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Diversos

Multielevador de alumínio

1283

1283

800

Garfo com roda

Garfo com roda

Garfo de elevação

Braço extensível

Mastro
de extensão 
amovível
(1000 mm de 
comprimento)

Mastro
de extensão 
amovível
(1000 mm de 
comprimento)

M
áx

. 2
30

0

25
30

75
0

56
0

10
4

28
5

95
 - 

20
00

24
00

75
0

40
0

56
0

600

Ref.ª 6110250

www.schilling-fn.de

06
/2

01
5



69

Descrição

 - O fornecimento inclui: 
Braço extensível 
Garfo de elevação

 - O multielevador de alumínio foi especial-
mente desenvolvido para operações que 
exigem um aparelho elevatório móvel.

 - A elevação é feita com um guincho de 
cabo de aço.

 - O mastro é divisível.
 - O multielevador de alumínio pode ser 
completamente fechado com um reduzido 
número de etapas e guardado em pouco 
espaço. 

 - Pode ser facilmente transportado,  
mesmo num furgão.

 - Também pode ser inserido numa 
 europalete ou num engradado.

Com 2 roletes-guia ou roda de garfo
em plástico de grande qualidade
Diâmetro.......................................... 80 mm
Estas rodas estão montadas no
garfo com roda.

Com mastro de extensão
amovível de 1000 mm

Versão com braço extensível: 
Raio de ação.................................. 600 mm
Percurso do gancho ..................... 2300 mm
Com mosquetão de segurança de aço 
inoxidável (gancho com destorcedor)
360° de rotação sob carga

Versão com garfo de elevação:
Altura de elevação ...............95 - 2000 mm
Largura do garfo de elevação ....... 400 mm
Comprimento do garfo  
de elevação ................................... 800 mm

Multielevador de alumínio

Dados técnicos

Capacidade de carga....................... 250 kg
Peso próprio ...................................... 70 kg
Largura do garfo com roda  ........... 560 mm
Altura do garfo com roda ................ 95 mm
(medida desde o piso até à face superior 
do garfo com roda) 

Com guincho de cabo de aço
Inclui cabo de aço à prova de torção
Diâmetro............................................ 5 mm
Comprimento do cabo ................. 5100 mm
Elevação por cada volta .................. 50 mm
Uma extremidade pontiaguda,
outra com sapatilho passa-cabos

Com 2 rodas para cargas pesadas
Rodízio giratório de chapa de aço
 Com travão de roda e de coroa 
 rotativa
  Com pneus de borracha maciça 

elásticos
Diâmetro........................................ 160 mm
Estas rodas estão montadas na armação 
de base.

496

13
00

75
0

Ref.ª 6110250

www.schilling-fn.de

06
/2

01
5


