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Gruas Móveis Manuais 01M

Gruas Móveis Eletromanuais 01B

Tel. 22 947 97 64

aLinhas de
    Montagem

Artigo n.º

Artigo n.º

01M2 1,90 - 2,50 0,80   1,30 0,37 - 0,77 200 400

01M5 1,90 - 2,50 0,99   1,30 0,37 - 0,77 500 600

01B2 1,90 - 2,50 0,80   1,30 0,37 - 0,77 200 440

01B5 1,90 - 2,50 0,99   1,30 0,37 - 0,77 500 640

* Medidas com braço standard
   Medidas em metros

* Medidas com braço standard
   Medidas em metros

**

aTração e elevação manuais

aPermitem movimentar cargas até 200 ou 500 kg

aFáceis de manobrar, mesmo com a carga máxima, em
    espaços reduzidos, graças às suas dimensões compactas

aElevação da carga através de bomba manual de 
    dupla ação

aDescida suave da carga com velocidade ajustável

aTração manual e elevação elétrica

aPermitem movimentar cargas até 200 ou 500 kg

aFáceis de manobrar, mesmo com a carga máxima, em
    espaços reduzidos, graças às suas dimensões compactas

aElevação e descida da carga controladas
    através de comando, equipado com botão de
    paragem de emergência

aCentros de
    Maquinação

aPosicionamento
    de Ferramentas
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Gruas Móveis Eletromanuais 01BP

Gruas Móveis Eletromanuais 01BSE

Tel. 22 947 97 64

Artigo n.º

Artigo n.º

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

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

01B2SE 1,52 - 2,26 0,80   1,30 0,41 - 1,41 200 480

01B5SE 1,52 - 2,26 0,99   1,30 0,41 - 1,41 500 680

* Medidas com braço standard
   Medidas em metros

* Medidas com braço standard
   Medidas em metros

aTração manual e elevação elétrica  

aPermitem movimentar cargas até 200 ou 500 kg

aIdeais para trabalhos com requisitos de elevada precisão  
    no posicionamento das cargas

aFáceis de manobrar, mesmo com a carga máxima, em
    espaços reduzidos, graças às suas dimensões compactas

aComando proporciona elevada precisão no
    posicionamento da carga: elevação em velocidade
    constante e a descida em velocidade ajustável

aPosicionamento
    de Moldes

aElevação
    de Motores

aDeslocação de
    Cargas Elevadas

aTração manual e elevação e extensão elétricas

aPermitem movimentar cargas até 200 ou 500 kg

aIdeais para trabalhos com requisitos de elevada precisão
    no posicionamento das cargas

aFáceis de manobrar, mesmo com a carga máxima, em
    espaços reduzidos, graças às suas dimensões compactas

aElevação, descida, extensão e retração do
    braço controladas por sistema elétrico.
    Descida controlada mesmo com o sistema
    desligado
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SEDE (Norte):
RUA DE OLIVEIRA E SÁ, 116  
Z.I. MAIA I • 4475-263 MAIA
TEL. 22 947 97 64
comercial@equipleva.pt

DELEGAÇÃO (Sul): 
RUA DA CORTIÇA, 37
AFONSOEIRO • 2870-480 MONTIJO
TEL. 21 231 89 19
lisboa@rentacesso.pt
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Elevada Precisão no 
Posicionamento das Cargas
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