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PORTA PALETES MANUAIS

Escolha Produtos Normalizados.
Os nossos equipamentos cumprem com
as directivas da CE.

Os Porta Paletes são equipamentos de elevada utilização no transporte e movimentação de cargas 
colocadas em paletes. São apresentados modelos de elevação e translação manuais, com capacidades 
de carga entre 1000 e 3000 kg.

As rodas dos garfos devem ser escolhidas de acordo com os seguintes critérios:
Simples (1 + 1) – pavimentos macios / fácil manuseamento
Tandem (2 + 2) – pavimentos desnivelados / prevenção do pavimento contra desgaste / cargas elevadas

> Porta Paletes LogiQ
> Porta Paletes HPT-A 2500 kg
> Porta Paletes PT2 STANDARD
> Porta Paletes GS
> Porta Paletes Low Profile
> Porta Paletes HPT-V 3000 kg
> Porta Paletes PANTHER

Acessórios Impressão

Porta Paletes Manuais 

Porta Paletes Aplicações Específicas

Porta Paletes em Inox 

Porta Paletes Elétricos

Porta Paletes com Balança

Porta Paletes de Tesoura 

Porta Paletes TODO-O-TERRENO
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Modelo
Capacidade de carga (kg) 200 300 200

Altura de Elevação h3 115 325 325

Comprimento do garfo I 600 600 1200

Altura do chassis h1 470 625 625

Largura total b1 455 505 505

Comprimento sem garfos I2 260 300 300

Comprimento total I1 860 900 1500

Largura do garfo e 205 200 200

Espessura do garfo s - 45 45

Altura total h14 1040 1170 1170

Alt. mínima dos garfos h13 85 85 85

Diâmetro das rodas (simples) Ø80 Ø80 Ø80

Diâmetro das rodas da direção Ø100 Ø100 Ø100

Rodas da direção / garfo Vulkolan Vulkolan Vulkolan

Peso (kg) 22 kg 47 kg -

LogiQ 200 LogiQ 300 DLQ 200

Porta Paletes LogiQ

Para espaços reduzidos (garfo único), no manuseamento de paletes de exposição,
na dimensão 600 x 400 mm.
São equipamentos indispensáveis em supermercados, lojas e outras áreas comerciais, zonas 
de embalamento e postos de combustíveis, onde o espaço é reduzido. Destinam-se a colocar 
os produtos nas zonas de exposição, através de paletes com dimensão reduzida.
Proporcionam transporte silencioso.
• LogiQ 200: concebido para elevar paletes (1/4) a partir do pavimento, num único curso
• LogiQ 300: devido à altura de elevação (325 mm) pode recolher a palete (1/4) a partir duma 
  europalete ou outro suporte com a mesma altura. Possui bomba hidráulica. Requer meio curso  
  para elevar a palete do pavimento, e 5 cursos até à elevação máxima
• DLQ 200: semelhante ao modelo LogiQ 300; possui maior comprimento do garfo,
   possibilitando mover duas paletes (1/4) em simultâneo ou alcançar a palete
  (1/4) mais distante  sem ter que mover a europalete; possui travão de mão
Outras características:
- Baixo custo de manutenção e vida útil longa
- Elevada manobrabilidade
- Reduzido peso próprio
- Rodas em vulkolan, com proteção para os pés
- Por pedido, pode ser fornecida a respetiva Declaração de Conformidade com a EN 3691-5

Modelo LogiQ 200

Modelo LogiQ 300
Com pernas de suporte

Modelo DLQ 200
Com pernas de suporte

Maior comprimento do garfo

Medidas em mm 

Vídeo
LogiQ 300 

Vídeo
DLQ 200 
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Porta Paletes HPT-A 2500 kg

Porta Paletes manual, adequado para o manuseamento de cargas em estabelecimentos
comerciais, armazéns, assim como em áreas industriais.
Resistente à torsão devido ao seu robusto perfil em aço de alta qualidade.
Dispositivo hidráulico de comando manual na pegadeira, com três posições: elevar, descer e neutro.
Rodas da direção em borracha e rodas dos garfos tandem em poliuretano.
Fabricado na China.
Boa relação qualidade / preço. 
Garantia de 2 Anos.
Produto em conformidade com a EN 1757.

Características
• Consegue elevar cargas até 2500 kg
• Fácil de manobrar

Disponível o acessório dispositivo antideslizamento, em borracha, que reforça a completa 
imobilização do porta-paletes

2500 kg

Capacidade de carga (kg) 2500

Alt. máxima de elevação 200

Comprimento dos garfos l 1150

Largura exterior dos garfos b5 540

Comprimento total l1 1545

Largura do garfo e 160 

Espessura do garfo s 48

Altura total h14 1230

Alt. mínima dos garfos h13 85

Diâmetro das rodas tandem Ø 80 x 70

Diâmetro das rodas da direção Ø 200 x 50

Rodas da direção Borracha

Rodas dos garfos Poliuretano

Peso (kg) 75

Modelo 41033

Medidas em mm 

h3

h14

l2
l1

h13

h3
e

b5

l

s

Acessório 00100
Dispositivo antideslizamento
310 x 310 x 40 mm    

Comando manual na 
pegadeira 

Sistema hidráulico para 
elevação dos garfos 
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Porta-Paletes PT2 STANDARD

Porta-paletes compacto e robusto para trabalho diário.
Bomba de elevação compacta e resistente para longa duração.
Elevação rápida das paletes em 3 cursos.
Dispositivo hidráulico de comando manual na pegadeira, com três posições:elevar, descer e neutro.
Adequado a múltiplas aplicações.
Baixa manutenção e simples de operar.
Rodas da direção e dos garfos tandem em Poliuretano.
Fabricado na China. Boa relação qualidade / preço.
Garantia de 2 Anos.
Produto em conformidade com a EN 1757.

Características
• Consegue elevar cargas até 2500 kg
• Fácil de manobrar
• Opção de travão nas rodas da direção, em aço galvanizado, acionado pelo pé. 
  Acréscimo de segurança. Permite imobilizar o equipamento em viaturas durante o 
  transporte, em pavimentos desnivelados ou em caso de perda de controlo da carga

Disponível o acessório dispositivo antideslizamento, em borracha, que reforça a completa 
imobilização do porta-paletes.

Capacidade de carga (kg) 2500

Altura de Elevação 200

Comprimento dos garfos 1150

Largura do garfo 160

Espessura do garfo 50

Largura exterior dos garfos 550

Altura mínima dos garfos 85

Diâmetro das rodas tandem Ø 80 x 70

Diâmetro das rodas da direção Ø 180 x 50

Rodas da direção Poliuretano

Rodas dos garfos tandem Poliuretano

Peso (kg) 67

Modelo 41504

Medidas em mm 

2500 kg

Acessório 00100
Dispositivo antideslizamento
310 x 310 x 40 mm    

Comando manual na 
pegadeira 

Sistema hidráulico para 
elevação dos garfos 

Travão nas rodas da 
direção (Opção)
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PORTA PALETES MANUAIS

Porta Paletes GS

2500 kg
Fácil de manobrar

Garfos com
800 x 525 mm (C x L) 

h14

h13

Ast

b11 b5

e

x

Wa

h3
b1

c

l2 l
l1

y

sm2

O Porta Paletes manual GS resulta de evoluções tecnológicas no anterior modelo GS BASIC. 
É mais robusto e mais fácil de usar, com ergonomia superior.
• Nova bomba hidráulica: chassis de peça única, em aço, confere proteção superior aos
  componentes integrados. Pistão cromado. Junta de retenção de óleo previne oxidação e perda de   
  óleo. Válvula redutora de alta pressão protege contra sobrecarga                
• Capacidade de carga até 2500 kg
• Pegadeira mais ergonómica, com desenho de 4 curvas, confere comodidade e reduz o esforço 
  Comandos centralizados.   
• Garfos com 3 medidas de comprimento e 2 medidas de largura
• Rodas da direção em nylon, poliuretano ou borracha 
  Rodas dos garfos em nylon ou poliuretano (simples ou tandem)                        
Produto em conformidade com a EN 16307.
Por pedido, é possível o fornecimento de garfos com outras medidas (largura e comprimento) 

GARANTIA 

3 ANOS

Capacidade de carga (kg) Q 2500 2500 2500

Alt. máxima dos garfos 200 200 200

Comprimento dos garfos l 1150 1150 1150

Largura exterior dos garfos b5 525 525 525

Comprimento sem garfos l2 400 400 400

Comprimento total l1 1550 1550 1550

Largura total b1 525 525 525

Largura do garfo e 150 150 150

Espessura do garfo s 55 55 55

Distância entre rodas (eixo) y 1192 1192 1192

Altura total h14 1185 1185 1185

Alt. mínima dos garfos h13 85 85 85

Centro da carga c 600 600 600

Altura livre mínima m2 30 30 30

Largura de passagem Ast 2048 2048 2048

Raio de viragem Wa 1367 1367 1367

Diâmetro das rodas Ø 82 x 82 Ø 82 x 60 Ø 82 x 60

Diâmetro das rodas da direcção Ø 200 x 45 Ø 200 x 45 Ø 200 x 45

Rodas da direcção Nylon / Poliuretano Nylon / Poliuretano Borracha

Rodas dos garfos Nylon
(Single)

Nylon / Poliuretano
(Tandem)

Poliuretano
(Tandem)

Peso (kg) 61 63 63

Modelo
GS 

25S2

Medidas em mm 

GS 
25S4

GS 
25S4 Poly

h3 + h13
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Porta Paletes LOW PROFILE

Design dos garfos concebido especificamente para manuseamento de paletes especiais.
A colocação das rodas dos garfos proporciona uma reduzida altura livre mínima, possibilitando 
a elevação de todo o tipo de paletes. 
Construção robusta, com dispositivo hidráulico de comando manual em três posições: 
elevar, descer e neutro. 
Elevação rápida das paletes em 3 cursos. 
Rodas da direção em poliuretano. Rodas dos garfos tandem em poliuretano ou aço.  
Fabricado na China. 
Boa relação qualidade / preço.
Garantia de 2 Anos.
Produto em conformidade com a EN 1757.

Características
• Consegue elevar cargas até 1000 kg e 1500 kg
• Fácil de manobrar
• Amplo raio de viragem de 230º
• Válvula redutora de alta pressão protege contra sobrecarga

Disponível o acessório dispositivo antideslizamento, em borracha, que reforça a completa 
imobilização do porta-paletes

Modelo 40007
1500 kg

Para manuseamento de 
paletes especiais

Modelo 40008
1000 kg

Capacidade de carga (kg) 1500 1000

Altura de Elevação 175 90

Comprimento dos garfos 1150 1150

Largura exterior dos garfos 520 520

Altura mínima dos garfos 51 35

Rodas da direção (Poliuretano) 180 x 50 160 x 50

Rodas dos garfos tandem Poliuretano
50 x 70

Aço
35 x 60

Peso (kg) 70 65

Modelo 40007 40008

Acessório 00100
Dispositivo antideslizamento

310 x 310 x 40 mm   
Reduzida altura livre 

mínima
Sistema hidráulico para 

elevação dos garfos 

Medidas em mm 



PORTA PALETES MANUAIS

Equipleva - Equipamentos de Elevação e Transporte, Lda.
Rua de Oliveira e Sá, 116 • Zona Industrial da Maia I • 4475-263 MAIA • PORTUGAL 

Tel.: 22 947 97 64 • E-mail: comercial@equipleva.pt
www.equipleva.pt

Porta Paletes HPT-V 3000 kg

Robustez é a característica principal deste Porta-Paletes. 
Adequado para uso intensivo com cargas elevadas e de exigente manipulação. 
Dispositivo hidráulico de comando manual na pegadeira, com três posições: elevar, descer e neutro.
Rodas da direção e rodas dos garfos tandem em Poliuretano.
Fabricado na China.
Boa relação qualidade / preço. 
Garantia de 2 Anos.
Produto em conformidade com a EN 1757.

Características
• Consegue elevar cargas até 3000 kg
• Opção de travão nas rodas da direção, em aço galvanizado, acionado pelo pé. 
  Acréscimo de segurança. Permite imobilizar o equipamento em viaturas durante o 
  transporte, em pavimentos desnivelados ou em caso de perda de controlo da carga

3000 kg
Robustez elevada

Capacidade de carga (kg) 3000

Alt. máxima de elevação 200

Comprimento dos garfos l 1150*

Altura do chassis h1 415

Largura exterior dos garfos b5 540

Comprimento total l1 1510

Largura do garfo e 150

Espessura do garfo s 50

Altura total h 1210

Alt. mínima dos garfos h13 85

Diâmetro das rodas tandem Ø 80 x 70

Diâmetro das rodas da direção Ø 180 x 50

Rodas da direção Poliuretano

Rodas dos garfos Poliuretano

Peso (kg) 78

Modelo 41602

Medidas em mm 
* Outras medidas por pedido: de 650 até 2500 mm

h3

h

h1
h13 h3

l1

s

l

b5

e

e

Travão nas rodas da 
direção (Opção)

Acessório 00100
Dispositivo antideslizamento
310 x 310 x 40 mm    

Comando manual na 
pegadeira 



PORTA PALETES MANUAIS

Equipleva - Equipamentos de Elevação e Transporte, Lda.
Rua de Oliveira e Sá, 116 • Zona Industrial da Maia I • 4475-263 MAIA • PORTUGAL 

Tel.: 22 947 97 64 • E-mail: comercial@equipleva.pt
www.equipleva.pt

Modelo
Capacidade de carga (kg) 1600 2500 3000

Altura de Elevação h3 h13 + 120 h13 + 120 h13 + 120

Comprimento dos garfos I  810, 1140 810, 915, 1140, 2000 810, 915, 1140

Altura do chassis h1 h13 + 412 h13 + 412 h13 + 412

Largura exterior dos garfos b5 450 520, 680 520, 680

Comprimento sem garfos I2 335 335 335

Comprimento total I1 I + 335 I + 335 I + 335

Largura do garfo e 125 160 160

Distância entre rodas (eixo) y I + 25 I + 25 I + 25

Altura total h14 1170 1170 1170

Alt. mínima dos garfos h13  75 a 83   85 a 93 75 a 83   85 a 93 75 a 83   85 a 93

Centro da carga c I / 2 I / 2 I / 2

Altura livre mínima m2 h13 - 47 h13 - 47 h13 - 47

Ângulo de manobra das rodas 220º 220º 220º

Diâmetro das rodas (simples) Ø75 x 68   Ø85 x 68 Ø75 x 90   Ø85 x 90 -

Diâmetro das rodas (tandem) - Ø75 x 68   Ø85 x 68 Ø75 x 68   Ø85 x 68

Diâmetro das rodas da direção Ø200 x 50 Ø200 x 50 Ø200 x 50

Rodas da direção Nylon Nylon Nylon

Rodas dos garfos simples Nylon Nylon -

Rodas dos garfos tandem - - Nylon

Peso (kg) 59 kg (450 x 1140) 62 kg (520 x 1140) 68 kg (520 x 1140)

1672 1682 2572 2582 3072 3082

Outras medidas de largura e comprimento de garfos, por pedido

Porta Paletes PANTHER

Porta Paletes manual, que proporciona ótimas condições de trabalho ao utilizador. 
Com a aquisição deste produto, será fornecida, por pedido, a respetiva declaração em
conformidade com a Norma EN 3691-5. 
• Bomba de elevação: inserida numa caixa em aço, torna a bomba leve e mais robusta. 
   Duração superior, com menos manutenção.
• Válvulas e pegadeira: o sistema de válvulas é fácil de ajustar. A pegadeira utiliza-se sem 
   esforço, diminuindo a tensão nas costas e nos braços.
Outras vantagens: 
- Longa vida útil
- Altura mínima dos garfos ajustável
- Rodas especiais conferem leveza no movimento dianteiro e traseiro, mesmo com paletes 
  pesadas, e proporcionam um arranque suave
- Rodas anteriores e posteriores facilitam a entrada nos 4 lados da palete - sistema tandem
- Design previne contra danos materiais e pessoais (cantos arredondados)
- Largura reduzida do corpo (atrás dos garfos) facilita a manobra e otimiza o espaço 
- Transporte silencioso, devido à inexistência de folgas e de fricção entre as peças móveis
- Disponíveis garfos com diferentes medidas de comprimento
Possibilidade de fornecimento do modelo Panther em inox e em material antideflagrante
(Ver Porta Paletes / Inox. Ver Porta-Paletes / Aplicações Específicas) 
Em Acessórios, encontra diversas opções adequadas à sua utilização.

1600 kg / 2500 kg / 3000 kg
Modelo flexível proporciona

diferentes capacidades de cargas

Medidas em mm 


