
PROLONGADOR 
DE GARFO
FUNDO FECHADO

Movimente cargas com 
comprimento que excede 
o garfo da empilhadeira, 
proporcionando melhor 
distribuição do peso, 
estabilidade e maior alcance 
com segurança, respeitando a 
capacidade da empilhadeira.

machmetals .com.br/prolongador-garfoMachMetals

Fabricado 
sob medida



MODELO
COMPRIMENTO LARGURA ALTURA

(mm) (mm) (mm)

13-6-180 1.800 130 60

13-6-200 2.000 130 60

13-6-240 2.400 130 60

15-6-180 1.800 150 60

15-6-200 2.000 150 60

15-6-240 2.400 150 60
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Identifi que o modelo ideal 
para sua empilhadeira e carga. 
Acesse o site abaixo e preencha 
o formulário sem compromisso.

Fácil aplicação no garfo, sem a 
necessidade de modifi cações na 
empilhadeira ou treinamento especial.

- CHAPA DE AÇO

PINO DE BLOQUEIO

- MODELO

6,35 mm Fundo Fechado
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1. Verifi que a capacidade da sua empilhadeira considerando seu centro de carga, antes de comprar este equipamento. 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.

A tabela acima demonstra características de modelos padronizados que fabricamos e comercializamos com maior frequência, mas é de grande 
importância o preenchimento do formulário com os dados para análise de cada caso. O Prolongador de Garfo da MachMetals não substituirá o 
garfo da empilhadeira, mas proporcionará a movimentação de cargas mais compridas que o garfo original, portanto sempre deverá ser respeitada 
a capacidade da empilhadeira no centro de carga estipulado pelo seu fabricante.

machmetals .com.br/prolongador-garfoMachMetals

O Prolongador de Garfo com Fundo Fechado da MachMetals é fabricado sob medida após análise da sua empilhadeira 
e da carga que movimentará durante operação. Prolongadores são utilizados em operações diversas em que a carga 
ultrapassa o comprimento total dos garfos originais, ou seja, não substitui o garfo e não aumentará sua capacidade 
de carga. Com o diferencial de ser totalmente fechado na parte inferior este modelo revestirá o garfo completamente, 
garantindo mais estabilidade ao transportar cargas mais longas. Fabricamos o PGF com chapas de aço carbono 
resistente soldadas com precisão e experiência, oferecendo um equipamento mais robusto e mais seguro.

Sistema de travamento 
na base do garfo com 
pino de bloqueio.


