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GRUAS MÓVEIS GIRATÓRIAS

Grua Móvel Giratória Eletromanual 01B2P

Gruas ideais para centros de maquinação, posicionamento de ferramentas,
linhas de montagem, etc., nomeadamente com requisitos de elevada precisão
no posicionamento das cargas.

Grua móvel com tração manual e elevação elétrica, permite movimentar cargas até 200 kg.
Fácil de manobrar, mesmo com a carga máxima, em espaços reduzidos, graças às suas
dimensões compactas, com apenas 800 mm de largura.
Comando de controlo proporciona elevada precisão no posicionamento da carga,
sendo a elevação em velocidade constante e a descida em velocidade ajustável.

Características do braço da grua:
- Giratório a 360º, com contrapeso
- Rotação livre ou definida em 8 posições standard
- Gancho giratório, com travão de segurança, na extremidade
- Extensível, em intervalos de 135 mm
Na versão standard, o braço apresenta as seguintes características:
- Alcance: 365 a 770 mm
- Elevação: 1900 a 2500 mm
Na opção de extensão ao braço standard, as características passam para:
- Alcance: 865 a 1270 mm
- Elevação: 1900 a 2850 mm
Quanto maior a extensão do braço, menor a capacidade de carga da grua.

• Válvulas de segurança evitam a queda da carga e a sobrecarga da grua
• Contrapeso com pegas que facilitam a rotação
• Estrutura em aço pintado
• Pegadeira robusta pode ser desmontada
• Pode ser transportada por stackers ou empilhadores
• Rodas em nylon revestido por poliuretano, Ø150 mm, sendo 2 frontais fixas e
   2 traseiras giratórias, blindadas, com travão
• Carregador de alta frequência integrado, indicador de carga e bateria 12V 80A

Disponível modelo com 500 kg de capacidade de carga, bem como modelos
manuais e elétricos.

Precisão elevada na colocação das cargas

GARANTIA
2 ANOS

* Medidas com braço standard
   Medidas em metros

Artigo n.º

01B2P 1,90 - 2,50 0,80   1,30 0,37 - 0,77 200 440

* *

Cargas até

200 kg

PRECISÃO ELEVADA

no posicionamento

das cargas
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Gancho Rodas frontais fixas

Movimentação da carga

Pegadeira robusta Rodas traseiras

Extensão Standard

Extensão Adicional

Sistema elétrico, controlado por
comando

Modelo flexível e fácil de manobrar, 
com 800 mm de largura

Comando controla a precisão no
posicionamento das cargas

Pode ser transportada por stackers  
ou empilhadores

Rotação livre ou definida em
8 posições standard

Dimensão frontal reduzida Elevação e descida elétricas Cavidades para garfos Braço giratório a 360º

Rodas giratórias, blindadas, 
com travão

GRUAS MÓVEIS GIRATÓRIAS - CARACTERÍSTICAS

Grua Móvel Giratória Eletromanual 01B2P

Alcance: 365 a 770 mm
Elevação: 1900 a 2500 mm

Alcance: 865 a 1270 mm
Elevação: 1900 a 2850 mm

Contrapeso

Com pegas que facilitam a
rotação

Sistema de rotação

Sistema de rotação do braço
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Grua Móvel Giratória Eletromanual 01B2P

GRUAS MÓVEIS GIRATÓRIAS - DESENHOS ESQUEMÁTICOS

Posição Posição
Alcance

(mm)
Alcance

(mm)
Cap. de

carga (kg)
Cap. de

carga (kg)

1 365 200

2 500 170

3 635 150

4 770 130

1 865 92

2 1000 85

3 1135 78

4 1270 71

Posições de Alcance Braço Standard Posições de Alcance Braço c/ Extensão (opcional)

2500

1900

1300

365

135

770

170 
kg

200 
kg

150 
kg

130 
kg

2850

1900

1300

865

135

1270

85
kg

92
kg

78
kg

71
kg

1070

800

Grua - vista frontal, com braço standard a 90º,
na posição de descanso

Grua - vista de cima, com braço standard a 90º,
na posição de alcance máximo
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GRUAS MÓVEIS GIRATÓRIAS

Grua Móvel Giratória Eletromanual 01B5P

Gruas ideais para centros de maquinação, posicionamento de ferramentas,
linhas de montagem, etc., nomeadamente com requisitos de elevada precisão
no posicionamento das cargas.

Grua móvel com tração manual e elevação elétrica, permite movimentar cargas até 500 kg.
Fácil de manobrar, mesmo com a carga máxima, em espaços reduzidos, graças às suas
dimensões compactas, com apenas 990 mm de largura.
Comando de controlo proporciona elevada precisão no posicionamento da carga,
sendo a elevação em velocidade constante e a descida em velocidade ajustável.

Características do braço da grua:
- Giratório a 360º, com contrapeso
- Rotação livre ou definida em 8 posições standard
- Gancho giratório, com travão de segurança, na extremidade
- Extensível, em intervalos de 135 mm
Na versão standard, o braço apresenta as seguintes características:
- Alcance: 365 a 770 mm
- Elevação: 1900 a 2500 mm
Na opção de extensão ao braço standard, as características passam para:
- Alcance: 865 a 1270 mm
- Elevação: 1900 a 2850 mm
Quanto maior a extensão do braço, menor a capacidade de carga da grua.

• Válvulas de segurança evitam a queda da carga e a sobrecarga da grua
• Contrapeso com pegas que facilitam a rotação
• Estrutura em aço pintado
• Pegadeira robusta pode ser desmontada
• Pode ser transportada por stackers ou empilhadores
• Rodas em nylon revestido por poliuretano, Ø150 mm, sendo 2 frontais fixas e
   2 traseiras giratórias, blindadas, com travão
• Carregador de alta frequência integrado, indicador de carga e bateria 12V 80A

Disponível modelo com 200 kg de capacidade de carga, bem como modelos
manuais e elétricos.

Precisão elevada na colocação das cargas

GARANTIA
2 ANOS

* Medidas com braço standard
   Medidas em metros

01B5P 1,90 - 2,50 0,99   1,30 0,37 - 0,77 500 640

* *

Artigo n.º

Cargas até

500 kg

PRECISÃO ELEVADA

no posicionamento

das cargas
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Gancho Rodas frontais fixas

Movimentação da carga

Pegadeira robusta Rodas traseiras

Extensão Standard

Extensão Adicional

Sistema elétrico, controlado por
comando

Modelo flexível e fácil de manobrar, 
com 990 mm de largura

Comando controla a precisão no
posicionamento das cargas

Pode ser transportada por stackers  
ou empilhadores

Rotação livre ou definida em
8 posições standard

Dimensão frontal reduzida Elevação e descida elétricas Cavidades para garfos Braço giratório a 360º

Rodas giratórias, blindadas, 
com travão

GRUAS MÓVEIS GIRATÓRIAS - CARACTERÍSTICAS

Grua Móvel Giratória Eletromanual 01B5P

Alcance: 365 a 770 mm
Elevação: 1900 a 2500 mm

Alcance: 865 a 1270 mm
Elevação: 1900 a 2850 mm

Contrapeso

Com pegas que facilitam a
rotação

Sistema de rotação

Sistema de rotação do braço
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Grua Móvel Giratória Eletromanual 01B5P

GRUAS MÓVEIS GIRATÓRIAS - DESENHOS ESQUEMÁTICOS

Posição Posição
Alcance

(mm)
Alcance

(mm)
Cap. de

carga (kg)
Cap. de

carga (kg)

1 365 500

2 500 420

3 635 370

4 770 320

1 865 220

2 1000 200

3 1135 180

4 1270 160

Posições de Alcance Braço Standard Posições de Alcance Braço c/ Extensão (opcional)

Grua - vista frontal, com braço standard a 90º,
na posição de descanso

Grua - vista de cima, com braço standard a 90º,
na posição de alcance máximo

2850

1900

1300

865

135

1270

200
kg

220
kg

180
kg

160
kg

2500

1900

1300

365

135

770

420 
kg

500 
kg

370 
kg

320 
kg

1170

990


