
CARRINHO PARA 
TRANSPORTE DE 
TAMBOR
CONTRAPESO

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

Bico de travamento

Patolas curtas

Placas 
contrapeso

machmetals .com.br/carrinho-contrapesoMachMetals



MODELO
MEDIDAS TOTAIS  (C X L X A) CARGA 

ADMISSÍVEL
ELEVAÇÃO 

MÁXIMA
PESO 

PRÓPRIO

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

Contrapeso 1.050 x 784 x 1.500 250 400 286
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Carrinho para movimentação de tambores com um 
sistema contrapeso que possibilita sua fabricação 
com patolas mais curtas. Este comprimento menor 
nas patolas permite que o Carrinho colete tambores 
sobre plataformas, paletes fechados, piso alto e demais 
superfícies com elevação. Utilizamos um robusto 
sistema de bico que agarra a borda superior do tambor 
com força de fechamento mantendo-o preso e, através 
de uma base emborrachada, apoia a lateral do tambor. 
Para o içamento este modelo trabalha com um sistema 
hidráulico que possui alavanca ergonômica com controle.
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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

250 kg

400 mm

CONTRAPESO+
PATOLA CURTA
IÇAMENTO
HIDRÁULICO
ALAVANCA 
ERGONÔMICA
NOVO BICO DE 
TRAVAMENTO
RODÍZIO 
COM FREIO

CONFIRA TODOS OS MODELOS

CARRINHO PARA TAMBOR
PADRÃO

machmetals.com.br/
carrinho-padrao

CARRINHO PARA TAMBOR
PATOLA V

machmetals.com.br/
carrinho-v

CARRINHO PARA TAMBOR
COMPACTO

machmetals.com.br/
carrinho-compacto

CARRINHO PARA TAMBOR
GIRO

machmetals.com.br/
carrinho-giro




