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STACKERS APLICAÇÕES ESPECÍFICAS

STACKERS - Garfos para Bidões

Capacidade de carga (kg) 250
Centro de carga c l/2
Comprimento dos garfos I 600, 800, 1150
Largura do porta-garfos b3 690, 810
Diâmetro máximo do cilindro d 750 mm (porta-garfos de 690 mm) / 1000 mm (porta-garfos de 810 mm)

Recolhe, eleva e transporta bidões, cilindros e bobines na posição horizontal. 
Equipados de fábrica, ou instalados em todos os stackers com garfos ajustáveis, 
com ou sem chassis (straddle). 
Nos stackers sem chassis (straddle), a carga deve ser colocada numa palete ou noutra base. 
Apetrechados com um sistema de mudança rápida, os garfos para bidões podem ser trocados 
por outros acessórios, por exemplo, a plataforma, o espigão para rolos, etc.
Com a aquisição deste produto, será fornecida, por pedido, a respetiva declaração em
conformidade com a Norma EN 3691-5.
• Capacidade de carga de 250 kg
• Utilizando porta-garfos de 690 mm de largura, os bidões devem apresentar um diâmetro  
  mínimo de 100 mm e máximo de 750 mm
• Utilizando porta-garfos de 810 mm de largura, os bidões devem apresentar um diâmetro 
  mínimo de 100 mm e máximo de 1000 mm
• Disponíveis 3 comprimentos de garfos e várias medidas de largura (ver desenho)
• Construção robusta assegura longa duração, com reduzidos custos de manutenção

Bastidor específico para a 
montagem dos garfos

Movimentação de bobines de 
grande dimensão

Movimentação de bidões metálicos

Stacker ELFS - STRADDLEModelo
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• Com porta-garfos de 690 mm de largura - disponíveis 
  7 medidas de largura dos garfos (b5) 

• Com bastidor de 810 mm de largura - disponíveis 
  9 medidas de largura dos garfos (b5)

Medidas em mm


