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Bastidor de rodas para grua-pórtico de alumínio

Ref.ª 24001
Com revestimento de poliuretano para cargas pesadas

 - Para deslocar e posicionar a grua-pórti-
co de alumínio sem carga em espaços 
interiores.

 - 4 rodízios giratórios de chapa de aço
 - Com travão de roda e de coroa rotativa 
integrado

 - Peso próprio .......................................70 kg

Atenção:
 - A utilização deste bastidor em combi-
nação com as nossas gruas-pórtico de 
alumínio, permite um aumento 
 - do ponto de suspensão mínimo no 
  pino do carro de translação da ordem 
  de 400 mm 
 - do ponto de suspensão máximo no 
   pino do carro de translação da ordem 

de 200 mm. 
 - O intervalo de ajuste dos pés de ajuste 
é de 200 mm.

Ref.ª 24002
Com pneus de borracha maciça superelásticos

 - Para deslocar e posicionar a grua-pórti-
co de alumínio sem carga em espaços 
interiores e exteriores.

 - 4 rodízios giratórios de chapa de aço
 - Rodas para cargas pesadas com perfil 
nervurado

 - Com travão de roda e de coroa rotativa 
integrado

 - Peso próprio .......................................80 kg

Atenção:
 - A utilização deste bastidor em combi-
nação com as nossas gruas-pórtico de 
alumínio, permite um aumento 
 - do ponto de suspensão mínimo no 
  pino do carro de translação da ordem 
  de 440 mm 
 - do ponto de suspensão máximo no 
   pino do carro de translação da ordem 

de 240 mm.
 - O intervalo de ajuste dos pés de ajuste 
é de 200 mm.

Descrição

 - Permite o deslocamento da grua-pórtico 
de alumínio montada e sem carga.

 - Graças aos “garfos” nos pés de ajuste, 
o montante lateral mantém-se imóvel 
durante a montagem ou a desmontagem.

 - A grua-pórtico de alumínio sem carga 

pode ser facilmente deslocada para o 
respetivo local de utilização.

 - A utilização do bastidor de rodas torna 
dispensável qualquer trabalho de monta-
gem e desmontagem.

 - Quando sob carga, os rolos apoiados so-

bre molas são pressionados para dentro. 
Os montantes laterais ficam assentes 
diretamente sobre os pés.

 - Os pés de ajuste podem ser ajustados 
individualmente em altura.

 - 1 kit “bastidor” = 4 “garfos”
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