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Funções

Sistema Hidráulico e Pneumático

Desempenho Guindaste (Indicação)

Indispensável
Recurso essencial nas logísticas de apoio a motomecanização.

Mobilidade
Agiliza o atendimento nas interfaces campo/obra com borracharia e/ou almoxarifado de pneus.

Seguro
Carrega, descarrega, acondiciona e transporta pneus de forma segura, prática e racional.

Funcional
Acondiciona, transporta e fornece água para lastração de pneus à partir de tanque e bomba d’água apropriados.

Potente
Gera e disponibiliza ar comprimido suficiente para calibragem e 
enchimento de pneus bem como para acionar 
ferramentas pneumáticas.

Custo - Benefício
Aumenta a disponibilidade e a consequente produtividade das
máquinas em frentes moto-mecanizadas.

Carga e descarga de pneus nas interfaces campo--
borracharia-almoxarifado de pneus.

Acondiciona e transporta pneus de forma segura, prática e 
racional.

Acondiciona, transporta e abastece água para lastração de 
pneus.

Enchimento e calibragem de pneus.

Gera e disponibiliza ar comprimido para ferramentas 
pneumáticas.
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Acionamento
PTO/TDF

Carretel de
Ar

e Lubri�cador
Filtro Regulador

Engate
Rápido Rápido

Engate

Saídas para
Ferramentas

Hidráulico
Pneumático

Hidráulica
Bomba

Reservatório de Ar

Comando
Hidráulico

Compressor
de Ar

Tanque
Óleo Sistema

Filtro de
Retorno

Bomba Centrífuga
para Água

Hidráulico
Guindaste

Linha: 150 PSI

Válvula 
Alívio 21

Configurações e Características

Componentes Básicos

OPC

Básico OPC - Opcional

OPC

Tampos e 
quebra ondas 

dobrados e 
vincados a frio

Balaustre 
conforme norma e 
escada traseira de 

acesso à 
plataforma

Armário lateral 
com vedação 

contra pó e água

Suportes 
horizontais para 

pneus 

Suporte tipo 
pirulito para 

pneus

Plataforma 
intermediária para 
alojamento de cj. 
acionamento e 

reservatório de ar

Acionamento hidráulico pelo PTO/TDF* do câmbio 
do veículo, com bomba acoplada diretamente à 
TDF* ou com cardan automotivo balanceado em 
aço forjado.

Carretel retrátil para ar comprimido com mangueira 
Ø1/4" x 15 metros e bicos para limpeza e enchi-
mento de pneus.

Armário lateral incorporado à plataforma intermediária 
com vedação contra pó e água e fecho tipo cremona.

Torno de bancada No 8.

Faróis (2) 4” de 27 Watts (LED).

Suporte para extintor de 8Kg.

Suportes horizontais para pneus sendo 1 agrícola, 
5 para caminhões, 1 - L15 e 1 - 7,50 x 16.

Sinalização de trânsito conforme norma Contran.

Protetores laterais conforme norma Contran.

Pintura externa em Poliuretano (PU) na cor 
básica lisa.

Para-choque traseiro, articulável, conforme 
Contran/Inmetro.

Suporte para cones de sinalização.

Conjunto oxi-acetileno montado em 
carrinho portátil.

PTO/TDF* do câmbio (fornecimento Gascom ou pelo 
Cliente), porém com especificações da Gascom.

Armário lateral com vedação contra pó e água e fecho 
lingueta.

Acelerador auxiliar para veículos com motor 
eletrônico.

PTO/TDF* (Tomada de força)

Pintura externa na cor e/ou grafismo 
solicitado pelo cliente.

Suporte tipo pirulito para pneus sendo 1 
agrícola e 8 para caminhões, 1 L15 e 

1-7,50 x 16.

Acionamento mecânico (polias e correias) 
pelo PTO/TDF* para  o compressor e bomba 

d’água com cardan automotivo e mancal 
com esticador.

Opcionais

Tanque único, 
formato pentagonal 

com costado 
superior formando 

plataforma de 
largura total

Bomba d’água vazão 40 L/min, pressão 
500 PSI, com carretel retrátil, mangueira

 ø ½ x 15m e esguicho regulável.

Compressor de ar 30 PCM x 175 psi com 
acionamento hidráulico e  reservatório 

pulmão de 200L.

Bomba d’água centrífuga, vazão de 100L/min, 
pressão 50 PSI, vedação por selo mecânico, 
carretel retrátil com mangueira Ø ½” x 15m 

com engate rápido.

Calibrador de pneus digitais

Compartimento traseiro com duas portas de aberturas 
laterais com vedação contra pó e água, fecho tipo Cremona 

e fim de curso nas portas e iluminação interna

Guindaste telescópico tipo munk 
(poderá ser fornecido pela 
Gascom ou pelo cliente)




