STACKERS APLICAÇÕES ESPECÍFICAS

Stackers Manuais

Stackers em Inox

Stackers Aplicações Específicas

Escolha Produtos Normalizados.
Os nossos equipamentos cumprem com as directivas da CE.
Em função da utilização desejada, pode ser escolhido um modelo com uma funcionalidade
específica, que o distingue dos demais. É apresentada uma série longa de aplicações,
recorrendo a acessórios, que podem ser facilmente trocados entre si, uma vez que é instalado
nos stackers um sistema de mudança rápida.
Fabrico da nossa representada dinamarquesa LOGITRANS.
Alguns exemplos que podemos destacar:
- Acessório para Rotação Manual de Bidões
- Plataforma com Chassis “Straddle”
- Logitilt (manuseia as cargas por rotação elétrica)
- Rotator (preparado para acondicionar e manusear caixas específicas)

> Rotação Multi Bidões
> Acessório - Rotação Manual de Bidões
> Espigão para Rolos (Papel e Plástico)
> Stacker com Suporte de Braço de Grua
> Plataforma p/ Stacker Chassis Straddle
> Stacker com Garfos para Bidões
> Sistema de Auto-Nivelamento
> Stacker INOX HS 1000 EX
> Stacker LOGITILT
> Stacker ROTATOR
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STACKERS APLICAÇÕES ESPECÍFICAS
Rotação Multi Bidões
Agora pode utilizar o mesmo acessório para todo o tipo de bidões, aço, plástico, etc.,
com Ø 300 a Ø 600 mm.
Utilização na posição vertical ou horizontal.
O acessório pode ser instalado em Stackers Manuais e Elétricos, na versão straddle.
Apetrechado com um sistema de mudança rápida, pode ser trocado por outros acessórios, por
exemplo, a plataforma, o suporte de braço de grua, etc.
Com a aquisição deste produto, será fornecida, por pedido, a respetiva
declaração em conformidade com a Norma EN 3691-5.
• Construção robusta, baixo custo de manutenção e vida útil longa
• Capacidade de carga até 350 kg
• Rotação a 360º
• Para diversos tipos de bidões: grandes, pequenos, altos, baixos, etc.
• De acordo com o tipo e diâmetro dos bidões, estão disponíveis garras
específicas que se instalam facilmente, sem ferramentas
• Abertura/fecho das garras e rotação elétricas
• Propulsão e elevação/descida pode ser manual ou elétrica, dependendo do stacker
• Modelo elétrico com controlador digital que permite programar pausas, raio de viragem,
velocidade, tempo operacional, etc.
• Soluções customizadas
A conceção destes equipamentos possibilita a manipulação de cargas de forma ergonómica.
SELFMDT / SELFSMDT

SELFSMDT
l1
l1

h1
h1

b1
b1

h3h3// h13
h13

b1-1
b1-1

lxlx

l2
l2

SELFMDT

SELFMDT / SELFSMDT

l1

Disponíveis diversas garras,
de acordo com a dimensão
dos bidões

b1-1
b1-1

b1
b1

b1-2
b1-2

b4

SELFMDT (Manual)

Modelo
Capacidade de carga (Kg)
Diâmetro do bidão
Altura de elevação

h3

1800 - 2100

Rotação

Manipula todo o tipo de bidões

360º

Altura total

h1

Largura total

b1

Larg. entre pernas (min.-máx.)

SELFSMDT (Elétrico)

350
Ø 300 - Ø 600

1930 - 2240
1000

166 + b4

b1-1 b1-2

775 - 1350

Largura sem pernas

l2

605

Comprimento total

l1

1830

Altura livre mínima

h13

400

Largura entre pernas

b4

Comp. pernas suporte

lx

Ângulo de viragem
Motor da direção

1124 - 1306, 1240 - 1422
1100

210º
1,2 kW 24 V controlo de velocidade variável eletronicamente

Bomba
Peso (sem bateria) Kg

850 - 942, 942 - 1124,

316

1,2 kW 24 V
508

Medidas em mm
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STACKERS APLICAÇÕES ESPECÍFICAS
STACKERS - Acessório para Rotação Manual de Bidões
Recolhe, eleva e faz rotação em bidões na dimensão normalizada, em aço (EN 210)
ou em plástico (EN 12707), com cabeça não removível, em posição vertical ou horizontal.
Pode ser instalado em Stackers Manuais.
Apetrechado com um sistema de mudança rápida, o acessório para rotação manual de
bidões pode ser trocado por outros acessórios, por exemplo, a plataforma, o suporte de
braço de grua, 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
• Rotação a 360º permite o esvaziamento total do bidão
• A relação da redução manual é de 1:80, e a altura mínima ao solo é de 260 mm
• Segurança
• Proteção da caixa de engrenagem
• Longa duração, com reduzidos custos de manutenção
• Ergonomia
• Serviço personalizado ao cliente
• Soluções customizadas
Acessório p/ bidão em aço com
rebordo Ref. 160330

Acessório p/ bidão em plástico com
rebordo Ref. 160340

A conceção destes equipamentos possibilita a manipulação de cargas de uma forma eficiente e
ergonómica. Boas condições de trabalho aumentam a rentabilidade dos utilizadores e provocam
um fluxo de produção otimizado e de elevado nível.

A - Acessório para rotação de bidões
em aço (EN 210)

B - Acessório para rotação de bidões
em plástico (EN 12707)

Bidão em aço standard (EN 210)

Bidão em plástico standard (EN 12707)
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STACKERS APLICAÇÕES ESPECÍFICAS
STACKERS - Espigão para Rolos (Papel e Plástico)
Segura, eleva e transporta rolos de papel e de plástico na posição horizontal.
Pode ser instalado nos stackers com ou sem chassis “straddle”. Nos stackers sem chassis
“straddle”, os rolos devem ser colocados numa palete.
Apetrechado com um sistema de mudança rápida, o espigão pode ser trocado por outros
acessórios, por exemplo, a plataforma, o braço de grua, etc.
Com a aquisição deste produto, será fornecida, por pedido, a respetiva declaração em
conformidade com a Norma EN 3691-5.
• A capacidade de carga depende do peso e do comprimento do rolo
• O espigão está disponível em 3 medidas de diâmetro
• A carga deve ser distribuída uniformemente, devendo o centro de carga coincidir com o centro
da distância entre as pernas de suporte
• Baixo custo de manutenção e vida útil longa
• Modelos elétricos possuem controlo remoto para a função de elevação

ELFS - STRADDLE

Modelo

818

Comprimento das pernas de suporte lx
Altura máx. (ao centro do espigão)

h3

h13 + altura de elevação do modelo considerado

Altura mín. (ao centro do espigão)

h13

230 (sem carga)

Comprimento do espigão

l

Diâmetro

D

Capacidade de carga (kg)

800

1150

40

50

70

40

50

70

330

650

1000

230

430

800

Medidas em mm

Stacker com chassis (straddle)

Na indústria de embalagem
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Na indústria de armazenagem

STACKERS APLICAÇÕES ESPECÍFICAS
STACKERS - Suporte de Braço de Grua
Recolhe, eleva e transporta com o gancho objetos pesados, ferramentas, moldes em plástico,
peças de maquinaria de grande dimensão, etc.
Pode ser instalado em todos os stackers com garfos ajustáveis.
Apetrechado com um sistema de mudança rápida, o suporte de braço de grua pode ser trocado
por outros acessórios, por exemplo, o acessório para rotação manual de bidões, 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 500 kg
• É apetrechado com uma corrente com gancho na extremidade
• O comprimento da corrente é facilmente ajustado, sem ferramentas
• Ideal para indústria de componentes, metalomecânicas, moldes, etc.
• Construção robusta assegura longa duração, com reduzidos custos de manutenção

Ref. 160011 - 1

Utilização na indústria para
movimentação de rolos de
material

Utilização na indústria de fabrico
de componentes
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Corrente facilmente ajustável

STACKERS APLICAÇÕES ESPECÍFICAS
Plataforma para Stackers com Chassis (Straddle)
Recolhe, eleva e transporta cargas diversas, paletes, material a granel, carros com rodas,
equipamentos diversos, etc.
Pode ser instalada em todos os stackers com garfos ajustáveis e chassis (straddle).
Apetrechada com um sistema de mudança rápida, a plataforma pode ser trocada por outros
acessórios, por exemplo, o braço de grua, o fixador com rotação 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 1000 kg, distribuída uniformemente
• A plataforma é chanfrada para facilitar a passagem de carros e outros equipamentos com rodas
• Medida única de largura e 2 medidas de comprimento
• Construção robusta assegura longa duração, com reduzidos custos de manutenção

b

A
I

A

Modelo

Plataforma (Ref. 404241)

Capacidade de carga (kg)

1000 (distribuição uniforme)

Largura da plataforma

b

1092

Comprimento da plataforma

I

990, 1220

Medidas em mm

Na elevação e transporte de
equipamento para uma viatura

Na colocação de um carro com
rodas
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Plataforma chanfrada para facilitar
a carga e a descarga

STACKERS APLICAÇÕES ESPECÍFICAS
STACKERS - Garfos para Bidões
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

b3 b5

c

I

d
• 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)
7x32

Modelo

Stacker ELFS - STRADDLE

Capacidade de carga (kg)
Centro de carga

130

250
c

l/2
600, 800, 1150

Comprimento dos garfos

I

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)

Medidas em mm

Bastidor específico para a
montagem dos garfos

Movimentação de bobines de
grande dimensão

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

Movimentação de bidões metálicos

STACKERS APLICAÇÕES ESPECÍFICAS
STACKERS - Sistema de Auto-Nivelamento
Aplicável em Stackers Eletro-Manuais e Porta-Paletes de Tesoura
O sistema de auto-nivelamento pode ser instalado do lado esquerdo ou do lado direito do
stacker, ajustando a célula à posição das cargas. Esta célula aciona a subida ou
a descida dos garfos, consoante se execute a carga/descarga.
Previne lesões e evita tensões nos utilizadores.
Com a aquisição deste produto, será fornecida, por pedido, a respetiva declaração em
conformidade com a Norma EN 3691-5.
• Sinal luminoso e sonoro na subida/descida dos garfos
• Botão de emergência para paragem
• Fim de curso inferior assegura um espaço livre
• Fim de curso superior protege o motor das sobrecargas
• O alcance de deteção do sensor é de 100 até 1000 mm
• Célula e respetiva placa eletrónica protegidas por uma caixa em aço
O utilizador pode acionar manualmente a subida ou descida do sistema de auto-nivelamento,
desativando o sensor

h3

h3
h13
h13

Stackers

Modelo

Porta-Paletes

Altura de elevação máxima com auto-nivelamento

h3

900

800

Altura de elevação mínima com auto-nivelamento

h13

200

200

Medidas em mm
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STACKERS APLICAÇÕES ESPECÍFICAS
Stacker INOX HS 1000 EX
Especificamente concebido para trabalhar em atmosferas com risco de explosão
Em inox, a sua construção visa a proteção contra riscos de explosão, resultantes da
presença de gases, vapores, combinação de químicos ou poeiras.
Com a aquisição deste produto, será fornecida, por pedido, a respetiva declaração em
conformidade com a Norma EN 3691-5.
• Fabricado em conformidade com a Diretiva Nº 94/9/EC e a EN-1755
• Estes equipamentos estão classificados no grupo II, aprovados para trabalhar em
áreas classificadas como Zona 1 / 2 / 21 / 22 (Ver desenho)
• Fornecido com Certificado ATEX
• Ideal para indústria farmacêutica, petrolífera e outros setores em que se verifique
a presença de materiais sujeitos a explosão
• Possui 2 rodas antiestáticas em vulkolan
• Construção robusta
• Longa duração
• Baixos custos de manutenção

Identificação nos equipamentos manuais:
Proteção contra gases
Proteção contra poeiras

Etiqueta com instruções
de utilização

Roda inserida em suporte em
Inox

Pega ergonómica igualmente
em Inox
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STACKERS APLICAÇÕES ESPECÍFICAS - SELEÇÃO
Em que ambiente pretende utilizar o Equipamento em Inox?

Exemplos de indústrias
Todos os
produtos
em aço inox
Logitrans

Panther Inox, HS / EHS RF-SEMI
HL/EHL RF-SEMI
LOGITILT RF-SEMI
Produtos totalmente em aço inox

EHL RF-PLUS
HL RF-PLUS

Panther Inox Plus

Produtos Logitrans adequados

• Farmacêutica
• Alimentar

Processos de preparação de:
• Indústria alimentar
• Matadouros
• Laticínios

Processos de preparação de:
• Indústria alimentar e de peixe
• Matadouros
• Laticínios

• Farmacêutica
• Empacotamento na
indústria alimentar

Ambientes
Ambientes limpos e secos
O equipamento encontra-se quase
sempre seco.
Limpeza do equipamento
Com um pano seco ou húmido.
Ambientes limpos e húmidos
O equipamento encontra-se
ocasionalmente húmido.
Limpeza do equipamento
Limpar ou lavar (apenas os garfos)
suavemente.
Água neutra (PH 7,0), se necessário,
com materiais de limpeza suaves.
Ambientes agressivos e húmidos
O equipamento encontra-se molhado e
húmido a maior parte do tempo.
Limpeza do equipamento
Agressiva.
Com espuma (ácida ou base) (lavagem).
PH do material de limpeza deve ser
muito inferior ou muito superior a 7,0.
Ambientes muito agressivos e
húmidos
O equipamento encontra-se quase
sempre húmido, devido a dissoluções
líquidas (ácidas, base ou salmoura).
Limpeza do equipamento
Agressiva.
Com espuma (ácida ou base) (lavagem).
PH do material de limpeza deve ser
muito inferior ou muito superior a 7,0.
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STACKERS APLICAÇÕES ESPECÍFICAS
STACKER - LOGITILT
Eleva, transporta e faz rotação de caixas e grades até 90º.
Elevada ergonomia, mantendo a boa postura do utilizador, quer este esteja sentado ou de pé,
uma vez que o acesso à carga é facilitado.
Com a aquisição deste produto, será fornecida, por pedido, a respetiva declaração em
conformidade com a Norma EN 3691-5.
Três modelos possíveis:
- Logitilt sem chassis (straddle) - LT 750 TE
- Logitilt com chassis (straddle) - LT 1000TES
- Logitilt sem chassis (straddle) - LT 1000TE

LT 1000TES

• A rotação é elétrica, e pode ser acionada por controlo remoto (Opção)
• Durante a carga/descarga, é possível ajustar o ângulo de rotação
• A pegadeira roda e fixa na posição desejada
• Ótimos requisitos de segurança: proteção para os pés, botão de emergência para paragem, etc.
• Bateria e carregador incluídos. Custos de manutenção reduzidos
• Construção robusta assegura longa duração
• Possui travão de mão
Disponível ainda em aço inox – LT 1000TE RF-SEMI
Todas as características dos modelos anteriores, acrescidas de:
• Elevados requisitos de higiene
• Resistente a ácidos e outras substâncias agressivas. Proteção anticorrosão
• Chassis em aço AISI316L
• Adequado a ambientes específicos, indústria alimentar, laboratórios, etc.

LT 1000TE RF-SEMI
LT 1000TE

LT 1000TES

Modelo

LT 750TE

LT 1000TE

LT 1000TES

Capacidade de carga (kg)
Altura de elev. dos garfos (sem inclinação)

750
275

1000

h3

Altura com inclinação

ht

750 - 950

750 - 950

275

Altura máxima (sem inclinação)

h14

1090

1090

Altura do chassis

h1

680

680

Altura total com inclinação a 90º

h4

ht + l

ht + l

Centro de carga (sem inclinação)

c1

máx. l/2

máx. l/2

mín. 200 - máx. 420

Centro de carga (com inclinação)

c2

Comprimento dos garfos

l

1150

mín. 200 - máx. 420
800

Comprimento total com garfos de 800 mm

l1

1410

1410

Comprimento sem garfos

l2

590

590

Largura do garfo

e

163

Largura total
Larg. exterior dos garfos (mín. - máx.)

b1
b5

780
560

780

163
166 + b4
560
850-942, 942-1124,
1124-1306, 1240-1422

Distância entre as pernas de suporte

b4

-

-

Comprimento das pernas de suporte

lx

665

665

Altura livre mínima

h13

85

85

Velocidade de elevação (com inclinação)

4 s / 14 s

4 s / 14 s

Velocidade de descida (com inclinação)

3 s / 11 s

3 s / 11 s

0,8 kW 12V

0,8 kW 12V
251

Grupo eletro-hidráulico
Peso (kg), com garfos de 800 mm, sem bateria

176

Medidas em mm
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STACKERS APLICAÇÕES ESPECÍFICAS
STACKER - ROTATOR
O Rotator está disponível em 2 modelos: com garfos ou com suporte multiusos.
Adapta-se em Stackers com altura de elevação até 1880 / 1910 mm.
Com a aquisição deste produto, será fornecida, por pedido, a respetiva declaração em
conformidade com a Norma EN 3691-5.
- Elevação elétrica e propulsão manual - com ou sem chassis (straddle)
• Modelo elétrico com controlador digital que permite programar pausas, raio de viragem,
velocidade, tempo operacional, etc.
• Modelo adequado à adaptação de soluções específicas, com o suporte multiusos
• Executa rotação até 180º, esvaziando uma caixa totalmente
• A rotação é elétrica e inclui controlo remoto com cabo (sem fios, por Opção)
• Facilidade em programar o grau e a velocidade de rotação
• Controlos precisos de aceleração/desaceleração em rotação
• A rotação é automaticamente desativada na posição “neutro”, ou quando o centro
de rotação está acima do solo mais do que 1180 mm ou menos do que 680 mm
• Em rotação com caixas ou cestas superior a 60º, recomenda-se a aplicação de suportes com
grampos (Opção). Kit simples (1+1) ou duplo (2+2), dependendo da altura das caixas
• Bateria e carregador incluídos. Baixos custos de manutenção

Suporte multiusos, para
fixação de acessórios
por pedido

O Rotator é controlado
por controlo remoto
com cabo

Modelo

Programação fácil do grau e
velocidade de rotação

ELFS - STRADDLE
1000(1)

Capacidade de carga (kg)

l
h3

Comprimento dos garfos

l

1250

Comprimento total

l1

2000

Largura total

b1

932

Largura exterior dos garfos

b5

Função de rotação
Área de rotação

560
Standard: 45º para cada lado
Com uma paragem ajustável para cada lado: 355º
Garfos: 400-900 (h3)
Suporte multiusos: 680-1180 do solo ao centro de rotação

Tempo de rotação (0-180º)
b b5

30 seg. mín. (ajustável)

Rotação máxima ao eixo

700 Nm / mín.

Motor p/ função rotação

12 V, 24 A

Especificações

0,2 kW, 3000 r/m

Engrenagem
Classe
Operação

1: 228
Motor permanente de Iman, IP 44, classe F
Descontinuada (S2=10 min)

Medidas em mm
(1) O centro de carga não pode estar deslocado do centro de rotação mais de 80 mm.
A capacidade de carga para rotação vai diminuindo, à medida que aumenta a distância entre o centro
de carga e o centro de rotação

SUPORTES COM GRAMPOS (PARA CESTAS)
- Garfos com largura exterior de 560 mm, suportam caixas com largura de 800, 850 ou 1000 mm
- Garfos com largura exterior de 680 mm, suportam caixas com largura de 1000, 1050 ou 1200 mm
Por pedido, executam-se suportes para caixas com largura até 1400 mm
As caixas para rotação podem ter uma altura entre 380 e 870 mm
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