
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.

Bico de travamento

Agarra tambores pela 
diagonal do palete

machmetals .com.br/carrinho-vMachMetals



MODELO
MEDIDAS TOTAIS  (C X L X A) CARGA 

ADMISSÍVEL
ELEVAÇÃO 

MÁXIMA
PESO 

PRÓPRIO

(mm) (Kg) (mm) (Kg)

Patola V 862 x 966 x 1.500 300 400 130
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Carrinho para movimentação de tambores 
armazenados sobre paletes especiais ou que não 
possuam aberturas inferiores. Com este modelo 
do Carrinho você conseguirá coletar o tambor 
pela diagonal (ou quina) do palete, eliminando 
a necessidade de entrar por baixo. Utilizamos 
um robusto sistema de bico de travamento que 
agarra a borda superior do tambor com força de 
fechamento que o mantém preso e através de 
uma base emborrachada apoia a lateral do tambor. 
Para o içamento, este modelo possui um sistema 
hidráulico com alavanca ergonômica, controle e 
elevação de até 400 mm.

Indicado para tambores 
metálicos de 200 litros

Com as patolas em formato V do 
Carrinho você conseguirá agarrar 
tambores por qualquer lado de um 
palete padrão.
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COMPRIMENTO

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 
de 200 l

- CARGA MÁXIMA

- ELEVAÇÃO MÁXIMA

300 kg

400 mm


