MINI GRUA SA-1075
O QUE É...
A Mini Grua SA-1075 é um equipamento de fácil operação destinado a
movimentação de cargas de maneira segura e confiável, que apresenta a
vantagem de se manter dentro dos limites do canteiro de obra se
comparada a uma grua convencional, evitando passar por cima de
terrenos vizinhos e ruas movimentadas. Desenvolvida por nossos
engenheiros
com alto grau
de precisão
mecânica e
dentro
dos
mais elevados
padrões
de
qualidade e
segurança, a
fim de ganhar
mobilidade e
rapidez nos
processos de
montagem,
telescopagem
e transporte.
PRINCIPAIS DIFERENCIAIS...
Interferência Mínima com a Obra – Diferentemente de um
equipamento de grande porte que apresenta muita interferência e
retrabalho para obra, o que recai em mais custos e mão de obra, a
Mini Grua necessita apenas de um rasgo, com dimensões mínimas,
nas duas últimas lajes para a passagem do mastro e fixação dos
quadros guias, de forma que os rasgos inferiores podem ser
imediatamente fechados após a telescopagem do equipamento.
Alta Mobilidade com Custos Reduzidos – O equipamento se torna
extremamente versátil, pois além de possuir pouca interferência com
a obra, sua estrutura e mecanismos são compactos e ao mesmo tempo robustos, apresentando montagem, desmontagem e
telescopagem simples, o que possibilita sua aplicação em locais de grande complexidade, onde haveria diversas dificuldades
para equipamentos de maior porte, além de possibilitar sua realocação de maneira rápida, simples e segura para outro local da
obra, quando necessário, além de eliminar custos com guindastes e reduzir com o transporte.
Assistência Técnica e Peças de Reposição - Tendo em vista que a SAFE é uma
empresa fabricante nacional, além de possuir peças originais em estoque,
oferece mão de obra especializada e imediata, bem como rígido programa de
manutenção preventiva e corretiva.
VF – Variador Frequência – o elevador SA 2000 possui Variador de
frequência, o que permite que o equipamento movimente a carga de forma
suave e sem paradas bruscas, evitando danos ao material e desgaste do
próprio equipamento, além de proporcionar mais conforto ao operador e aos
passageiros.
Simplicidade Operacional – A operação do equipamento é demasiadamente
simples, e por isso a SAFE pensando no custo benefício de seus clientes,
oferece opção de fornecer mão de obra especializada, ou treinar
funcionários do cliente;

Uma Solução para cada Caso – Por possuir
departamento de engenharia, know-how próprio
e contar com tecnologia de fabricação apoiada
em um corpo técnico capacitado e experiente, a
SAFE BRASIL pode oferecer um equipamento
adequado à necessidade de cada obra mediante
o estudo do projeto, possibilitando a instalação
em locais complexos, onde um equipamento
padrão não poderia ser montado.

BASE ESPECIAL SEM
RASGO NA LAJE

Carrinho na Lança– A Mini Grua SA-1075 pode contar com um
carrinho de movimentação de carga na lança, o que muito pode
facilitar a operação na obra, uma vez que otimiza o deslocamento
da carga;

CARACTERÍSTICAS...
CARACTERÍSTICAS
CAPACIDADE DE CARGA
TENSÃO
RAIO DA LANÇA INCLINADA
RAIO DA LANÇA NA HORIZONTAL
ALTURA DE TRABALHO
ALTURA MÁXIMA ASCENSIONAL NO GANCHO
VELOCIDADE DE IÇAMENTO
GIRO MOTRIZADO

750Kg
220V
9m
10m
7,5 à 10,5m
120m
25 m/min
360O

PRINCIPAIS SEGURANÇAS...
 Fim de curso no levantamento de carga

 Trava de segurança no gancho

 Alarme de movimentação de carga

 Moitão com identificação de capacidade de carga máxima

 Botão de emergência

 Dispositivo nas polias para impedirescape acidental do cabo de aço

 Proteção contra inversão de fase

 Proteção contra falta de fase

 Segurança de carga (célula limitadora de carga)

 Lâmpada piloto

A SAFE...
A SAFE é uma fabricante e locadora de equipamentos de transporte vertical de carga e sobretudo uma empresa de solução
tecnológica, uma vez que muito embora possua uma gama de equipamentos de linha, pode customizá-los ou desenvolver novos
produtos de acordo com a necessidade do cliente, já que conta com um corpo técnico que possui mais de 20 anos de experiência
na área.
FALE CONOSCO, SOLICITE UMA VISITA E SAIBA MAIS...
Para maiores informações entre em contato com a SAFE, teremos um enorme prazer de enviar a folha de dados completa do
equipamento, ou um representante técnico para uma visita sem nenhum custo.

CONTATO:(21) 3687-8515 (21) 99529-3091 (21) 99408-2020
vendas@safebrasil.ind.br - http://www.safebrasil.ind.br

