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Sistema de Guindaste Aéreo WOODLINER 1000, 2000, 3000

Dados técnicos WOODLINER 1000 WOODLINER 2000 WOODLINER 3000

Capacidade de içamento 8-10 kN 16-20 kN 25-30 kN

Potência motor 16,4 kW/22 HP 42,2 kW/60 HP 73,5 kW/100 HP

Velocidade de condução 0-4 m/seg 0-4 m/seg 0-6 m/seg

Cabo principal 16 mm 20 mm 22 mm

Cabo do guincho 6 mm 10 mm 12 mm

Comprimento do cabo 70 m 70 m 80 m

Peso 510 kg 890 kg 1170 kg

Dimensões LxBxH 1270 x 1100 x 580 mm 1450 x 1360 x 620 mm 1650 x 1490 x 660 mm

Estes dados técnicos são do modelo standard e podem ser alterados sem aviso prévio.

Sistema de Guindaste Aéreo WOODLINER



Motor diesel de alta performance

Tempo de montagem mínimo

Funcionamento automático

Baixo custo de manutenção

Forte capacidade de içamento

Alta velocidade de condução

Produto utilizado globalmente -

muitos anos de experiência

Sistema convencional Sistema “WOODLINER”

Componentes:

Sistema de tensão, Carro Woodliner

Operação: 2 operadores

Comparação entre o sistema WOODLINER com outros métodos de transporte

Componentes:

Torre do cabo aéreo com guincho e

cabo principal, cabo de tração, Carro transportador

Operação: 3 operadores

W O O D LIN ER

O WOODLINER é uma inovação na área de

construção de guindastes aéreos que fornece

enormes ganhos tanto econômicos quanto

ecológicos no içamento de cargas. Tem um sistema

interno próprio de tração, ele age diretamente

sobre o cabo principal, com isto dispensa cabo de

tração. Totalmente operado com controle remoto.

Ele é adequado para uso de baixo para cima mas

em particular de pode ser usado em terrenos

planos e também de cima para baixo.
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Sistema de radio controle
duplo “KONRAD”

Sistema de parada automática
para automatizar a operação Sistema de roldanas de

tração duplas e robustas

Sistema duplo de roldana
garante um bom
funcionamento

Grande e integrado sistema
de arrefecimento para
sistema hidráulico

Sistema exclusivo permite
ótimo tracionamento do
cabo durante o transporte

Guincho de içamento forte que permite
trabalhar durante a função de condução

Chassi de forte construção com tanques
integrados para combustível e óleo.

Suportes auxiliares permitem
levar o cabo para longas
distâncias.

O Woodliner permite o
transporte de Madeira
segura e econômica.
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