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STACKERS APLICAÇÕES ESPECÍFICAS 

Rotação Multi Bidões

Agora pode utilizar o mesmo acessório para todo o tipo de bidões, aço, plástico, etc.,
com Ø 300 a Ø 600 mm.
Utilização na posição vertical ou horizontal. 
O acessório pode ser instalado em Stackers Manuais e Elétricos, na versão straddle.
Apetrechado com um sistema de mudança rápida, pode ser trocado por outros acessórios, por 
exemplo, a plataforma, o suporte de braço de grua, etc.
Com a aquisição deste produto, será fornecida, por pedido, a respetiva
declaração em conformidade com a Norma EN 3691-5.
• Construção robusta, baixo custo de manutenção e vida útil longa
• Capacidade de carga até 350 kg
• Rotação a 360º
• Para diversos tipos de bidões: grandes, pequenos, altos, baixos, etc.
• De acordo com o tipo e diâmetro dos bidões, estão disponíveis garras
  específicas que se instalam facilmente, sem ferramentas 
• Abertura/fecho das garras e rotação elétricas 
• Propulsão e elevação/descida pode ser manual ou elétrica, dependendo do stacker
• Modelo elétrico com controlador digital que permite programar pausas, raio de viragem,
   velocidade, tempo operacional, etc.
• Soluções customizadas
A conceção destes equipamentos possibilita a manipulação de cargas de forma ergonómica.

Disponíveis diversas garras,
de acordo com a dimensão

dos bidões

Manipula todo o tipo de bidões

Modelo SELFMDT (Manual) SELFSMDT (Elétrico)
Capacidade de carga (Kg) 350
Diâmetro do bidão Ø 300 - Ø 600
Altura de elevação h3 1800 - 2100
Rotação 360º
Altura total h1 1930 - 2240
Largura total b1 1000 166 + b4
Larg. entre pernas (min.-máx.) b1-1 b1-2 775 - 1350
Largura sem pernas l2 605
Comprimento total l1 1830
Altura livre mínima h13 400

Largura entre pernas b4 316
850 - 942, 942 - 1124,

1124 - 1306, 1240 - 1422
Comp. pernas suporte lx 1100
Ângulo de viragem 210º
Motor da direção
Bomba 1,2 kW 24 V
Peso (sem bateria) Kg 508 548
Medidas em mm
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1,2 kW 24 V controlo de velocidade variável eletronicamente
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