMA

4.000 kg

- CHAPA DE AÇO

4,75 mm

Chapa de aço
com 4,75 mm

Guia dentado de
basculamento

machmetals.com.br/cacamba-pesada
1. Verifique a capacidade da sua empilhadeira ou equipamento que usará, considerando seu centro de carga, antes de comprar a Caçamba. Em caso de dúvidas, esclareça com nosso atendimento antes de efetuar a compra. 2. As imagens contidas neste
material são utilizadas somente como referências visuais do Produto. As utilizações ilustradas não são válidas em todos os casos. Para referência de tamanho, verifique tabela de Dados Técnicos ou solicite as medidas do modelo de seu interesse.

CAÇAMBA BASCULANTE
GRANDE CG

- CAPACIDADE MÁXIMA

5 m³

- CARGA MÁXIMA

2.500 kg

Mesmo com todo este tamanho a Caçamba CG
também possui um sistema de basculamento prático
que te permite acionar o tombamento à distância
através do cabo de aço ao descarregar o cavaco no
destino final. Pronta para uso em empilhadeiras, com
capacidade suficiente, poderá também ser utilizada no
formato estacionário, pois possui pés reforçados, altura
alcançável e sistema de dreno.
-

CHAPA DE AÇO COM 3MM DE ESPESSURA;
SISTEMA DE DRENO COM TELA E REGISTRO;
BOLSAS PARA GARFOS DE EMPILHADEIRA;
PINTURA À PÓ.

Armazene, transporte
e descarte GRANDE
volume de cavacos e
resíduos com a Caçamba
CG e a sua empilhadeira.

machmetals.com.br/cacamba-grande
1. Verifique a capacidade da sua empilhadeira ou equipamento que usará, considerando seu centro de carga, antes de comprar a Caçamba. Em caso de dúvidas, esclareça com nosso atendimento antes de efetuar a compra. 2. As imagens contidas neste
material são utilizadas somente como referências visuais do Produto. As utilizações ilustradas não são válidas em todos os casos. Para referência de tamanho, verifique tabela de Dados Técnicos ou solicite as medidas do modelo de seu interesse.

- CAPACIDADE MÁXIMA

CAÇAMBA
FUNDO PORTA
CFP

1 m³

- CARGA MÁXIMA

2.000 kg

Armazene, transporte e descarte
cavacos ou demais resíduos com
sua empilhadeira ou talha.

MEDIDAS TOTAIS
(C X L X A)

CARGA
ADMISSÍVEL

(mm)

(Kg)

CFP 500

1.040 x 1.300 x 700

1.000

CFP 750

1.040 x 1.300 x 940

1.500

CFP 1000

1.040 x 1.300 x 1.150

2.000

MODELO

machmetals.com.br/cacamba-fundoporta
1. Verifique a capacidade da sua empilhadeira ou equipamento que usará, considerando seu centro de carga, antes de comprar a Caçamba. Em caso de dúvidas, esclareça com nosso atendimento antes de efetuar a compra. 2. As imagens contidas neste
material são utilizadas somente como referências visuais do Produto. As utilizações ilustradas não são válidas em todos os casos. Para referência de tamanho, verifique tabela de Dados Técnicos ou solicite as medidas do modelo de seu interesse.

CAÇAMBA FIXA
CX
- CAPACIDADE MÁXIMA

0.90 m³

- CARGA MÁXIMA

1.500 kg

Substitua tambores e caixas
enferrujadas na coleta de cavacos
pela Caçamba Fixa e garanta mais
agilidade com um custo reduzido.

Modelo Opcional com
Dispositivo de Giro
Dispositivo de Giro sob medida. Com este
opcional é possível transportar e girar,
com mais segurança, todas as nossas
Caçambas Fixas do mesmo tamanho.

machmetals.com.br/cacamba-fixa
1. Verifique a capacidade da sua empilhadeira ou equipamento que usará, considerando seu centro de carga, antes de comprar a Caçamba. Em caso de dúvidas, esclareça com nosso atendimento antes de efetuar a compra. 2. As imagens contidas neste
material são utilizadas somente como referências visuais do Produto. As utilizações ilustradas não são válidas em todos os casos. Para referência de tamanho, verifique tabela de Dados Técnicos ou solicite as medidas do modelo de seu interesse.

CAÇAMBA
MANUAL
CM

Para movimentação de resíduos
leves com mais ergonomia,
praticidade e segurança.
- CAPACIDADE MÁXIMA

- CARGA MÁXIMA

0.20 m³

300 kg

machmetals.com.br/cacamba-manual

CONFIRA TODOS OS MODELOS DE CAÇAMBAS
machmetals.com.br/cacambas

CAÇAMBA BASCULANTE

CAÇAMBA BASCULANTE

CAÇAMBA BASCULANTE

GRANDE - CG

FUNDO PORTA - CFP

COM PÉS - CX

machmetals.com.br/
cacamba-padrao

machmetals.com.br/
cacamba-pesada

machmetals.com.br/
cacamba-grande

machmetals.com.br/
cacamba-fundoporta

machmetals.com.br/
cacamba-fixa

PADRÃO - CE

PESADA - CP

CAÇAMBA

CAÇAMBA FIXA

As imagens contidas neste material são utilizadas somente como referências visuais do Produto. As utilizações ilustradas não são válidas em todos os casos. Para referência de tamanho, verifique tabela de Dados Técnicos ou solicite as
medidas do modelo de seu interesse. Em caso de dúvidas, esclareça com nosso atendimento antes de efetuar a compra.

PÁ CARREGADEIRA
PARA EMPILHADEIRA

- CAPACIDADE MÁXIMA

- CARGA MÁXIMA

1 m³

2.000 kg

Recolha resíduos ou materiais e
faça o despejo com apenas a Pá
Carregadeira e sua empilhadeira.
Indicada para recolhimento de areia, retalhos
metálicos ou de madeira, cavacos e uma
grande variedade de resíduos.

machmetals.com.br/pa-carregadeira
1. Verifique a capacidade da sua empilhadeira ou equipamento que usará, considerando seu centro de carga, antes de comprar a Caçamba. Em caso de dúvidas, esclareça
com nosso atendimento antes de efetuar a compra. 2. As imagens contidas neste material são utilizadas somente como referências visuais do Produto. As utilizações
ilustradas não são válidas em todos os casos. Para referência de tamanho, verifique tabela de Dados Técnicos ou solicite as medidas do modelo de seu interesse.

MOVIMENTE TAMBORES COM MAIS FACILIDADE
E SEGURANÇA NA SUA EMPRESA.
Os tambores são essenciais em muitas operações,
tornando-os uma das principais formas de
armazenamento para diversos materiais e resíduos,
independentemente da sua área de atuação.

Mas como você já sabe,
movimentar tambores
manualmente é perigoso.
A manipulação incorreta de tambores
pode causar perda de conteúdo e,
principalmente, acidentes graves
envolvendo o(a) profissional que está

executando a operação.
Portanto, além de medidas básicas
como se atentar com o desgaste
do tambor, utilizar equipamentos
de proteção individual (luvas,
máscaras, etc.) e não ultrapassar o
peso e capacidade permitidos pelo
fabricante, existem particularidades
em cada situação e que, nem sempre,
é possível uma operação manual do
tambor com segurança.

Os equipamentos para movimentação de
tambores como garras, carrinhos, pinças
e vários outros tornam as operações mais
seguras e ágeis proporcionando um ganho
considerável em produtividade.
Há anos trabalhamos com nossos clientes acumulando experiência em
diversas operações envolvendo tambores.

machmetals.com.br/produtos

CARRINHOS
PARA TAMBOR
CONHEÇA NOSSA LINHA DE CARRINHOS PARA
MOVIMENTAÇÃO DE TAMBORES COM MAIS
SEGURANÇA, AGILIDADE E DURABILIDADE.

Fabricamos e comercializamos Carrinhos para atender
diversas operações com tambores:
ARMAZENADOS EM
ESPAÇO REDUZIDO

SOBRE PALETES,
BASES OU NO CHÃO

QUE PRECISAM SER
GIRADOS

machmetals.com.br/carrinhos-tambor

CARRINHO PARA
TRANSPORTE
DE TAMBOR
COMPACTO
- CAPACIDADE MÁXIMA

Tambor
de 200 l

- ELEVAÇÃO MÁXIMA

76 mm

- CARGA MÁXIMA

350 kg

Carrinho compacto para movimentação de
tambores sobre o chão e em espaço limitado

Sistema de içamento
hidráulico com
alavanca ergonômica
e controle de descida.

machmetals.com.br/carrinho-compacto
1. Não poderá ser utilizado com tambores abertos ou com a borda superior danificada. Em caso de dúvidas, esclareça com nosso atendimento antes de efetuar a compra. 2. As imagens contidas neste material são utilizadas somente
como referências visuais do Produto. As utilizações ilustradas não são válidas em todos os casos. Para referência de tamanho, verifique tabela de Dados Técnicos ou solicite as medidas do modelo de seu interesse.

CARRINHO PARA TRANSPORTE DE TAMBOR
PADRÃO

Indicado para movimentação de tambores armazenados
no chão ou sobre paletes.

- CAPACIDADE MÁXIMA

Tambor
de 200 l
- ELEVAÇÃO MÁXIMA

380 mm
Para o içamento do tambor,
este modelo trabalha com um
sistema hidráulico que possui
alavanca ergonômica com
controle total pelo operador.

- CARGA MÁXIMA ADMISSÍVEL

300 kg

machmetals.com.br/carrinho-padrao
1. Não poderá ser utilizado com tambores abertos ou com a borda superior danificada. Em caso de dúvidas, esclareça com nosso atendimento antes de efetuar a compra. 2. As imagens contidas neste material são utilizadas somente
como referências visuais do Produto. As utilizações ilustradas não são válidas em todos os casos. Para referência de tamanho, verifique tabela de Dados Técnicos ou solicite as medidas do modelo de seu interesse.

CARRINHO PARA
TRANSPORTE DE
TAMBOR
CONTRAPESO
- ELEVAÇÃO MÁXIMA

400 mm
- CARGA MÁXIMA

- CAPACIDADE MÁXIMA

Tambor
de 200 l

250 kg

Placas
contrapeso

Patolas curtas

Movimente tambores sobre
plataformas, paletes fechados e
demais superfícies com elevação.

machmetals.com.br//carrinho-contrapeso
1. Não poderá ser utilizado com tambores abertos ou com a borda superior danificada. Em caso de dúvidas, esclareça com nosso atendimento antes de efetuar a compra. 2. As imagens contidas neste material são utilizadas somente
como referências visuais do Produto. As utilizações ilustradas não são válidas em todos os casos. Para referência de tamanho, verifique tabela de Dados Técnicos ou solicite as medidas do modelo de seu interesse.

CARRINHO PARA
TRANSPORTE DE TAMBOR
PATOLA V
Utilize este Carrinho com
patolas no formato V para
movimentar tambores que
estão sobre o piso ou paletes,
alcançando-os de qualquer lado.

- CAPACIDADE MÁXIMA

- CARGA MÁXIMA

Tambor
de 200 l

300 kg
- ELEVAÇÃO MÁXIMA

400 mm
Içamento sem esforço com
sistema hidráulico e fácil
locomoção através de alça

Bico de travamento

Formato de V garante
acesso ao tambor pela
diagonal do palete

machmetals.com.br/carrinho-v
1. Não poderá ser utilizado com tambores abertos ou com a borda superior danificada. Em caso de dúvidas, esclareça com nosso atendimento antes de efetuar a compra. 2. As imagens contidas neste material são utilizadas somente
como referências visuais do Produto. As utilizações ilustradas não são válidas em todos os casos. Para referência de tamanho, verifique tabela de Dados Técnicos ou solicite as medidas do modelo de seu interesse.

CARRINHO PARA
TRANSPORTE E
GIRO DE TAMBOR
COM REDUTOR DE ESFORÇO
Giro controlado de tambores sem
precisar de outro equipamento auxiliar.

Manivela de giro com
Redutor de esforço

- ELEVAÇÃO MÁXIMA

1.140 mm
Sistema de içamento
hidráulico com
alavanca ergonômica.

- CARGA MÁXIMA

350 kg

machmetals.com.br/carrinho-giro
1. Não poderá ser utilizado com tambores abertos ou com a borda superior danificada. Em caso de dúvidas, esclareça com nosso atendimento antes de efetuar a compra. 2. As imagens contidas neste material são utilizadas somente
como referências visuais do Produto. As utilizações ilustradas não são válidas em todos os casos. Para referência de tamanho, verifique tabela de Dados Técnicos ou solicite as medidas do modelo de seu interesse.

CARRINHO PARA TRANSPORTE E GIRO
MANUAL DE TAMBOR
Realize o tombamento manual de tambores
com mais agilidade e um ótimo custo-benefício.
machmetals.com.br/carrinho-giromanual

Cinta com Grampo
Tensor para travamento
seguro do tambor.

Travas de giro com
Pinos para liberação
e fixação do tambor.

Giro manual
de até 180º

CONFIRA TODOS OS MODELOS DE CARRINHOS PARA TAMBOR
machmetals.com.br/carrinhos-tambor

CARRINHO PARA TAMBOR

COMPACTO

machmetals.com.br/
carrinho-compacto

CARRINHO PARA TAMBOR

PADRÃO

machmetals.com.br/
carrinho-padrao

CARRINHO PARA TAMBOR

CONTRAPESO

machmetals.com.br/
contrapeso

CARRINHO PARA TAMBOR

PATOLA V

machmetals.com.br/
carrinho-v

CARRINHO PARA TAMBOR

GIRO

machmetals.com.br/
carrinho-giro

GARRA PARA
TRANSPORTE
DE TAMBOR
DTV
Ideal para elevação de
tambores em aço de até
200 litros e até 300 kg.
Pode ser utilizada com
talhas, guindastes e
ganchos em geral.
Modelo Opcional da
Garra para Garfo de
Empilhadeira DTV-E

machmetals.com.br/garra-tambor
1. Verifique a capacidade da sua empilhadeira ou equipamento que usará, considerando seu centro de carga, antes de comprar este equipamento. Não poderá ser utilizado com tambores abertos ou com a borda superior danificada. Em caso
de dúvidas, esclareça com nosso atendimento antes de efetuar a compra. 2. As imagens contidas neste material são utilizadas somente como referências visuais do Produto. As utilizações ilustradas não são válidas em todos os casos. Para
referência de tamanho, verifique tabela de Dados Técnicos ou solicite as medidas do modelo de seu interesse.

GARRA PARA TRANSPORTE
HORIZONTAL DE TAMBOR
DTH
Ideal para elevação de tambores em aço de até 200
litros e até 300 kg. Pode ser utilizada com talhas,
guindastes e ganchos em geral.

- CAPACIDADE MÁXIMA

- CARGA MÁXIMA

Tambor
200 litros

300 kg

Modelo Opcional da
Garra para Garfo de
Empilhadeira DTH-E

machmetals.com.br/garra-tamborhorizontal
1. Verifique a capacidade da sua empilhadeira ou equipamento que usará, considerando seu centro de carga, antes de comprar este equipamento. Não poderá ser utilizado com tambores abertos ou com a borda superior danificada. Em caso
de dúvidas, esclareça com nosso atendimento antes de efetuar a compra. 2. As imagens contidas neste material são utilizadas somente como referências visuais do Produto. As utilizações ilustradas não são válidas em todos os casos. Para
referência de tamanho, verifique tabela de Dados Técnicos ou solicite as medidas do modelo de seu interesse.

GARRA PARA
TRANSPORTE
DE TAMBOR
4 PONTAS

Mais praticidade durante a operação.
Possibilita manipulação com uma mão
liberando a outra para o controle da talha.

- CAPACIDADE MÁXIMA

- CARGA MÁXIMA

Tambores de
até ø600mm

350 kg

Este modelo permite que o tambor seja
agarrado com força em 4 pontos na borda
superior possibilitando mais estabilidade
durante o transporte. Fabricada com aço
reforçado que garante uma estrutura
robusta e durável.

machmetals.com.br/garra4pontas
1. Verifique a capacidade da sua empilhadeira ou equipamento que usará, considerando seu centro de carga, antes de comprar este equipamento. Não poderá ser utilizado com tambores abertos ou com a borda superior danificada. Em
caso de dúvidas, esclareça com nosso atendimento antes de efetuar a compra. 2. As imagens contidas neste material são utilizadas somente como referências visuais do Produto. As utilizações ilustradas não são válidas em todos os
casos. Para referência de tamanho, verifique tabela de Dados Técnicos ou solicite as medidas do modelo de seu interesse.

PINÇA PARA TRANSPORTE
DE TAMBOR
PARA EMPILHADEIRA

Movimente tambores de 200 litros
com mais segurança sem precisar
descer da empilhadeira.

- CAPACIDADE MÁXIMA

- CARGA MÁXIMA

Tambor
200 l

800 kg
Modelo Opcional
Pinça Dupla para
Transporte de
Tambor para
Empilhadeira

machmetals.com.br/pincatamborempilhadeira
1. Verifique a capacidade da sua empilhadeira ou equipamento que usará, considerando seu centro de carga, antes de comprar este equipamento. Não poderá ser utilizado com tambores abertos ou com a borda superior danificada. Em caso
de dúvidas, esclareça com nosso atendimento antes de efetuar a compra. 2. As imagens contidas neste material são utilizadas somente como referências visuais do Produto. As utilizações ilustradas não são válidas em todos os casos. Para
referência de tamanho, verifique tabela de Dados Técnicos ou solicite as medidas do modelo de seu interesse.

DISPOSITIVO PARA
TRANSPORTE E GIRO
DE TAMBOR PARA
EMPILHADEIRA
DGT
machmetals.com.br/giro-tambor

Indicado para giro controlado de
tambores com mais segurança,
mais praticidade e redução do
esforço físico.

- CAPACIDADE MÁXIMA

- GIRO

Tambor
200 litros

360°
- CARGA MÁXIMA

300 kg

Modelo Opcional do Giro com Corrente
Para operações que o tambor será girado numa altura fora
do alcance, comercializamos o DGT com acionamento por
corrente. Dessa forma você conseguirá controlar o giro do
tambor com segurança do chão simplesmente puxando a
corrente que substituirá a alavanca tradicional.

1. Verifique a capacidade da sua empilhadeira ou equipamento que usará, considerando seu centro de carga, antes de comprar este equipamento. Não poderá ser utilizado com tambores abertos ou com a borda superior danificada. Em
caso de dúvidas, esclareça com nosso atendimento antes de efetuar a compra. 2. As imagens contidas neste material são utilizadas somente como referências visuais do Produto. As utilizações ilustradas não são válidas em todos os
casos. Para referência de tamanho, verifique tabela de Dados Técnicos ou solicite as medidas do modelo de seu interesse.

TOMBADOR DE TAMBOR
PARA EMPILHADEIRA
TTE

- CAPACIDADE MÁXIMA

- TOMBAMENTO

Tambor
200 litros

180°
- CARGA MÁXIMA

500 kg

Equipamento indicado para
tombamento de tambores
utilizados na coleta de sucatas,
retalhos ou resíduos para descarte.

machmetals.com.br/tombador-tambor
1. Verifique a capacidade da sua empilhadeira ou equipamento que usará, considerando seu centro de carga, antes de comprar este equipamento. Em caso de dúvidas, esclareça com nosso atendimento antes de efetuar a compra. 2. As
imagens contidas neste material são utilizadas somente como referências visuais do Produto. As utilizações ilustradas não são válidas em todos os casos. Para referência de tamanho, verifique tabela de Dados Técnicos ou solicite as
medidas do modelo de seu interesse.

LANÇA TELESCÓPICA ARTICULÁVEL DE CARGA
LAT

Estrutura robusta com
corpo compacto que
ocupa pouco espaço

Faça mais com sua empilhadeira
ampliando as possibilidades durante
a movimentação de cargas.
Funcionamento totalmente mecânico e manual
não precisa usar funções da empilhadeira.

- DISTÂNCIA MÁXIMA

- CARGA MÁXIMA

3.690 mm

5.000 kg

Referente ao modelo LAT 5000

machmetals.com.br/lanca-telescopica
1. Verifique a capacidade da sua empilhadeira ou equipamento que usará, considerando seu centro de carga, antes de comprar este equipamento. Em caso de dúvidas, esclareça com nosso atendimento antes de efetuar a
compra. 2. As imagens contidas neste material são utilizadas somente como referências visuais do Produto. As utilizações ilustradas não são válidas em todos os casos. Para referência de tamanho, verifique tabela de Dados
Técnicos ou solicite as medidas do modelo de seu interesse.

LANÇA FIXA
DE CARGA
LC 1000

- CARGA MÁXIMA

1.000 kg
- DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO

1.618 mm

Movimente cargas de até 1 tonelada
com mais agilidade e segurança
utilizando sua empilhadeira em
operações que os garfos não
alcançam a distância necessária.

machmetals.com.br/lanca-fixa
1. Verifique a capacidade da sua empilhadeira ou equipamento que usará, considerando seu centro de carga, antes de comprar este equipamento. Em caso de dúvidas, esclareça com nosso atendimento antes de efetuar a compra. 2. As
imagens contidas neste material são utilizadas somente como referências visuais do Produto. As utilizações ilustradas não são válidas em todos os casos. Para referência de tamanho, verifique tabela de Dados Técnicos ou solicite as
medidas do modelo de seu interesse.

MINI GUINDASTE
MULTIFUNCIONAL
TRACIONADO
MM500
- CARGA MÁXIMA

- COMPRIMENTO MÁXIMO

500 kg

3.070 mm

Movimente cargas diversas com mais
alcance e segurança, sem empilhadeiras
ou lanças especiais. Compacto e robusto
o Mini Guindaste é o equipamento ideal
para sua empresa.

• Locomoção elétrica e rodas tracionadas;

• Freio eletromagnético;

• Controle remoto multifuncional;

• Acionamento linear de elevação;

• Bateria de longa duração;

• Estrutura compacta e muito mais!

Controle multifuncional que
garante total manuseio à uma
distância segura da operação.

Passa por portas de 80cm ou
elevadores para movimentação de
cargas em ambientes fechados.

machmetals.com.br/mini-guindaste
1. Respeite a capacidade de carga máxima estimada do equipamento. Em caso de dúvidas, esclareça com nosso atendimento antes de efetuar a compra. 2. As imagens contidas neste material são utilizadas somente como referências
visuais do Produto. As utilizações ilustradas não são válidas em todos os casos. Para referência de tamanho, verifique tabela de Dados Técnicos ou solicite as medidas do modelo de seu interesse.

GANCHOS
DE CARGA

COM SUPORTE
PARA GARFO DE
EMPILHADEIRA

Movimente cargas em geral com mais segurança
e substitua o improviso com cordas e correntes.

GANCHO COM
SUPORTE DUPLO
GED

- CAPACIDADE MÁXIMA

2.500 kg
- CHAPA DE AÇO
(estrutura)

7,94 mm

machmetals.com.br/gancho-suporteduplo

- CAPACIDADE MÁXIMA

1.000 kg

GANCHO COM
SUPORTE INDIVIDUAL
GEI 1000

- CHAPA DE AÇO
(estrutura)

6,35 mm

machmetals.com.br/gancho-suporteindividual

1. Verifique a capacidade da sua empilhadeira ou equipamento que usará, considerando seu centro de carga, antes de comprar este equipamento. Em caso de dúvidas, esclareça com nosso atendimento antes de efetuar a compra. 2. As
imagens contidas neste material são utilizadas somente como referências visuais do Produto. As utilizações ilustradas não são válidas em todos os casos. Para referência de tamanho, verifique tabela de Dados Técnicos ou solicite as
medidas do modelo de seu interesse.

TRAVESSA PARA
TRANSPORTE
DE BIG-BAGS
TBB

Olhal para talhas

Ganchos para
alças das bags

Bolsas para garfos
de empilhadeira

A Travessa para transporte de big
bags possibilita a movimentação
prática e segura de bags através de
empilhadeiras, talhas e guindastes.

machmetals.com.br/travessa-bags
1. Verifique a capacidade da sua empilhadeira ou equipamento que usará, considerando seu centro de carga, antes de comprar este equipamento. Em caso de dúvidas, esclareça com nosso
atendimento antes de efetuar a compra. 2. As imagens contidas neste material são utilizadas somente como referências visuais do Produto. As utilizações ilustradas não são válidas em
todos os casos. Para referência de tamanho, verifique tabela de Dados Técnicos ou solicite as medidas do modelo de seu interesse.

PROLONGADOR
DE GARFO
FUNDO FECHADO

Fabricado
sob medida

Movimente cargas com comprimento
que excede o garfo da empilhadeira,
proporcionando melhor distribuição do peso,
estabilidade e maior alcance com segurança,
respeitando a capacidade da empilhadeira.

PINO DE BLOQUEIO
Fácil aplicação no garfo, sem a necessidade de
modificações na empilhadeira ou treinamento especial.

Sistema de travamento
na base do garfo com
pino de bloqueio.

machmetals.com.br/prolongador-garfo
1. Verifique a capacidade da sua empilhadeira considerando seu centro de carga, antes de comprar este equipamento. Em caso de dúvidas, esclareça com nosso atendimento antes
de efetuar a compra. 2. As imagens contidas neste material são utilizadas somente como referências visuais do Produto. As utilizações ilustradas não são válidas em todos os casos.
Para referência de tamanho, verifique tabela de Dados Técnicos ou solicite as medidas do modelo de seu interesse.

DISPOSITIVO PARA
DESCARGA DE CONTAINER
PROJETO ESPECIAL
Descarregue containers com
mais segurança utilizando sua
empilhadeira. Com um Guincho
Elétrico já incluso, este Dispositivo
será responsável pelo tracionamento
da carga até a borda do container.

Guincho Elétrico

vendas@machmetals.com.br
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- FABRICADO SOB MEDIDA
- GUINCHO ELÉTRICO INCLUSO
- TRAÇÃO DE ATÉ 9 TONELADAS
DESCARGA DE CONTAINER AO NÍVEL DO CHÃO

- UTILIZADO COM CONTAINER NO
CAMINHÃO OU NO CHÃO
3

3

VOLANTE MANUAL PARA TAMBOR
SOB CONSULTA

2

2

DESCARGA DE CONTAINER AO SOBRE CAMINHÃO

Cliente:

Medidas sem tolerância conforme DIN 7168 - Médio

.

Equipamento prático e de fácil aplicação.
Para transporte manual de tambores,
possuí um rápido e eficiente grampo de
travamento além de fixadores protegidos
por borracha garantindo que o tambor não
seja danificado durante operação.
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GARRA PARA
ELEVAÇÃO DE
BLOCOS MACIÇOS
PRÓXIMO
LANÇAMENTO
vendas@machmetals.com.br

Fabricando valiosas melhorias e
soluções que contribuem para o
crescimento dos nossos clientes.
Conheça um pouco mais sobre a nossa empresa e faça parte dessa missão
de popularizar os equipamentos para movimentação de cargas, diminuindo o
esforço físico e aumentando a segurança com preços acessíveis.

A MachMetals nasceu para suprir outra empresa do grupo com serviços de caldeiraria e fabricação de
equipamentos voltados à movimentação de cargas e resíduos. Fizemos tão bem o nosso trabalho que
abrimos para todo o mercado, ampliando a missão de proporcionar mais segurança e agilidade nos
processos de nossos clientes e parceiros.
Hoje nos orgulhamos do alcance que já conseguimos, atendendo profissionais e empresas de diversas
áreas de atuação, tamanhos e regionalidades. Todos com o mesmo problema: Eliminar a cultura do
jeitinho na movimentação de cargas e resíduos em suas empresas.

Acreditamos que soluções seguras não precisam ser complexas. Portanto nos
preocupamos em trabalhar juntamente com o cliente para garantirmos que as
nossas soluções não atrapalhem sua produtividade, mas sim contribuem para
uma operação ágil, lucrativa e, principalmente, mais segura.
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