
O Prolongador de Garfos é uma solução ideal para levantar e transportar  
cargas que são mais longas do que os garfos da empilhadeira.
A montagem é feita com facilidade e rapidez, deslizando o prolongador 
sobre o garfo da empilhadeira. Eles são travados com pinos fi xados atrás do 
dorso do garfo.

O prolongador de garfo deve ser suportado pelo garfo da 
empilhadeira no mínimo 60% do seu comprimento total.

– Deve ser considerada e garantida a capacidade 
nominal e centro de carga da empilhadeira;
– A capacidade de carga da extensão do garfo deve ser 
ajustada para cada garfo específi co.
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Usando o Prolongador de Garfo MachMetals, você está 
garantindo 100% de conformidade legal:
– Projeto conforme ISO 13284
– Fator de segurança 3, de acordo com a norma ISO 2330

COMO SELECIONAR O PROLONGADOR DE GARFO

Acessórios para movimentação
e elevação de cargas

www.machmetals.com.br

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DOS PROLONGADORES 
DE GARFO MACHMETALS Prolongador de Garfo

MACHMETALS
Prolongador de Garfo

COMUM

Posicionamento seguro e estável no garfo;
Adaptação individual para a seção transversal existente do garfo.

Carregamento rápido e conveniente de pallets;
Prolongador chanfrado nas laterais e na parte inferior.

Encaixe com folga mínima, redução de movimentação e ruído.

Fabricado em chapa metálica.

Padrão equipado com pino de travamento para evitar escorregamento.

Pino de bloqueio removível;
Montagem fácil e rápida.
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*Reservamos o direito de alteração sem prévio aviso.

Consulte os modelos especiais e valores:
contato@machmetals.com.br

MachMetals Comercial Ltda.
Rua Frederico Magnusson, 156     CEP 13347-624     Distrito Industrial - Indaiatuba/SP
www.machmetals.com.br     Fone: (55)19  3935-8685    e-mail: contato@machmetals.com.br 

PROLONGADORES DE GARFO | MODELOS ESPECIAIS

Prolongador de Garfo
COM REVESTIMENTO PROTETOR

Prolongador de Garfo
PONTA ESPECIAL

Prolongador de Garfo
COM LIMITADOR DE POSIÇÃO

Prolongador de Garfo
PERFIL ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE BOBINAS

Prolongador de GarfoProlongador de Garfo

Linha especial de Prolongadores de Garfo desenvolvidos sob encomenda para necessidades específi cas.
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Para tarefas de transporte com centro de carga fora do garfo 

– Estrutura soldada projeto caixa sólida
– Fundo fechado 
– Ponta cônica e chanfrada
– Pino de trava retrátil

Exclusivamente para transportes com distribuição de cargas ao longo 
de todo o comprimento do Prolongador

– Fundo aberto 
– Ponta cônica e chanfrada
– Pino de trava soldado

FUNDO FECHADO FUNDO ABERTO

PROLONGADOR DE GARFO
COM FUNDO ABERTO - PGA

PROLONGADOR DE GARFO
COM FUNDO FECHADO - PGF


