
Indicado para movimentação de malhas 
de tela soldada.

Agiliza o processo de carregamento e 
descarregamento no setor de expedição.

Segurança na operação.

Operação  de  abertura e fechamento dos 
garfos realizada por controle remoto à 
distância.

Sistema de posicionamento 
manual dos garfos para o 
ajuste da pega.

Os garfos dentados na 
forma de cremalheira 

permitem movimentar 
telas com malha a 

partir de 10x10 cm.

Garra para Telas em Ponte Rolante
Mesh Spider
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A unidade hidráulica é fixada junto a parte 
superior da garra suspensa de telas.

São projetados conforme a necessidade de operação, 
variando a capacidade de içamento e quantidade dos garfos.

Está a incluso no equipamento a linga de corrente para 
suspensão em ponte rolante.

Modelo com 4 ou 6 garfos.

O sistema de ajuste de comprimento é realizado através de 
cilindros hidráulicos com válvulas reguladoras de fluxo.

Características Técnicas:

Equipamento operado a distância por controle remoto.

MODELO CAPACIDADE LARGURA
DA MALHA

COMPRIMENTO
DA MALHA

*ABERTURA
ENTRE GARFOS

*COMPRIMENTO
DOS GARFOS

PESO
APROXIMADO

4 GARFOS

* Obs.: Pode variar de acordo com a necessidade do cliente.

até
1.100 kg

até 
1.020 mm

até
6.000 mm

3.750
a

4.250
625 mm 1.000 kg

6 GARFOS até 
6.000 kg

até
2.500 mm

até
6.000 mm

2.000
a 

4.000
500 mm 1.550 kg


