GUINCHO ARANHA 2530
O QUE É...
O Guincho Aranha é um equipamento de fácil operação
destinado à movimentação de cargas, sobretudo para a
instalação de peles de vidro, de maneira segura e confiável,
sendo projetado visando à mobilidade e rapidez nos processos
de montagem,
operação
e
transporte, o
que possibilita
sua realocação
dentro da obra
de
maneira
rápida, simples
e segura.

PRINCIPAIS DIFERENCIAIS...
Sobreposição de Obstáculos – O equipamento possui lança articulável de 3 estágios,
que foi projetada para ultrapassar barreiras de até 2,5m de altura;

Alta Mobilidade – Como o
guincho aranha não necessita de
nenhum tipo de fixação e possui
rodízios, seu deslocamento é
muito simples e fácil, e, portanto
ideal para o serviço;

Sem Interferência com a Obra – O Guincho Aranha não apresenta nenhuma interferência com a estrutura da obra, uma vez
que não possui nenhum tipo de fixação ou ancoramento, pois trabalha apoiado sobre sapadas e se desloca com rodízios,
podendo ser usado até mesmo quando a laje de apoio já está impermeabilizada, evitando atrasos e retrabalhos.

Cobertura de Área em Menor Tempo – O equipamento foi projetado com lança giratória
que permite a cobertura de maior área sem precisar se deslocar, o que leva a um grande
ganho de tempo;

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;
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;
VVFC – Variador de Voltagem e Frequência Controlada – O Guincho Aranha é dotado de
VVFC que permite que o equipamento movimente a carga de forma suave e sem paradas
bruscas, evitando danos ao material e desgaste do próprio equipamento.

CARACTERÍSTICAS...
PERFORMANCE
CAPACIDADE DE CARGA
TENSÃO

300Kg
220V

RAIO DA LANÇA INCLINADA / HORIZONTAL

2,1/2,5m

ALTURA DE TRABALHO PARA LANÇA INCLINADA

2,8 à 120m

ALTURA DE TRABALHO PARA LANÇA NA HORIZONTAL

1,8 à 120m

VELOCIDADE DE IÇAMENTO

25 m/min
360O

GIRO

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 impedir escape acidental do cabo de aço

 Proteção contra inversão de fase

 Proteção contra falta de fase

 Segurança de carga (célula limitadora de carga)
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

