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MINI GUINDASTE
MULTIFUNCIONAL
TRACIONADO
MM500H

Movimente cargas diversas com
mais alcance e segurança, sem
empilhadeiras ou lanças especiais.
Compacto e robusto o Mini
Guindaste é o equipamento ideal
para sua empresa.
Passa por portas de
80cm ou elevadores para
movimentação de cargas em
ambientes fechados.
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DIAGRAMA DE CAPACIDADE

50

125 275 425
200 350 500

Kg

- CARGA MÁXIMA

- COMPRIMENTO MÁXIMO

500 kg

3.070 mm

Ideal para movimentação de cargas em geral
com capacidade e praticidade para atender às
necessidades diárias como organização de
estoque, carregamentos e descarregamentos,
movimentação interna de materiais e operações
mais complexas como içamento de peças em
instalações altas, além de várias outras atividades
especiais que possam ser realizadas com um
gancho ou possíveis com acessórios opcionais.
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Locomoção elétrica e rodas tracionadas;
Bateria com 20 horas de duração (aproximado);
Freio eletromagnético;
Acionamento hidráulico de elevação.
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O Mini Guindaste possibilita uma
ampla variedade de aplicações
CONTROLE REMOTO
com acessórios opcionais que
MULTIFUNCIONAL
vão além do gancho padrão:
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DISTÂNCIAS EM METROS

MODELO

MM500H

VENTOSAS PARA
PLACAS DE VIDRO

GARFOS PARA
PALETES

EXTENSOR
DA LANÇA

MEDIDAS TOTAIS (C X L X A)
COM LANÇA ESTENDIDA

CARGA
ADMISSÍVEL

COMPRIMENTO
MÁXIMO DA LANÇA

PESO
PRÓPRIO

(mm)

(Kg)

(mm)

(Kg)

3.070 x 751 x 3.070

500

3.070

994

O Mini Guindaste além de ser um
equipamento robusto, oferece uma
locomoção leve e suave.
As rodas tracionadas com controle de aceleração
e sistema de segurança na alavanca, além
de acionamento de precisão, permitem uma
movimentação segura, suave e sem esforço físico.
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1. Respeite a capacidade de carga máxima estimada do 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, veriﬁque tabela de Dados
Técnicos ou solicite as medidas do modelo de seu interesse.

