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EQUIPAMENTOS EM AÇO NIQUELADO

Macacos Hidráulicos em
Aço Niquelado

Os Macacos Hidráulicos em Aço Niquelado foram concebidos para
determinadas áreas, onde são exigidos elevados requisitos de higiene:
Indústria Alimentar, Farmacêutica e Química, Fabrico de Componentes, etc.

O mecanismo hidráulico, acionado por uma alavanca telescópica e giratória
(até 180º), elimina esforços físicos pelo utilizador. 

• Fabrico alemão, com materiais de elevada resistência
• Guias de precisão para um serviço simplificado
• Sapata de elevação ajustável em altura, com segurança reforçada
• Base de apoio com pés rotativos para posicionamento próximo da carga, com elevada 
  estabilidade, evitando que o macaco vire, quando é aplicada a carga
• Tipo de construção modular
• Válvula de segurança incorporada para proteção contra sobrecarga
• Controlo de descida por parafuso, de forma a beneficiar a precisão
• Ligadores de encaixe rápido permitem a aplicação de bombas manuais ou elétricas, 
  para a utilização simultânea de 2 ou mais macacos
• Pega de transporte e rodas em borracha maciça facilitam a deslocação
• Fácil manuseamento
• Manutenção simples e de baixo custo
• Assistência técnica assegurada

São apresentados 2 Tipos:
- Tipo V5-n: Capacidade de Carga até 5.000 kg
- Tipo V10-n: Capacidade de Carga até 10.000 kg

Por pedido, podem ser fornecidos em Aço Niquelado outros modelos standard de Macacos 
Hidráulicos 

Artigo Nº 11137 11138

Capacidade de carga (kg) 5000 10000

Pressão de Trabalho (bar) 520 520

Altura mínima (sapata de elevação) 15 20

Curso 140 160

Ajustamento da sapata de elevação 3 x 4 x

Altura de elevação (placa de topo) 252 310

Dimensão da sapata de elevação 68 x 60 80 x 72

Dimensões externas (C x L x A) 266 x 212 x 252 339 x 237 x 310 

Peso (kg) 21 32

Medidas em mm

Modelo V5-n V10-n

Tipo V5-n

Aço Niquelado
5.000 kg

Tipo V10-n

Aço Niquelado
10.000 kg


