
Rentabilidade e Segurança 
da colheita à entrega

Mais rapidez na descarga de granéis. 

Redução do tempo de espera nas filas 
em centrais de recebimento. 

Plataforma de Descarga (Tombador)

Coleta amostras de grãos em toda a 
profundidade e em vários pontos da 
carga. 

Segurança e ergonomia na calagem.

Coletor de Amostras

Movimentação de toras e alimentação 
de fornalhas com maior produtividade.

Melhoria das condições de trabalho.

Grua Florestal
Vantagens

Vantagens

Vantagens
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Vantagens

Carregamentos por apenas 
um dos lados do caminhão.

Garfos Telescópicos

Expedição de cargas sem 
paletes.

Elimina a expedição de sacas 
batidas manualmente.

Aplicado no recebimento e 
expedição de sementes e 
fertilizantes em sacos e bags.

Economia e multiplicação de 
resultados por transportar até 
dois paletes, lado a lado, com 
apenas uma empilhadeira ou 
carregadeira.

Empurra Puxa 
Cargas - Push Pull

Posicionador Duplo 
de Garfos

Compensa desníveis em 
locais com espaço reduzido.

Mobilidade para posicionar-se 
em qualquer local do pátio.

Plataforma 
Elevadora 
móvel

Vantagens

Vantagens

Compensa a diferença de altura entre 
os caminhões e o piso do prédio.

Menos avarias nas mercadorias.

Niveladora de Docas
Vantagens

Vantagens

Transporte e armazenamento de 
contenedores flexíveis (big bags) 
e cargas suspensas por cintas, 
correntes ou cabos de aço.

Lança 
Guindaste
para big bags 

Vantagens

Facilidade de manobras.

Menor esforço na 
movimentação de cargas 
paletizadas.  

Transpalete
Vantagens

Compensa desníveis em 
locais com espaço reduzido.

Dispensa obra civil.

Rampa 
Niveladora 
Rebocável 

Vantagens
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