
GANCHO COM 
SUPORTE DUPLO 
PARA EMPILHADEIRA
GED

Movimente cargas em geral com 
mais segurança e substitua o 
improviso com cordas e correntes.

Gancho giratório 
com trava

Gancho giratório 
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MODELO
MEDIDAS TOTAIS  (C X L) CARGA 

ADMISSÍVEL
PESO 

PRÓPRIO

(mm) (Kg) (Kg)

GED 2500 600 x 200 2.500 20
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O Gancho com Suporte Duplo é ideal para 
transporte de cargas com até 2.500 kg utilizando 
empilhadeiras. A estrutura de aço reforçado e 
bolsas duplas para introdução nos dois garfos 
possibilitam melhor distribuição do peso no centro 
de carga da empilhadeira. Possui travas com 
parafuso borboleta para maior fi xação nos garfos 
e gancho giratório com capacidade elevada e trava 
de segurança. Esta é a melhor opção para elevação 
de peças, carregamentos e descarregamentos, 
organização de estoques e mais uma infi nidade de 
operações utilizando sua empilhadeira.

Para cargas de até 1 tonelada, 
oferecemos o Gancho com Suporte 
Individual

Equipamento completo para uso, com gancho 
giratório, trava borboleta e suporte (bolsa) para 
introdução do garfo da empilhadeira. Ideal para 
operações internas com cargas de até 1.000 kg.

- CAPACIDADE MÁXIMA

2.500 kg

- CHAPA DE AÇO
(estrutura)

7,94 mm
 167,3 

588,4

 167,3 

35
1

COMPRIMENTO

LA
RG

UR
A

1. Verifi que a capacidade da sua empilhadeira ou equipamento que usará, considerando seu centro de carga, antes de comprar este equipamento. Em caso de dúvidas, esclareça com 
nosso atendimento antes de efetuar a compra. 2. As imagens contidas neste material são utilizadas somente como referências visuais do Produto. As utilizações ilustradas não são 

válidas em todos os casos. Para referência de tamanho, verifi que tabela de Dados Técnicos ou solicite as medidas do modelo de seu interesse.
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