
Fixadores de Tubos e Garfos Fixadores

Estabilidade, segurança e mais produtividade
no transporte de cargas longas como tubos,

barras, perfis metálicos e chapas.

www.saur.com.br



Fixador de Tubos - Articulado
Características

Braços com abertura articulada permite que a estrutura 
superior baixe em ângulo sobre a carga.

Quando o diâmetro ou altura da carga é menor, os 
braços pivotados acomodam-se sobre a carga, para um 
apoio paralelo sobre a mesma.

Requer apenas uma função hidráulica, pois os 
movimentos são em sequência.

Após baixar os braços as barras estabilizadoras abrem, 
pressionando os tubos paralelamente aos garfos.

Fixador de Tubos - Treliçado
Características

Estrutura horizontal com aba telescópica é acionada hidraulicamente, permitindo movimentar cargas de grande porte. 

Movimento vertical realizado através de guias, sendo uma estrutura sobre cada garfo.

Utiliza os garfos originais da empilhadeira.

AFTAS - Fixador de Tubos - Articulado - 1 função hidráulica

AFTTS - Fixador de Tubos - Treliçado - 2 funções hidráulicas (puxar e fixar os tubos)

Inclui par de Garfos.

CARACTERÍSTICA COMUM EM TODOS OS MODELOS: Superfícies de contato com a carga 
podem ser revestidas com materiais antideslizantes, evitando danos ao produto.

*Depende das características da empilhadeira. 



Fixador de Tubos - Garfos
Características

Distância entre garfos conforme necessidade.

Indicado para o manuseio de cargas super 
longas, que requerem um afastamento maior 
entre os garfos para apoiar os produtos.

Movimento vertical das placas superiores 
acionado diretamente pelos cilindros.

Fixador com porta-garfos de 7.500 mm de largura, carregando tubos de 24 m.

AFTGS - Fixador de Tubos - Garfos - 1 função hidráulica

Características

Ampla gama de diâmetros pode ser fixada e transportada com segurança.

Braço telescópico puxa os tubos contra o porta-garfos.

Garfos podem ser inclusos ou utilizar os garfos originais da empilhadeira.

Possui bielas acionadas por cilindros que fazem o movimento vertical.

O Sistema de compensação da deformação dos garfos é executado 
através de um acumulador hidráulico.

Fixador de Tubos - Paralelogramo

AFTPS - Fixador de Tubos - Paralelogramo - 2 funções hidráulicas (puxar e fixar os tubos)

Opcionais

*Depende da largura do porta-garfos da empilhadeira. 



Garfo Fixador - Articulado
Características
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Garfo Fixador - Toras Garfos Fixadores
Características

Capacidade para 2.500 a 9.000 kg.

Abertura paralela dos garfos até 1.000 mm.

Afastamento entre as peças, conforme 
largura do porta-garfos.

Braço fixador com 
articulação de 90º.

Mantém os garfos 
originais da 
empilhadeira.

Características

Capacidades de 3.000 e 4.000 kg.

Abertura de 300 a 1.400 mm.

Indicado para o manuseio de toras e troncos.

Características

Garfo Fixador - Chapas

Abertura paralela à carga.

Instalado entre os garfos originais da 
empilhadeira. 

Versão articulada permite a movimentação 
de paletes convencionais.
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GFAS - Garfos Fixadores - Articulados - 2 funções hidráulicas (sobe/desce e articulação)

Nota: As especificações técnicas e ilustrações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

*Depende das características da empilhadeira. 


