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CARROS CONTENTOR EM ALUMÍNIO

Carro para materiais longos (Rolos de tecidos na Indústria Têxtil, por exemplo))

Carro com gavetas sobre guias telescópicas ( com ou sem tampa)

Soluções Específicas

O fabrico de soluções à medida do cliente é uma vantagem excecional nesta gama de produtos.
A complexidade que a solução possa exigir não impede a concretização das necessidades dos nossos clientes.
O apoio da nossa equipa técnica no levantamento dos requisitos do modelo específico, em conjugação com a 
vasta experiência do fabricante, conduzem à total satisfação do cliente com o seu produto. 

Carro Contentor estanque com torneira para esvaziamento
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CARROS CONTENTOR EM ALUMÍNIO

Dimensões especias 
com fundo inclinado

Prateleira com resguardos para componentes

Soluções Específicas

O sucesso atingido na concretização das soluções por medida resulta de:
• Ampla gama de componentes multifunções
• Acessórios orientados para a utilização pretendida
• Segurança e proteção no armazenamento da roupa (roupa suja em hospitais contém inúmeras bactérias, que não se propagam, 
  devido à total estanquicidade dos carros)
• Deslocação suave e fácil

As soluções apresentadas adequam-se à utilização de cargas com idênticos níveis de altura, sem necessidade ao recurso das 
funções subida/descida na sua manipulação.
A nossa equipa técnica oferece apoio no cálculo da força das molas a aplicar, consoante o peso da carga em causa. 

Indústria de Componentes (Carros com Auto-Nivelamento)
              • Com mola reforçada para cargas pesadas
              • Tamanhos especiais com pegas
              • Possibilidade de recorte em painel lateral para melhor acesso e colocação da carga 

Carro-contentor integrado 
em espaço de armazenagem

Indústria têxtíl



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

CARROS CONTENTOR EM ALUMÍNIO
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