
Garfos Tipo Pino

Fabricação conforme modelo da máquina

Tipos de fixação do olhal

Uma linha completa – soluções para todas aplicações!

Empilhadeira retrátil, contrabançada, carregadeira, trilateral, manipulador 
telescópico, trator – QualityForks da VETTER estão sempre presentes.
Sem para suportam as cargas mais exigentes, 24 horas por dia, em ambiente 
interno ou externo, off-road, indústria química, portos, temperaturas extremas 
– quente ou frio.

Padrão ou customizado, curto ou longo, pequeno ou grande, a VETTER sempre 
oferece a solução ideal! Precisos e resistentes. Manufatura de classe mundial.
Mais de 28.000 tipos diferentes de garfos constam no nosso banco de dados. E 
este número cresce diariamente. Com a VETTER, você coloca os garfos Quality-
Forks ideais para sua aplicação.

Não importa se for equipamento original ou usado – nós temos a solução!

BIG QualityForks

Com eles, as verdadeiras cargas pesadas são erguidas: VETTER BIGForks com 
capacidade até 120 ton @ centro de carga 600mm.

Produzidos em uma das mais avançadas linhas de produção da VETTER. O 
processo interno garante soluções específicas e os mais curtos prazos de 
fabricação.

Seus benefícios:
■ Para sua segurança: BIG QualityForks são produzidos de acordo com 

Padrões de Qualidade VETTER.
■ Ganhe tempo e dinheiro recebendo todos os QualityForks do mesmo 

fornecedor. 
■ Alta flexibilidade também para projetos especiais, pois a produção é “Made 

in Germany”

Revestimento dos Garfos – proteja seu material!

A base e/ou a parte vertical do garfo podem ser revestidos. 

Materiais:  
■ Poliuretano              ■ Latão
■ GrippFix              ■ Aço inox

Seus benefícios e aplicações: 
■ Superfície antiderrapante            ■ À prova de explosão em conformi-
    (GripFix também pode ser aplicado        dade com ATEX (sem faíscas ao 
    em ambientes úmidos)                tocar o solo)
■ Proteção de superfícies sensíveis         ■ Fácil de limpar, segurança contra      
■ Resistência a abrasão                sujeira e bactéria (para aplicações           
■ Redução de ruído                 de alimentos ou química)                
■ Disponível também para prolongador

de garfo ou suporte de garfo                

Valor adicional pra você: QualityForks produzidos pela VETTER – padrão, customizados, inteligentes!

Não há garfo para sua aplicação? Por favor, não hesite em contatar-nos! Mais de 28.000 diferentes aplicações são conhecidas, e este número cresce a cada dia.

BIGForks
made by VETTER

Padrão ou personalizado: Em qualquer caso, QualityForks da VETTER
www.vetter-forks.comwww.saur.com.br

NOVIDADE!

ForksUp – Garfos Retráteis

Aplicação: para tráfego rodoviário, em áreas pequenas e para uso  
todo-o-terreno.

A lâmina é dobrável, para evitar obstáculos

Seus benefícios:
■ Alta manobrabilidade
■ Robusto, fácil de usar, testado de acordo com a ISO 2330
■ Para equipamentos de construção com pacote de segurança DuoLoc

Variável e eficiente!

O transporte de materiais de comprimentos acontece de forma rápida e 
flexível. Garfos Telescópicos ManuTel® podem ser facilmente adaptados ao 
comprimente da carga. Sem ferramentas, montados diretamente na empil-
hadeira. Projeto simples e aprovado.

Seus benefícios:
■ Ganho de tempo e custo carregando dois ou mais pallets de uma vez só. 

Por exemplo, carregar um caminhão por um só lado.
■ Ganho de tempo e custo pela simplicidade de uso em comparação com 

prolongadores de garfos.
■ Aumenta segurança do trabalho em função do comprimento flexível do 

garfo.
■ Fácil de usar: sem hidráulica, sem o uso de ferramentas.

www.vetter-forks.comwww.saur.com.br www.vetter-forks.comwww.saur.com.br

Sistema Optima

Incremento de material próximo á curva, aumenta a vida últi do Garfo em Até 2 vezes, dependo da espessura do mesmo.



Aumente a segurança e a eficiência:

QualityForks produzidos pela VETTER

www.vetter-forks.com

na Europa

Número

www.saur.com.brwww.vetter-forks.com

Distribuído por: 

Saur Equipamentos S.A. 
Av. Presidente Kennedy 4025 · Bairro Arco - Iris 
98280-000 Panambi - RS 
Telephone: 0055 55 3376-9317 · Fax: 0055 55 3376-9344 
E-mail: saur@saur.com.br · www.saur.com.br

VETTER QualityForks para América do Sul

QualityForks para aplicações industriais, construção e agricultura são 
produzidos pela VETTER.

Alta Qualidade. Versatilidade. Global.

Como uma empresa familiar independente e inovadora, des- 
envolvemos e produzimos nas nossas fábricas na Alemanha.

A marca VETTER é sinônimo de confiabilidade, adequação e  
continuidade.

© VETTER Umformtechnik GmbH 2012
This document may not be used, copied or distributed wholly or in part to any third party without written 
authorisation from VETTER. All technical data, drawings, pictures in this document are subject to technical 
alterations and are not part or basis for any contracts or agreements. 
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Atualmente, a SAUR é líder na comercialização de equipamentos
para empilhadeiras e sistemas de descarga para granéis, bem como
referência na produção de equipamentos para as áreas Automotiva,
Construção Civil e Florestal.

Os equipamentos produzidos pela SAUR garantem segurança e
eficiência nas operações logísticas dos mais variados setores que
movimentam a economia nacional e internacional.

Na América do Sul, QualityForks VETTER são distribuídos pela SAUR Equipamentos S.A.
Esta cooperação garante alta qualidade, know-how, assistência técnica e ótimos prazos de entrega quando se fala em garfos.

www.saur.com.brwww.vetter-forks.comwww.saur.com.br

Tabela QualityForks VETTER

Modelo Capacidad G D E ISO Peso

kg / mm mm mm mm cl. kg

GS ISO 2A X1100

2500 / 500

1100

40

100
2A

98

1150 1150 101

1200 1200 104

1400 1400 116

1500 1500 122

1800 1800

45

158

2000 2000 172

2400 2400 201

GS ISO 2B X1150 1150 2B 122

GS ISO 3B X1100 4000 / 500 1100

125

3B 147

GS ISO 3A X1200

4500 / 500

1200

50 3A

173

1400 1400 192

1500 1500 202

1800 1800 231

2000 2000 251

2400 2400 290

GS ISO 4A X1200

7000 / 600

1200

60 150

4A

268

1500 1500 311

1800 1800 353

2000 2000 382

2400 2400 438

GS PINO X1200 1200

PINO

274

1500 1500 317

1800 1800 359

2000 2000 387

2400 2400 444

* Capacidades maiores sob consulta.
** Comprimentos diferentes sob solicitação.


