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Linha de produtos



Principais Marcas

• Manitowoc – Guindastes s/ Esteiras

• Grove – AT’s & RT’s & TM’s

• National Crane - Guindastes s/ caminhão

Shady Grove – EUA Wilhelmshaven - Alemanha

Maiores Fábricas

• Shady Grove, PA

• Wilhelmshaven, Germany

• Niella Tanaro, Italy

Niella Tanaro - Italia

Principais Fábricas



Manitowoc Lift Solutions

▪ Desenvolvimento de novas 
aplicações

▪ Personalização dos produtos atuais

▪ Aprovação para operações 
especiais dos guindastes

▪ Planos de elevação/procedimentos 
de montagem (guindastes 
treliçados)

▪ Tabelas de carga personalizadas

▪ Suporte para investigação de 
acidentes



Segurança nas Operações de Içamento

▪ Detalhes da carga e local;
▪ Características da 

operação;
▪ Seleção do equipamento;

Planejamento

▪ Plano de Rigging;
▪ Verificação das condições 

de solo;

Preparação

▪ Inspeção do 
equipamento;

▪ Inspeção de acessórios 
de amarração;

▪ Condições climáticas;

Controle

Posicionamento e execução 
de acordo com o plano;
Monitoramento das 
condições;

Execução



APR - SLAM



Dispositivos de Segurança em Guindaste

Sensor de giro

CAN HUB



Dispositivos de Segurança em Guindastes (A2B) 

Limitador
Dispositivo anti-colisão do moitão e gancho bola



Patolamento

GMK’s (Todo Terreno)
▪ Tabelas de carga com estabilizadores 

totalmente recolhidos, 50% e 100% 

estendidos. 

▪ Patolamento Assimétrico (Maxbase)

RT’s (Todo Terreno)
▪ Tabelas de carga com estabilizadores 

totalmente recolhidos, 50% e 100% 

estendidos. 

▪ Tabelas de carga sobre Pneus

▪ Tabelas de carga para deslocamento com 

cargo em terreno nivelados

MTW’s (Sobre Esteiras)
▪ Tabelas de carga com 100% da 

capacidade em deslocamento



GMK Maxbase CCS (Patolamento assimétrico)

Maxbase
Faixas de trabalho definidas pelor quadrante com bases

estabilizadoras assimétricas oferecem maior capacidade de

carga, melhor planejamento da operação e mais flexibilidade

na preparação do local do içamento.

MAXBase.mp4


Dispositivos de Segurança (Indicador ou limitador momento de carga)

Sistema EPIC e CANBUS Manitowoc

NBT30



Introdução ao CCS

Manitowoc possui 4 modelos de 
Guindastes:

- Manitowoc Esteiras
- Grove: GMK, RT, TMS
- Potain: Gruas torres
- National Crane: Truck crane

Esses guindastes juntos tinham 
9 tipos de controles e 
monitoramento de carga 
diferentes.
Com o CCS todos agora possuem 
o mesmo sistema!

Intuitivo, uso amigável, 
fácil e seguro: Uma tela 
para a operação, outra 

para status e 
configuração.



CCS Interface e L.M.I. (2015)

Na Cabine da Superestrutura você 
encontrará 2 displays:

Exibição do limitador de capacidade 
nominal (RCL) – Substituto do sistema EKS

Introdução ao CCS



Giroflex instalados na turntable 
Grades de proteção de queda

RT Recursos de segurança na superestrutura

Semáforo indicador de carga vertical 
externo e horizontal interno

Luz de advertência aérea 
e anemômetroCâmeras de tambores de carga e laterais para manobras



Luz de advertência aérea, anemômetro montada na lança

GMK Acessórios de segurança

LMI status display (EN13000)



GMK Acessórios de segurança

Deck na plataforma do carrier

Guarda-corpo ao redor da 

superestrutura

Passarelas, linha de vida, piso 

antiderrapante, corrimões (sistema 

de proteção contra queda)



GMK Acessórios de segurança Carrier

Sistema de cameras 270° Bird view 



Tela Menu

Camera de ré

Câmera de visão traseira na 
tela do CCS.

Automático quando em 
marcha ré ou manualmente 
utilizável.

Utilizável também durante 
a condução para a frente.

Melhor visibilidade

GMK Acessórios de segurança Carrier



Manitowoc Suporte remoto ao cliente 



Manitowoc Suporte remoto ao cliente 



Obrigado

Ricardo Cunha


