
GARRA PARA 
TRANSPORTE

DE TAMBOR
4 PONTAS

machmetals .com.br/garra4pontasMachMetals

Ideal para elevação de 
tambores de até 200 litros 

com mais segurança.

Barra de Manipulação 
com alça de travamento

Mais praticidade durante a operação.
Possibilita manipulação com uma mão 
liberando a outra para o controle da talha.



MODELO
MEDIDAS TOTAIS  (C X L X A) CARGA 

ADMISSÍVEL
PESO 

PRÓPRIO

(mm) (Kg) (Kg)

DTV-4 833 x 675 x 337 350 9
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Este modelo permite que o tambor seja 
agarrado com força em 4 pontos na borda 
superior possibilitando mais estabilidade 
durante o transporte. Ideal para elevação de 
tambores de até 200 litros com mais segurança 
e capacidade para até 350 kg, pode ser utilizada 
com talhas, guindastes e ganchos em geral. 
Fabricada inteiramente com aço reforçado 
garantindo uma estrutura robusta e durável.

Modelo Opcional DTV-4-E 
para garfo de empilhadeira

Utilize a Garra 4 Pontas na sua empilhadeira 
com este modelo opcional que fabricamos com 
uma bolsa especialmente desenvolvida para 
introdução e travamento no garfo.
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1. Verifi que a capacidade da sua empilhadeira ou equipamento que usará, considerando seu centro de carga, antes de comprar este equipamento. Não poderá ser utilizado com tambores abertos ou com 
a borda superior danifi cada. 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.

machmetals .com.br/garra4pontasMachMetals

- CAPACIDADE MÁXIMA

Tambores 
de ø560mm 
até ø600mm

- CARGA MÁXIMA     

350 kg


