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CARROS DE MÃO EM AÇO

Para Bidões (Berços)

Berços para Transporte, Armazenamento e Esvaziamento de Bidões de 200 litros.
Construção com estrutura em tubo de aço soldado, com pintura eletrostática em azul.
Bidões sustentados por cinta de segurança, com ou sem rolos laterais.
1 ou 2 rodízios em poliamida. Fabricados na Alemanha. 
• Berço 2013 - Possui 1 rodízio giratório (ø 125 x 38 mm) com travão e 2 rodas (ø 150 x 40 mm), ambos em poliamida. 
                         Sem pega de elevação. O Bidão tem de ser manipulado por um equipamento de elevação ou diferencial. 
• Berço 2015 - Inclui pega de elevação (ver exemplo de aplicação). Equipado com rodas laterais para
                         facilitar o manuseamento do Bidão. Possui 2 rodízios giratórios (ø 125 x 38 mm) com travão 
                         e 2 rodas (ø 150 x 40 mm), ambos em poliamida.
• Berço 2016 - Inclui pega de elevação. Equipado com 2 rolos em aço, com ø 50 mm e comprimento de 500 mm, 
                         que facilitam o manuseamento do Bidão. Possui 2 rodízios giratórios (ø 125 x 38 mm), 
                         com travão, e 2 rodas (ø 150 x 40 mm), ambos em poliamida. Particularmente adequado para Bidões de paredes                 
	 										finas.
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Exemplo de  Aplicação

Bidão em
posição vertical

Colocação do bidão na horizontal 
com o apoio da pegadeira

Bidão pronto para rotação 
e esvaziamento

2019
Acessório

Depósito para esvaziamento. Capacidade de 12 litros. 
Amovível. Para os Berços 2015 e 2016

2020
Acessório

Pega de elevação. Fornecida em separado para utilização 
simultânea de vários bidões. 

Para encomendar, referir o Berço. Por ex.: 2015 - 2020

Medidas em mm

Berço sem pega de elevação 250 900 x 615 x 600            14
Berço com pega de elevação 250 900 x 615 x 600             21

Berço com pega de elevação 250 900 x 615 x 600             24
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