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KAISER+KRAFTEncomendas 800 208 540Envio gratuito (Continente)
para 70.000 artigos

6
7

8

 6 7
Capacidade de carga 1 (com comprimento braço mm) kg 500 (895 mm) 500 kg (1060 mm)
Capacidade de carga 2 (com comprimento braço mm) kg 425 (997 mm) 450 (1160 mm)
Capacidade de carga 3 (com comprimento braço mm) kg 350 kg (1100 mm) 400 (1260 mm)
Largura total mm 948 992
Altura total mm 1532 1613
Comprimento total mm 1620 1527
Altura de elevação máx. da lança de grua extraída mm 2080 2490
Comprimento da lança de grua máx. mm 1095 1360
Comprimento da lança de grua mín. mm 895 1060
Versão das rodas  nylon poliuretano
Diâmetro das rodas livres mm 150 125
Diâmetro das rodas orientáveis mm 100 125
Versão  chassi rolante alargado chassi rolante paralelo
Altura do chassis mm 165 155
Altura de elevação máx. da lança de grua retraída mm 1920 2220
  N.º

 €
 484 140 6F

479.-
 484 139 6F

549.-

6 – 7 | Gruas 
de oficina
• Auxiliam no manuseamento 

de mercadorias pesadas
• Sistema hidráulico de elevada qualidade
• Prontas a utilizar de forma rápida 

Capacidade de carga: 500 kg. Capacidade 
de carga (com comprimento braço 
mm): 500 kg. Cor: cinzento basalto 
RAL 7012. Bomba hidráulica: de acção 
dupla. Rolamento de rodas: rolamento 
de esferas. 

 8 9 10
Capacidade de carga kg 250 350 550

Capacidade de carga (com comprimento 
braço mm) kg 

250 (925) 350 (925) 550 (925)

Capacidade de carga 1 (com comprimento 
braço mm) kg 

200 (1210) 280 (1210) 450 (1210)

Capacidade de carga 2 (com comprimento 
braço mm) kg 

150 (1500) 210 (1500) 350 (1500)

Capacidade de carga 3 (com comprimento 
braço mm) kg 

100 (1800) 150 (1800) 250 (1800)

Capacidade de carga 4 (com comprimento 
braço mm) kg 

50 (2080) 100 (2080) 150 (2080)

  N.º
 €

 739 398 6F
2890.-

 739 399 6F
3150.-

 739 400 6F
3390.-

8 – 10 | Gruas com contrapeso

A pedido, soluções personalizadas.

• Arranque e elevação simples de cargas 
graças à construção compacta

• Utilização versátil para, por exemplo, 
trocar ferramentas ou descarregar 
mercadorias

• Facilita o quotidiano da empresa 
graças a uma elevada mobilidade e boa 
capacidade de manobra

Cor: azul claro RAL 5012. Largura 
total: 910 mm. Comprimento 
total: 1750 mm. Altura de elevação máx. 
da lança de grua extraída: 2700 mm. 
Bomba hidráulica: de acção dupla. 

Comprimento da lança de grua 
máx.: 2080 mm. Comprimento 
da lança de grua mín.: 925 mm. Versão 
das rodas: poliuretano. Rolamento 
de rodas: rolamento de esferas. 
Diâmetro das rodas livres: 160 mm. 
Diâmetro das rodas orientáveis: 160 mm. 
Versão: coluna de grua rebatível. Altura 
do chassis: 280 mm. Altura de elevação 
máx. da lança de grua retraída: 2060 mm. 
Distância entre eixos: 1500 mm. 

www.kaiserkraft.pt/p/484140?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/484139?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/484140?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/739398?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/739399?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/739400?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/739398?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/484140?publication=HK_21

