
Utilizado para despejar contenedores com 
minérios, sucatas, lixo industrial, cadinhos com 
metais líquidos, caixas de frutas, legumes ou 
cereais.

Capacidade de carga: 1.500 a 12.000 kg.

Giro de 360° contínuos em ambos os sentidos, 
acionado por motor hidráulico.

Opera com os garfos originais da empilhadeira.

Com garfos no posicionamento horizontal, a 
empilhadeira mantém versatilidade, operando 
com cargas paletizadas normalmente.

Vantagens

Características

Aparelho Giratório

Mais rapidez no despejo de materiais. 

Agiliza o despejo de materiais.

Modelo fechado, indicado para fundições.Modelo vazado, permite melhor visibilidade.

As caçambas necessitam de entrada para os 
garfos.

Travamento/fixação dos garfos em diversas 
posições.

Despejo de metais líquidos com segurança.

Nota: As capacidades constantes são dos Aparelhos Giratórios. É necessário considerar a carga do Aparelho Giratório para determinar a capacidade da em-
pilhadeira. Para as capacidades indicadas a pressão máxima de trabalho é de 150 kg/cm2 (2.200 psi). As especificações técnicas e ilustrações estão sujeitas a 
alterações sem prévio aviso.
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Nota: As especificações técnicas e ilustrações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
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AGS - Aparelho giratório - 1 função hidráulica

Retentor de Bins

Retém as caixas plásticas ou de 
madeira, enquanto as mesmas 
são giradas para a descarga do 
material.

Modelo com garfos para Cadinhos. Modelo com Anteparo Lateral.

Retentor de Bins Fixado aos Garfos com Regulagem Manual de Altura.

Retentor de Bins Hidráulico. Retentor de Bins com Articulação Lateral Mecânica.

Modelo com Tarugo.Assume, também a função de alimen-
tador de fornos, através do acopla-
mento de haste com caçamba.

Características

Adaptável em todos os modelos de 
Aparelho Giratório.

Travamento mecânico por pino. 

O Retentor de Bins Mecânico pode 
ser adaptado no garfo original da 
empilhadeira ou pode ser fixado no 
centro do porta-garfos.
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