Push Pull - Empurra Puxa Cargas

Sua expedição com maior volume de carga por caminhão
ou contêiner e redução de custos com paletes.

www.saur.com.br

Push Pull é Economia
Vantagens
O volume ocupado por uma camada de paletes é
de 12m x 2,4m x 0,15m = 0,43m³. Em uma carreta
que possui somente uma camada de paletes
e uma carga com somente 1,80m de altura, o
volume de 4,3m³ equivale a 2 posições de carga,
ou seja, 1/12 da carreta.

Slipsheet

Altura de 1 palete 0,15m = 15cm

Para 12 caminhões carregados, necessitaria apenas 11.

Push Pull Convencional
Vantagens
Substitui os paletes convencionais por paletes em folha de papelão
(slipsheet) ou plásticos, gerando economia na expedição.
Com a utilização dos paletes em folha, aumenta-se o volume e o peso
da carga transportada.

Características
Alta visibilidade, facilitando as operações.

Possui placa empurradora com bordas
arredondadas para evitar danos às mercadorias.

Possui pantógrafo com somente um cilindro, simplificando o circuito
hidráulico.
Composto de estrutura em aço de alta resistência e articulações com
buchas autolubrificantes, garantindo a durabilidade do equipamento.
Apresenta sequência hidráulica automática, para avançar pantógrafo
e prender o slipsheet. Somente uma função hidráulica.
Possui garfos posicionáveis manualmente para cargas com larguras
diferenciadas.
Contém engate para porta-garfos ISO2 e opcionalmente, pode ser
fornecido com engate ISO3.

Os garfos largos não impedem o manuseio de paletes convencionais.

Recomenda-se unitização da carga e instalação sobre deslocador
lateral.

Possui pantógrafo com somente um cilindro, simplificando o circuito
hidráulico.
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EPCS - Empurra Puxa Carga (Push Pull) - 1 função hidráulica

Largura ajustável entre os garfos/placas.
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Push Pull Sobreposto
aos Garfos
Vantagens
Permite a rápida instalação
e remoção do Push Pull na
empilhadeira.

A empilhadeira introduz os garfos originais
sob o Push Pull.

Fixa-se o Push Pull ao porta-garfos
da empilhadeira, girando as presilhas
inferiores e travando o pino manualmente.

Acoplam-se o engate rápido e, em poucos
minutos, o Push Pull está pronto para
operar.

O Push Pull Sobreposto possui os garfos
largos da chapa fina, pois o peso da carga
é sustentado pelos garfos originais da
empilhadeira.

Como Operar
Processo de Carregamento
Pegar a Carga

Avanço da empilhadeira

Contração do pantógrafo
O sistema pantográfico avança a placa com uma pinça
mordedora. A pinça mordedora prende uma aba do
slipsheet que está saliente à carga.

Carga Imóvel

Carga Imóvel

Carga Imóvel

Processo de Descarregamento
Largar a Carga

Carga Imóvel

Recuo da empilhadeira

Expanção do pantógrafo

Carga Imóvel

Carga Imóvel

EPCSS - Empurra Puxa Carga Sobreposto aos Garfos - 1 função hidráulica

Com o respectivo recuo da placa e avaço da empilhadeira,
os garfos largos e finos são introduzidos sob a carga.

Para depositar, a pinça mordedora abre soltando o
slipsheet e, o Push Pull empurra a carga à medida em que a
empilhadeira recua.

E

Necessário acrescentar Conjunto Engate Rápido de Mangueiras.
Não inclui garfos de empilhadeira - obrigatoriamente necessários para apoio.
Para modelo com garfos de 1.000 mm de comprimento, a empilhadeira necessita garfos de 1.000 mm de
comprimento para apoio.
Para modelo com garfos de 1.200 mm de comprimento, a empilhadeira necessita garfos de 1.200mm de
comprimento para apoio.
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Push Pull com Recuperador de Slipsheet
Vantagens
A placa mordedora junto ao
corpo do Push Pull retém o
slipsheet e empurra somente
a carga.

O carregamento é conforme o Push Pull convencional.

Após, aciona-se alavanca para abrir a pinça O conjunto recuperador eleva todo o
sistema pantográfico, fazendo com que a
mordedora. Um indicador visual sinaliza
aba do slipsheet saia da pinça mordedora.
que a pinça mordedora está elevada.

Para finalizar, o Push Pull empurra a
carga em sincronismo com o recuo da
empilhadeira, e o slipsheet permanece na
empresa para ser reutilizado.

Em seguida, abaixa-se o conjunto
recuperador que prende o slipsheet sobre
os garfos.
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EPCRS - Empurra Puxa Carga com Recuperador de Slipsheet - 2 funções hidráulicas
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Push Pull - Modelos Específicos

Dupla Profundidade

Dupla Largura

Com Pantógrafo

Obs.: As capacidades constantes são do Push Pull. É necessário considerar a carga e o Push Pull para determinar a capacidade da empilhadeira.
Para as capacidades indicadas, pressão máxima de trabalho é de 150 kg/cm² (2.200 psi).
Nota: As especificações técnicas e ilustrações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
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