
Transpalete
Robustez.

Baixo índice de manutenção.

Facilidade de manobras.

Menor esforço para elevação.

Praticidade às operações.

Highli� er

Capacidade para 2.500 kg.

Rodas de poliuretano ou nylon.

Rodas menores duplas (sistema tandem).

Peso de 80 kg para o modelo largo e 75 kg 
para o modelo estreito.

Acabamento em esmalte sintético ou 
galvanizado para ambientes agressivos.

Capacidade para 2.500 kg.

Rodas de poliuretano.

Rodas traseiras duplas (sistema tandem).

Peso de 130 kg.

Acabamento em esmalte sintético.

Precisão de 0,01% da capacidade nominal 
e graduação em intervalos de 1 kg.

Possui carregador de bateria externa.  

Entrar no palete, passando sobre tábua inferior.

Transpor trilhos e canaletas de portas.

Superar eventuais obstáculos no solo.

Características

Características

Rodas traseiras em Sistema Tandem permitem:

Altura

Capacidade para 1.000 kg.

Rodas de poliuretano.

Elevação dos garfos até 800 mm.

Garfos com comprimento de 1.150 mm e 
largura de 150 mm.

Largura externa dos garfos 680 mm.

Peso de 120 kg.

Movimento vertical similar ao movimento 
de uma Plataforma Elevadora.

Movimentos horizontais conforme um 
transportador de paletes.

Características

Possui estabilizadores me-
cânicos que bloqueiam as 
rodas a partir de uma eleva-
ção em torno de 400 mm da 
face superior do garfo.

Modelo Paleteira Manual PMS2500

Modelo Paleteira Manual com Balança

Acabamento em
esmalte sintético.

Acabamento galvanizado 
para ambientes agressivos. 

Largura
dos garfos

Elevação
dos garfos
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Empilhadeira Manual

Mesa Elevadora

Eleva cargas paletizadas para carregar e descarregar 
caminhões, alimentar e retirar mercadorias de prateleiras, 
empilhar uma carga sobre a outra e, ainda efetuar o 
transporte de cargas como  uma Traspaleteira.

Capacidade para 1.000 e 1.500 kg.

Rodas de nylon.

Elevação através de manete ou pedal 
para maior comodidade e menor espaço.

Capacidade para 500 kg.

Rodas de nylon.

Duas rodas fixas e duas 
giratórias.

Freio em uma roda.

Acionamneto por pedal.

Elevação de 340 a 900 mm.

Altura total de 970 mm.

Roda com diâmetro de 127  mm.

Número de ciclos pedal de 45 
(altura máxima).

Peso próprio de 90 kg.

Características

Características

Modelo MES 500

Modelos EMSE 1000 ou 1500 
com unidade eletrohidráulica e 
cabo para ligação trifásica.

Modelos EMSE 1000 ou 1500 
Largura dos 

garfos

Elevação dos 
garfos

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

Modelos EMS 1000 e EMS 1500

Comprimento da mesa: 855 mm

Largura da mesa:
500 mm

Espessura da 
mesa: 50 mm

Comprimento total da mesa: 925 mm


