MÚLTIPLOS POSICIONADORES DE GARFO

Mais velocidade. Mais
visibilidade. Menos danos
4º geração de Múltiplos Posicionadores de Garfo

A nova cor azul é apenas o começo.
Visibilidade para
carregamentos na altura
do solo.

A nova geração de Múltiplos Posicionadores de Garfos Cascade
foi projetada com perfeição para movimentar o que você precisa
mais rápido, minimizar danos e mantê-lo competitivo.
Nosso Múltiplo Posicionador de Garfos irá revolucionar a maneira que você
trabalha. A equipe mundial de engenheiros Cascade começou do zero, criando
um produto totalmente novo e superior para ajudá-lo a melhorar
em condições reais de trabalho e encontrar aplicações para as
movimentações de materiais. Você pode manusear um único
pallet, ou abrir os garfos hidraulicamente para elevar, carregar
e deslocar lateralmente vários pallets lado a lado.
Mecanismo de cilindros
dos garfos internos que
proporciona um suave
deslizamento.

Garfos internos
rígidos montados
para aumento de
estabilidade.

Garfo com curva parabólica
opcional para aumentar a
vida útil do garfo.

Visibilidade para
carregamento da
Segunda fila

Visibilidade para
carregamento de trailer

Visibilidade Superior
Amplo campo de visão
Válvula com divisor
de fluxo hidráulico
para uma abertura
simultânea.
Quadro de aço
soldado que
aumenta a
força, segurança
e reduz o
empenamento.

 Grande janela de visibilidade sem mangueiras ou válvulas garante

aos operadores o campo de visão limpo que precisam para
movimentar rapidamente as cargas evitando danos.
 Suporte dos Braços posicionados para melhor funcionamento e

percepção de linha de visão.
Parte interna
da estrutura do
quadro totalmente
revestida pelos
calços especiais
UHMW garantindo
aumento da vida
útil.

Garfos aparafusados para
facilitar a manutenção.

 Equipamento compacto melhora a visibilidade para manuseio na

altura do solo.

A Escolha Certa
Serviço mais rápido
 Cilindros hidráulicos de fácil manuseio que permitem

rápida manutenção.
 Garfos intercambiáveis podem fazer rodízio para aumentar sua

vida útil.

Maior vida útil.
 Em testes, nosso produto durou 2.5 vezes mais do que um

equipamento similar – em pouco tempo, esse nível de durabilidade
agrega valor ao equipamento.
Calços ajustáveis para os
diferentes tamanhos
de pallets.

 Parte interna da estrutura do quadro totalmente revestida pelos

Totalmente fechado e envolto
em calços especiais UHMW, que
proporcionam uma distribuição
da carga reduzindo desgaste na
superfície do calço.

calços especiais UHMW proporciona máximo suporte, reduzindo o
desgaste da superfície do calço.
 Garfos tipo pino internamente para aumento de força e

melhor movimentação.
 Baixo custo de peças de reposição.

Janelas de visibilidade superior
proporcionam amplo campo de visão.

Mais flexibilidade
 Encostos de carga podem ser configurados de diferentes maneiras

Garfos Intercambiáveis podem passar
por rodízio para aumentar a vida útil.

para os mais variados tipos de produtos.
 A linha completa de Múltiplos Posicionadores de Garfo pode
*Garfo com curva parabólica opcional.
Configuração do Encosto de Carga customizada
para melhor atender suas necessidades.

manusear de um a seis pallets.
 Acessórios opcionais incluem vários comprimentos de garfo,

estabilizadores de carga e modelos de encostos de carga.

Qualquer que seja a aplicação, nós podemos movimentá-la.
Duplo Posicionador de Garfo
FDS 1-2

Múltiplo Posicionador de Garfo
FQS 2-4

Triplo Posicionador de Garfo
FTS 1-2-3

Múltiplo Posicionador de Garfo
FZS 2-4-6

Comprar Cascade significa ter acesso

Os Múltiplos Posicionadores de Garfo Cascade são tão versáteis

a recursos globais e serviços sem

que são utilizados em várias indústrias de diversos segmentos.

comparação, suporte e expertise.
O departamento de engenharia da

Indústria de Bebidas

Cascade tem mais engenheiros
experientes do que qualquer outra
empresa do segmento. Deixe que a
expertise deles ajude você.
Indústria Alimentícia

Nossa equipe de vendas está sempre
pronta para ajudar nossos clientes, seja
na compra ou na pós-venda.

Portos e Logística
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