
DISPOSITIVO PARA 
TRANSPORTE E GIRO 
DE TAMBOR PARA 
EMPILHADEIRA
DGT

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

Manivela com 
Redutor de esforço

machmetals .com.br/giro-tamborMachMetals



MODELO
MEDIDAS TOTAIS  (C X L X A) CARGA 

ADMISSÍVEL PESO PRÓPRIO

(mm) (Kg) (Kg)

DGT 850 x 990 x 420 300 80
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O Dispositivo de Transporte e Giro de Tambor para 
empilhadeira é a solução ideal para transporte e giro 
controlado de tambores. Com um ótimo redutor de 
esforço, já instalado, você conseguirá realizar um 
giro de até 360º sem cansaço físico. Podendo parar 
o giro quando quiser que o tambor permanecerá 
travado na posição. Este equipamento é utilizado 
com empilhadeiras para de forma prática e segura 
facilitar a movimentação de tambores na sua 
empresa sem a necessidade de modifi cações na 
empilhadeira ou treinamentos especiais.

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.

COMPRIMENTO

174636

74

LARGURA

174

OLHAL PARA 
IÇAMENTO VERTICAL 
COM TALHAS E 
PONTES ROLANTES

1. Verifi que 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 danifi cada. 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, verifi que tabela de Dados Técnicos ou solicite as medidas do modelo de seu interesse.
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- CAPACIDADE MÁXIMA

Tambor 
200 litros

- CARGA MÁXIMA

- GIRO

300 kg

360°


