Above.
Ahead.
Always.

Guindastes todo-terreno.
Guindastes de esteira.

Above.
Ahead.
Always.
A Demag constantemente projeta e
desenvolve tecnologias de içamento
inteligentes que ultrapassam as
expectativas em prol da sua empresa.
É através desta abordagem centrada
no cliente que nos tornamos pioneiros
em padrões deste setor e continuamos
a explorar soluções que proporcionam
novas oportunidades de içamento.
Nossa dedicação vai muito além de
inventar uma novas tecnologias em
guindastes. Queremos ajudá-lo a
manter-se a frente da concorrência
à cada passo do caminho através de
decisões comerciais inteligentes.
Dando-lhe produtos, ferramentas
e suporte de última geração para
facilitar as suas tarefas hoje e sempre.

Procuramos sempre agregar valor a
todo projeto, aumentando a receita
e baixando os custos, desde a
economia no custo do transporte até
a redução do tempo de montagem,
de modo a tornar nossos guindastes
mais eficientes. A Demag otimiza
recursos e reduz o o tempo de
paragem através de pessoal dedicado,
serviços ágeis e soluções inteligentes.
Quando você escolhe os guindastes
Demag, ganha uma parceria com
a experiência e o know-how para
dar à sua empresa a atenção
que ela precisa.

Demag.
Above. Ahead. Always.

Guindastes
todo-terreno
Os guindastes todo-terreno Demag são
versáteis e possuem design, tecnologia e
engenharia superiores. Um exemplo de
excepcional desempenho e capacidade
de manobra, os guindastes todo-terreno
Demag podem chegar praticamente a
qualquer lugar do planeta, prontos para
ajudá-lo a enfrentar as tarefas mais rigorosas

com rapidez, segurança e eficiência. Eles são
configurados com diversos comprimentos
de lança e o design da cabine é ergonômico
e inteligente, proporcionando ao operador
excepcional conforto e apoio. Os guindastes
todo-terreno Demag oferecem a combinação
perfeita de flexibilidade e produtividade,
gerando alto retorno sobre o investimento.

Modelo

Capacidade
t (USt)

Comprimento máx.
da lança
m (ft)

Comprimento máx.
do sistema
m (ft)

Eixos

AC 45 City

45 (50)

31.2 (102.4)

44.2 (145.0)

3

AC 55-3

55 (60)

50.0 (164.0)

50.0 (164.0)

3

AC 60-3

60 (65)

50.0 (164.0)

66.0 (216.5)

3

AC 100-4L

100 (120)

59.4 (194.9)

81.7 (268.0)

4

AC 130-5

130 (140)

60.0 (197.0)

86.5 (283.8)

5

AC 160-5

160 (180)

68.0 (223.1)

94.6 (310.4)

5

AC 220-5

220 (245)

78.0 (255.9)

99.0 (324.8)

5

AC 250-5

250 (300)

70.0 (229.7)

108.7 (356.6)

5

AC 300-6

300 (350)

80.0 (262.5)

119.9 (393.4)

6

AC 350-6

350 (400)

64.0 (210.0)

125.7 (412.4)

6

AC 500-8

500 (600)

56.0 (183.7)

145.8 (478.3)

8

AC 700-9

700 (800)

60.0 (197.0)

149.5 (490.5)

9

AC 1000-9

1200 (1320)

50.0 (164.0) / 100.0 (328.1)

163.3 (536.0) / 150.7 (494.0)

9
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Simulação a bordo com o
sistema de controle IC-1 Plus
FAÇA MAIS COM MENOS.

O sistema de controle IC-1 Plus, disponível em muitos modelos do guindaste
todo-terreno Demag, calcula as capacidades de içamento para cada posição
da lança sujeita ao ângulo de giro da superestrutura. Isto lhe permite usar sua
capacidade máxima especialmente ao içar para além dos estabilizadores.
O efeito é ainda maior com ajustes de estabilizadores e contrapesos reduzidos.
Devido a este cômputo em tempo real, a capacidade de içamento para um raio
definido já não fica limitada ao valor mínimo de uma capacidade pré-calculada
para 360º: As capacidades são calculadas em tempo real na cabine. O seu
guindaste pode realizar tarefas que normalmente exigiriam o uso de guindastes
de maior capacidade.

Controle e flexibilidade
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SIGA COM CONFIANÇA

FEITOS PARA TRABALHAR

Do calor do deserto ao frio polar, os guindastes
todo-terreno Demag são projetados para dar
conta do trabalho com eficiência.
••Homologado para trabalho em temperaturas
de -25°C à 40°C.
••Kits disponíveis para climas de extremo calor
ou frio.
••Calefação e ar condicionado comprovados no
campo proporcionam ao operador conforto total
praticamente em todos os climas.

Eficiência incorporada em cada guindaste todoterreno Demag. Seja através da facilidade e rapidez
de montagem na obra ou da confiabilidade na
operação, nós nos esforçamos para gerar o valor
que você exige.
••Rápida instalação e nivelamento dos estabilizadores
para começar a trabalhar sem demora.
••Montagem automatizada dos contrapesos para
evitar o trabalho em altura.
••Sistema patenteado de montagem do jib articulada.

FEITOS PARA CHEGAR LÁ

A FLEXIBILIDADE QUE VOCÊ QUER

Levar um guindaste até o canteiro da obra deveria
ser logisticamente fácil. Os guindastes todo-terreno
Demag foram projetados para propiciar um transporte fácil e econômico.
••Configurável para atender regulamentos rodoviários.
••Construção compacta e diversos programas de
direção proporcionam excelente capacidade de
manobra.
A

•• cessórios desenvolvidos para transporte em
caminhões comuns.

Com muitos modelos Demag, as opções lhe oferecem a
flexibilidade de configurar o seu guindaste exatamente
de acordo com a sua aplicação.
••Jibs especializados.
••Configurações para turbinas eólicas.
••Configurações de lança para o seu içamento específico.
••Extensões de lança que oferecem uma solução
econômica para maior alcance.
S

•• istema Superlift que pode aumentar em 200% a
capacidade de içamento.
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Guindaste treliçado
sobre esteiras
Quando a tarefa exigir algo realmente
grande e poderoso, pense num guindaste
de esteira Demag. Eles têm maiores
capacidades de içamento do que outros
tipos de guindaste – até 3.200 t – mantendo
excelente capacidade de manobra sob

carga pesada. Apesar do tamanho, os
guindastes de esteira Demag são fáceis
de transportar e, quando na obra, rápidos
de montar. Soluções inovadoras produzem
o guindaste certo para cada tipo de
aplicação.

Modelo

Capacidade
máx.
t (USt)

Máx. momento
de carga
tm

Máx. largura
de transporte
dos componentes
mm (ft/in)

Comprimento
máx. da lança
principal
m (ft)

Altura máx.
na ponta
m (ft)

CC 2400-1

400 (440)

5168

3000 (9/10)

126 (413)

168 (551)

CC 2800-2

600 (660)

7760

3000 (9/10)

138 (453)

180 (591)

CC 3800-1

650 (715)

9152

3000 (9/10)

144 (472)

192 (630)

PC 3800-1

650 (715)

9252

3000 (9/10)

144 (472)

192 (630)

CC 6800-1

1250 (1375)

15856

3500 (11/5)

150 (492)

204 (669)

CC 8800-1

1600 (1760)

26800

3500 (11/5)

156 (512)

240 (787)

CC 8800-1 TWIN

3200 (3525)

43900

3500 (11/5)

156 (512)

234 (768)

9

Robustos e versáteis
PRONTOS PARA TRABALHAR ONDE VOCÊ PRECISA

O GUINDASTE CERTO PARA O TRABALHO

Do frio canadense ao calor africano, os guindastes
de esteira Demag enfrentam o desafio das condições
agressivas de qualquer obra.
••Certificados de acordo com normas internacionais
••A maioria dos guindastes de esteira Demag
monitoram a pressão sobre o solo para garantir
conformidade com o plano
A

•• r condicionado e calefação de confiança para
o conforto do operador em quase todas as
condições climáticas
••Homologado para trabalho sob temperaturas
de -25°C à 40°C
••Kits adicionais disponíveis para climas de
extremo calor ou frio

A versatilidade dos guindastes de esteira Demag
começa com a grande variedade de modelos
disponíveis, incluindo os narrow track e os
guindastes sobre pedestal. A partir daí,
o projeto modular confere a flexibilidade para
adaptar o guindaste às necessidades específicas
do seu projeto.
••Muitas configurações possíveis
••Extensões de lança, jib articulado, kit Boom
Booster, configuração para içagem de vaso
de pressão e outros módulos podem ser
acrescentados conforme necessário
••A venda por módulos poupam o investimento,
pois não exigem a aquisição de outros sistemas
de lança

AUMENTANDO O SEU RETORNO SOBRE O
INVESTIMENTO

Parte do valor dos guindastes de esteira Demag
está em manter baixo o seu custo de propriedade.
Desde o início, os guindastes de esteira Demag
reduzem as suas despesas com um projeto que
mantém os custos de transporte reduzidos e
o tempo de montagem curto.
••Motor eficiente, que traz potencia e economia
de combustível
S

•• istema de engate rápido, que permite instalar ou
remover a superestrutura em menos de 15 minutos
P

•• lacas de contrapeso intercambiáveis, podem
ser guardadas em diferentes locais e usadas
em diferentes guindastes, reduzindo os custos
com transporte.
Seções
de lança que se encaixam para fácil
••
transporte
••Pinagem hidráulica, para rápida montagem das
esteiras e da lança principal
A

•• s estruturas são protegidas por pintura anticorrosiva
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O CONTROLE QUE VOCÊ PRECISA

Os guindastes de esteira Demag são capazes de
cumprir as tarefas mais complexas e seu sistema
de controle ajuda a simplificar o trabalho. A cabine,
confortável e ergonômica, tem assentos ajustáveis
e com todos os controles ao alcance das mãos.
Os controles podem ser configurados de acordo
com a preferência do operador.
••Funções de automontagem reduzem o tempo
de instalação e a necessidade de um guindaste
de apoio
C

•• onfigurações especiais para aerogeradores
aumentam o retorno do seu investimento

Demag suporte a produtos
PEÇAS

SUPORTE
TÉCNICO

A DEMAG
TRABALHA EM 24/7

MANTÉM O MÁXIMO
DESEMPENHO

Para você fazer o mesmo.

Mantém a atividade e colabora
com os seus negócios.

GARANTIA

PROTEGENDO O SEU
INVESTIMENTO*
TREINAMENTO

Os novos guindastes Demag
tem garantia de fábrica completa
por 2 anos.

MANUTENÇÃO/
REPAROS

AUMENTA SUA
PRODUTIVIDADE

VIDA NOVA PARA O SEU
GUINDASTE

Deixe que os especialistas no assunto
lhe mostrem como obter o
máximo dos nossos equipamentos.

Ninguém melhor para consertar
e dar assistência ao seu guindaste do
que aqueles que o construíram.

* Garantia de fábrica de 24 meses válida apenas para modelos novos de guindastes todo-terreno e guindastes de esteira Demag vendidos pela Demag.
Consertos em garantia excluem qualquer paralisação causada por avaria ou uso indevido do guindaste. Todos os termos e condições da garantia limitada
da Demag se aplicam e podem ser modificados ou encerrados a qualquer momento. Por favor, entre em contato com a Demag Mobile Cranes ou o seu
distribuidor local para obter mais detalhes. Visite: www.demagmobilecranes.com para encontrar seu contato.

Conformidade com
padrões mundiais
Seja posicionando uma passarela na França ou levantando uma torre de queimador na Arábia Saudita,
você pode confiar que, com a Demag, não só estará usando o guindaste certo como também um que atenda
padrões e regulamentos globais. Com o nosso compromisso de projetar, fabricar e comercializar produtos
seguros, oferecemos guindastes que atendem padrões internacionais, de modo que nosso equipamento
possa ser usado no mundo inteiro.
SOLUÇÕES PARA UM TRABALHO SEGURO

Desde corrimãos protetores até laureados sistemas de proteção contra queda, oferecemos soluções técnicas
seguras de ajuda na operação, manutenção e serviço do seu equipamento. Para ajudá-los a obter o máximo
dos guindastes e equipamentos Demag, oferecemos treinamento para todos os operadores. Informações de
segurança no uso, operação e manutenção são detalhados em nossos manuais
e nos adesivos de produto afixados nas máquinas.
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Tadano Demag GmbH
Europa Allee 2
66482 Zweibrücken
Alemanha
T + 49 6332 830

info.demag@tadano.com
www.demagmobilecranes.com

Tadano Ltd. (International Division)
4-12, Kamezawa 2-chome
Sumida-ku Tokyo 130-0014, Japão
E info@tadano.com T 81-3-3621-7750
www.tadano.com

Fevreiro 2020. As especificações e os preços dos produtos estão sujeitos a alteração sem nenhuma obrigação ou prévio aviso. As fotografias e/ou desenhos neste documento são apenas para fins ilustrativos. Consulte o respectivo Manual do Operador
para instruções sobre o uso correto deste equipamento. Deixar de acompanhar o respectivo Manual do Operador ao usar o nosso equipamento ou, de qualquer outra forma, deixar de agir de maneira responsável pode resultar em lesões corporais
graves ou morte. A única garantia aplicável ao nosso equipamento é a garantia padrão por escrito correspondente ao produto vendido. A Tadano não dá outras garantias, expressas ou implícitas. Todos os direitos reservados. Os produtos e serviços
indicados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou nomes comerciais da Tadano Ltd.
Queira notar: Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os países devido a exigências legais. Para mais informações, consulte a distribuidora Demag da sua região.
© Tadano Demag GmbH 2020. Tadano e Demag são marcas comerciais da Tadano Ltd. ou suas subsidiárias.

