
Lança Guindaste

Manuseio de cargas suspensas e big bags com 
velocidade, versatilidade, menor custo e mais
altura de empilhamento no mesmo pé direito.

www.saur.com.br



Lança Guindaste de Encaixe nos Garfos
Características

Lança Guindaste de Encaixe nos Garfos com 4 Ganchos
Características

Gancho móvel ao 
longo da viga, travado 
manualmente.

Garfos da empilhadeira são introduzidos 
em recortes específicos da Lança.

Travamento nos
Garfos.

Aplicação em Garfos Invertidos. GGEGS - Gancho Giratório de 
Encaixe nos Garfos.

Modelo LGES

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

Rápida e fácil instalação.

Dispensa o uso de paletes.

Pode ser instalada em empilhadeiras, carregadeiras ou tratores. 

Para big bags com 
alças curtas ou para 
suspendê-los abertos.

Dispensa o uso de 
paletes.

LGES - Lança Guindaste de Encaixe nos Garfos 
L4GES - Lança Guindaste de Encaixe nos Garfos com 4 Ganchos



Características

Lança Guindaste Fixa
no Porta-garfos

Projeto especial para movimentação de placas mármore.

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

Lança Guindaste 
Telescópica

Permite empilhamento em alturas maiores.

Viga horizontal fixa ou telescópica.

Com deslocamento lateral opcional.

Engate tipo pino.

Lança Guindaste Telescópica Hidráulica com Articulação

CaracterísticasCaracterísticas

Capacidade máxima para 7.000 kg.

Avanço máximo até 4.000 mm.

Avanço manual ou hidráulico da 
viga interna.

Capacidade máxima  para 7.000 kg.

Gancho móvel ao longo da viga, 
travado manualmente.

Coluna vertical confere altura 
acima da elevação dos garfos.
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Lança Guindaste Giratória

Dispositivos Aplicáveis

obs.: As capacidades constantes são das Lanças. É necessário considerar a carga e a Lança para determinar a capacidade da empilhadeira. Para as capacidades indicadas,
a pressão máxima de trabalho é de 150 kg/cm ² (200 psi).
Nota: Para outras dimensões e capacidades, consulte nosso Departamento Comercial. As especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Características

Facilidade para alcançar locais 
fechados sem corredores de 
acesso.

Equipamento útil na 
manutenção de máquinas e 
motores.

O gancho pode ser fixado em 
cabo de aço que enrola em um 
tambor para subir ou descer a 
carga.

A viga horizontal também pode 
ser telescópica, chegando até 
3.500 mm de comprimento.

Movimentos de giro e telescopia 
mecânicos ou hidráulicos.

Dispositivo de
Garfos Tipo ‘‘C’’.

Quadro com olhais
para 2 Big Bags.

Quadro com olhais 
para 1 Big Bag.

Dispositivo para
elevação de Big Bags.

Lança Guindaste com Avanço Telescópico Vertical: 
eleva o big bag para retirar ou colocar no caminhão, 
sem abrir as laterais. 

Balancim Hidráulico 
para 1 Big Bag.

Expansor Automático 
com capacidade para 
500 kg.

Balancim Hidráulico 
para 2 Big Bags.


