
PINÇA PARA TRANSPORTE 
DE TAMBOR
PARA EMPILHADEIRA

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

Novo Sistema de Bico

machmetals .com.br/pincatamborempilhadeiraMachMetals



MODELO
MEDIDAS TOTAIS  (C X L X A) CARGA 

ADMISSÍVEL
PESO 

PRÓPRIO

(mm) (Kg) (Kg)

PTT - BPNS SIMPLES 1.047 x 550 x 827 800 56

PTT - BPND DUPLO 1.047 x 960 x 827 1.600 84
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Fabricada em aço resistente e com uma estrutura 
projetada para suportar o tambor com firmeza e 
estabilidade utilizamos um bico mecânico, que 
foi desenvolvido e testado para agarrar a borda 
superior do tambor com força mantendo-o seguro 
durante a operação. Não havendo a necessidade 
de movimentação manual do tambor, basta entrar 
com os garfos e fixar a corrente de segurança que 
a Pinça estará pronta para o uso. É facilmente 
encaixada nos garfos sem precisar de instalações 
ou treinamentos especiais.

Modelo Opcional Pinça Dupla 
para Transporte de Tambor para 
Empilhadeira

Para empilhadeiras com maiores capacidades, 
oferecemos a Pinça Dupla com 2 sistemas de bico 
para transporte de 2 tambores simultaneamente. 
Confira mais detalhes na tabela acima ou consulte 
nosso departamento comercial.

- CAPACIDADE MÁXIMA

Tambor 
200 l

- CARGA MÁXIMA     
  ADMISSÍVEL

800 kg
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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.
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