Série
HD
Macacos Hidráulicos
Tipo Garrafa

Série HD
Os produtos desta categoria estão certificados ao mais alto nível de
vida útil (utilização profissional e não ocasional) para assegurar o
máximo retorno do seu investimento.
Produzidos a partir das melhores matérias-primas e de acordo com
as mais recentes e avançadas técnicas.

Subimos a fasquia no que respeita a equipamentos
profissionais de garagem e estação de serviço
Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008
transpe-

Série HD
Macacos Hidráulicos Tipo Garrafa
Os macacos tipo garrafa série HD da Winntec são utilizados para as mais diversas
aplicações: empurrar, dobrar, pressionar ou endireitar.
Toda a gama é fornecida com bases em ferro fundido, veios principais polidos
e ligações à bomba cromadas e sólidas. Todos os equipamentos são testados
conforme as mais recentes normas europeias, possuem protecção contra
sobrecarga e podem ser utilizados na posição horizontal e vertical.

Altura
min.
min
H.

Altura
maxmax.
H.

HD BOTTLE

length x width
comprimento
x largura
Modelo

Capac.

Tamanho da base (mm)

Altura min. (mm)

Altura elevação (mm)

Ajuste elevação (mm)

Y410200

2t

96x93

158

90

60

308

2,3

Y410400

4t

112x104

180

110

60

350

3,3

Y410600

6t

116x116

197

125

60

382

4,4

Y410800

8t

120x120

205

125

60

390

5,4

Y411200

12 t

140x135

214

125

60

399

7,2

Y411500

16 t

140x140

225

140

60

425

8,3

Y412000

20 t

155x140

244

145

60

449

10,5

Y412001

20 t

155x140

190

90

60

340

9

Y413000

30 t

175x160

285

180

0

465

14,6

Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008

Altura máx. (mm) P.L. (kg)

www.winntec.net
transpe-

Série
HD
Macacos Hidráulicos

de Grande Capacidade

Série HD
Os produtos desta categoria estão certificados ao mais alto nível de
vida útil (utilização profissional e não ocasional) para assegurar o
máximo retorno do seu investimento.
Produzidos a partir das melhores matérias-primas e de acordo com
as mais recentes e avançadas técnicas.

Subimos a fasquia no que respeita a equipamentos
profissionais de garagem e estação de serviço
Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008
transpe-

Série HD
Macacos Hidráulicos
de Grande Capacidade
Os macacos hidráulicos Winntec permitem elevar maquinaria e equipamento
pesado a apenas 2,5 cm do solo e uma vez que possuem 2 pontos de elevação, no pé
e na cabeça, são o complemento perfeito para a gama de macacos hidráulicos HD.
Toda a gama inclui veios cromados e válvulas de segurança para prevenir a
sobrecarga.

Concebido para elevar objectos com
pouco espaço de manobra

HDY418005 (P.L. 26 kg)

Válvula de desarme industrial para uma
descida precisa

HDY418010 (P.L. 36 kg)

Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008

HDY418025 (P.L. 109 kg)

www.winntec.net
transpe-

Série
HD
Estojos Bate-Chapas

Série HD
Os produtos desta categoria estão certificados ao mais alto nível de
vida útil (utilização profissional e não ocasional) para assegurar o
máximo retorno do seu investimento.
Produzidos a partir das melhores matérias-primas e de acordo com
as mais recentes e avançadas técnicas.

Subimos a fasquia no que respeita a equipamentos
profissionais de garagem e estação de serviço
Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008
transpe-

Série HD
Estojos Bate-Chapas
Tubos de encaixe de calibre pesado e acessórios de encaixe em ferro fundido
compatíveis com as marcas mais importantes. Fornecido com
bomba manual, mangueira, veio hidráulico e estojo robusto.
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HDY444100 (P.L. 31 kg)

Cilindro 4T

Cilindro 10 T
União de tubo
Extremidade do veio
Cabeça da cunha
Apoio serrilhado
Cabeça flexível
Extremidade do êmbolo
Cabeça da cunha 90 Graus
Estojo

Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008

P02-3

P02-4

P08 P09 P10
P13

HDY444000 (P.L. 17 kg)

Bomba manual uma velocidade
Cilindro (curso 100 mm)
Mangueira
Base do veio plana
Espaçador
Tubo de extensão 100 mm
Tubo de extensão 150 mm
Tubo de extensão 300 mm
Tubo de extensão 400 mm

P02-4

P11

P12

1-20P

P11

P12

Bomba manual uma velocidade
Cilindro (curso 150 mm)
Mangueira
Base do veio plana
Espaçador
Tubo de extensão 100 mm
Tubo de extensão 150 mm
Tubo de extensão 300 mm
Tubo de extensão 400 mm

P13

P13
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P11

P12
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Componentes do Estojo Bate-Chapas
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A gama inclui veios/pistões cromados e válvulas de segurança contra sobrecarga.

União de tubo
Extremidade do veio
Cabeça da cunha
Apoio serrilhado
Cabeça flexível
Extremidade do êmbolo
Cabeça da cunha 90 Graus
Estojo

www.winntec.net
transpe-

Série
HD
Industrial

Série HD
Os produtos desta categoria estão certificados ao mais alto nível de
vida útil (utilização profissional e não ocasional) para assegurar o
máximo retorno do seu investimento.
Produzidos a partir das melhores matérias-primas e de acordo com
as mais recentes e avançadas técnicas.

Subimos a fasquia no que respeita a equipamentos
profissionais de garagem e estação de serviço
Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008
transpe-

Série HD
Industrial

Bomba hidropneumática
Bomba hidráulica 700 bar / 10.000 psi com depósito de alumínio
e vávula de desarme interna. Capacidade de óleo efectiva de 1600
cc. Silenciador de exaustão de ar para um funcionamento mais
silencioso. Mecanismo de desarme de 2 etapas. Bomba para
movimentar a carga com accionamento por pedal. Entrada de ar
1/4 e saída 3/8. Pressão de trabalho 6 -10 bar.

HDY471150 (P.L. 7,9 kg)

HDY4781155 (P.L. 6,8 kg)
Bomba hidráulica manual acção única
Bomba industrial com acabamento esmaltado para maior
resistência à corrosão. O design compacto garante um
armazenamento e transporte mais eficientes. Menos
esforço no manuseamento para minimizar a fadiga do
operador. Válvula de alívio de pressão interna para prevenir a
sobrecarga. Saída industrial 3/8-18NPT.

HDY4781106 (P.L. 1,8 kg)
Capac. 10T Altura min. 90 Altura máx. 116

Cilindros
Liga de aço de elevada resistência para
máxima

segurança

e

durabilidade.

A

rosca do colar nos modelos 10T permite

HDY4781107 (P.L. 1,5 kg)
Capac. 10T Altura min. 43 Altura máx. 54

uma fixação mais fácil. Mola resistente
para retorno rápido do pistão. Ligações
industriais 3/8-18NPT.

Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008

www.winntec.net
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Série
HD
Macacos Pneumáticos
Tipo Balão

Série HD
Os produtos desta categoria estão certificados ao mais alto nível de
vida útil (utilização profissional e não ocasional) para assegurar o
máximo retorno do seu investimento.
Produzidos a partir das melhores matérias-primas e de acordo com
as mais recentes e avançadas técnicas.

Subimos a fasquia no que respeita a equipamentos
profissionais de garagem e estação de serviço
Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008
transpe-

Série HD
Macacos Pneumáticos Tipo Balão
Estes macacos pneumáticos possuem um estabilizador telescópico interno
(aço ASTM-513) proprocionando estabilidade lateral e vertical. Uma válvula de
segurança impede o enchimento excessivo.
Os macacos tipo balão Winntec têm um peso reduzido e são a escolha preferida
das casas de pneus e oficinas pois podem ser facilmente colocados em elevadores.
Além disso, devido à sua velocidade de elevação estes macacos asseguram trocas
de pneus mais rápidas.

HDY422002 (P.L. 14 kg)
Capacidade máx. de elevação 2T

HDY422012 (P.L. 15 kg)
Capacidade máx. de elevação 2T

HDY422013 (P.L. 27 kg)
Capacidade máx. de elevação 3T

Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008
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Série
HD
Preguiças

Série HD
Os produtos desta categoria estão certificados ao mais alto nível de
vida útil (utilização profissional e não ocasional) para assegurar o
máximo retorno do seu investimento.
Produzidos a partir das melhores matérias-primas e de acordo com
as mais recentes e avançadas técnicas.

Subimos a fasquia no que respeita a equipamentos
profissionais de garagem e estação de serviço
Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008
transpe-

Série HD
Preguiças
Todas as preguiças são fornecidas em jogos de 2 unidades conforme a sua
utilização prevista.

Tipo Roquete
Base com quatro pés revestidos para maior resistência e melhor
aderência ao piso.

C

Punho de bloqueio positivo não pode ser desativado até que a carga seja
retirada da coluna de suporte. O punho de bloqueio pode também ser
utilizado para transporte.
Modelo

Capac. Altura min. Altura máx. Base CxL P.L. par (kg)

HDY450301

3t

305

450

209x185

7

HDY450600

6t

395

625

293x263

13,8

HDY451200

12t

445

690

308x275

25,5

B

LxW

C

Tipo Pino

C

B

Coluna de suporte do tipo pino ajustável a diferentes alturas.

B

Pino de ajuste fixo ao suporte para evitar quedas.
Suporte grande com proteção de borracha para evitar danos no ponto de
elevação.
Modelo

ø
Capac. Altura min. Altura máx.		

P.L. par (kg)

HDY452300

3t

322

465

254

5,2

HDY452600

6t

404

604

341

11

A
A

Tipo Pino com Rodas
HDY451205 (P.L. 20 kg)
Perfil baixo.
Coluna de suporte do tipo pino ajustável a cinco alturas diferentes.
Pino de ajuste de calibre pesado fixo ao suporte para evitar quedas.
O punho permite um facil posicionamento
Base quadrada 22 cm segura e estabiliza a carga.

Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008
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Série
HD
Carros para Movimentação
de Pneus

Série HD
Os produtos desta categoria estão certificados ao mais alto nível de
vida útil (utilização profissional e não ocasional) para assegurar o
máximo retorno do seu investimento.
Produzidos a partir das melhores matérias-primas e de acordo com
as mais recentes e avançadas técnicas.

Subimos a fasquia no que respeita a equipamentos
profissionais de garagem e estação de serviço
Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008
transpe-

Série HD
Carros para Movimentação
de Pneus

Carro para movimentação
de pneus/rodas
HDY471147 (P.L. 17 kg / Capacidade 200kg)
Finalmente existe um produto que realmente cumpre o
prometido!!! Este carro de longa vida útil, peso reduzido e
elevada capacidade permite movimentar rodas completas
pesadas da forma mais ergonómica com a ajuda do seu
sistema de inclinação patenteado. O seu sistema único de
bloqueio automático elimina a necessidade de recorrer a
dispositivos ineficientes, sujeitos a desgaste, manuais ou
accionados por pedal. As rodas de cor amarela possuem um
enchimento em espuma, sendo isentas de manutenção e
não deixam marcas no pavimento. Estas estão montadas em
rolamentos industriais. O carro foi desenvolvido em parceria
com algumas das principais cadeias europeias líderes no
serviço de pneus. Em aço inox (soldadura robótica) com
componentes de elevada resistência e um período de
garantia de 3 anos. Com apenas 17 kg este carro movimenta
rodas de 13” a 20” até 200 kg.

Carro para movimentação
de rodas
HDY471105 (P.L. 15 kg / Capacidade 220kg)
Este carro de qualidade industrial aumenta a produtividade
na oficina proporcionando uma forma rápida e eficiente de
remover a roda. O seu design ergonómico ajuda a reduzir
as lesões ao nível da coluna no local de trabalho. Os rolos
podem ser instalados em 3 posições diferentes dependendo
do tamanho da roda. Os rolamentos de rolos são de origem
japonesa. As suas rodas de borracha têm um núcleo em
aço totalmente inovador e único proporcionando um óptimo
desempenho e longa vida útil.

Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008
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Série Premium

Cilindro de Destalonamento
de Talões/Pneus

Série Premium
Devido à crescente procura de equipamentos de garagem e estação de
serviço de elevado desempenho, a Winntec procurou os componentes
de melhor qualidade e desenvolveu uma gama de equipamentos com
uma excelente relação qualidade/preço.
Escolher a Winntec significa optar pela qualidade, funcionalidade e
assistência pós-venda. É a experiência que faz a diferença!

Subimos a fasquia no que respeita a equipamentos
profissionais de garagem e estação de serviço
Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008
transpe-

Série Premium
Cilindro de Destalonamento
de Talões/Pneus

Cilindro Universal de
Destalonamento de Talões
HDY471120 (P.L. 15 kg / Capacidade 5T)
Este cilindro para destalonamento de talões auto-retrátil
é adequado para talões simples, de duas ou de três
peças, tampões de rodas 2-5-10, 7.50X16s e todos os
pneus de pesados sem câmara de ar/jantes, incluindo
novos modelos. A unidade é fornecida com três garras
diferentes o que garante uma instalação perfeita.
Possui 5 toneladas de força e um curso de 130 mm.

Cilindro de Destalonamento
de Talões OTR
HDY471130 (P.L. 12 kg / Capacidade 10T)
Ferramenta para destalonamento de talões adequada
para jantes de 5 peças de 25 “a 51” com encaixe para
alavanca. Concebido para descolar os talões do pneu
em jantes enferrujadas. A ferramenta pode ser operada
manualmente ou com bomba hidráulica de pedal.

Cilindro de Descolamento
de Pneus (Kit)
HDY471180 (P.L. 15 kg / Capacidade 10T)
Este kit elimina um dos trabalhos mais perigosos da
indústria de serviços de pneus: REMOÇÃO DA RODA! Este
kit de fácil utilização, inclui um estojo, cilindro, bomba,
mangueira e uma variedade de adaptadores a instalar em
função do espaço entre a roda e o chassis do veículo.
Com uma força hidráulica de 10T accionamento da bomba
através de pedal torna-se um trabalho seguro e rápido
retirar a roda oxidada do veículo.

Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008
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Série Premium

Macacos Hidráulicos Curtos

Série Premium
Devido à crescente procura de equipamentos de garagem e estação de
serviço de elevado desempenho, a Winntec procurou os componentes
de melhor qualidade e desenvolveu uma gama de equipamentos com
uma excelente relação qualidade/preço.
Escolher a Winntec significa optar pela qualidade, funcionalidade e
assistência pós-venda. É a experiência que faz a diferença!

Subimos a fasquia no que respeita a equipamentos
profissionais de garagem e estação de serviço
Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008
transpe-

Série Premium
Macacos Hidráulicos Curtos

198

80-375
42

501

100

236

O macaco de garagem 100% alumínio da Winntec tem dominado
o mercado europeu nos últimos 10 anos. Com uma capacidade
de elevação de 1,35 T e uma altura de elevação mínima de 80 mm
assegura o acesso fácil a veículos rebaixados. As rodas traseiras
giratórias montadas em rolamentos de esferas e as rodas dianteiras
de grande diâmetro proporcionam uma fácil manobrabilidade e
estabilidade ao macaco sob carga. Um suporte com novo design
(recomendado pelos fabricantes de automóveis europeus) protege a
estrutura e componentes dos veículos.
Placas laterais espessas e um braço de elevação reforçado conferem
maior força ao equipamento. Uma válvula de bypass e sobrecarga
previne a extensão excessiva do veio hidráulico e a utilização do
macaco para além da sua capacidade nominal. O punho de 2 peças
com bloqueio rápido permite o fácil armazenamento. As rodas de
nylon de calibre pesado ajudam a manter o peso geral do macaco
abaixo dos 10kg.

1095

Y411350 (P.L. 10 kg)

Y411350ADAP

1200

Extensão de borracha 95 mm para Y411350

Y422510 (P.L. 34 kg)
Macaco 2,5T em aço de peso reduzido ideal para serviço médio
(menor quantidade de horas de funcionamento). Com um peso de
apenas 34 kg, é ideal para o serviço móvel. A altura de entrada de
85 mm assegura a elevação eficiente dos veículos europeus mais
modernos. O macaco é fornecido com rodas de nylon sólidas.
270

97

Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008
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Série Premium

Macacos Hidropneumáticos

Série Premium
Devido à crescente procura de equipamentos de garagem e estação de
serviço de elevado desempenho, a Winntec procurou os componentes
de melhor qualidade e desenvolveu uma gama de equipamentos com
uma excelente relação qualidade/preço.
Escolher a Winntec significa optar pela qualidade, funcionalidade e
assistência pós-venda. É a experiência que faz a diferença!

Subimos a fasquia no que respeita a equipamentos
profissionais de garagem e estação de serviço
Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008
transpe-

1292

Série Premium
Macacos Hidropneumáticos

168
168

240

324
324

240

585
585

310

310

Este macaco hidráulico telescópico de 22/8T leve e compacto é
fornecido com punho rebatível. O primeiro nível de elevação atinge os
240 mm e 22 toneladas. O segundo nível atinge 324 mm e 8 toneladas.
O punho é composto por 2 peças e inclui 2 adaptadores. Possui uma
altura de entrada baixa de apenas 168 mm. A função homem morto
garante a máxima segurança. Ideal para serviço de estrada (veículos
pesados).

1292

Y432025 (P.L. 29 kg)

Y432001 (P.L. 47 kg)
Este macaco 20T possui um parafuso de extensão e 3 apoios
(50-50-20 mm) que podem ser encaixados uns nos outros para altura
adicional. O veio principal cromado e motor em alumínio refrigerado
a ar garantem uma vida útil longa. Filtro de ar, ligado à mangueira,
incluído.

150
150

300
300

220

600

305

600

305

O multifunções perfeito. Este macaco 30/15T leva a tecnologia
hidráulica Winntec ao extremo. O primeiro nível de elevação tem
capacidade para 30T e atinge 220 mm. O segundo nível, com 15T de
capacidade, atinge outros 80 mm, resultando numa altura máxima de
300 mm, sem extensões. Com um perfil baixo de 150 mm este macaco
é ideal para veículos baixos. O macaco é fornecido com três extensões
(10-70-120mm) e possui uma válvula manual para fechar o canal de
óleo (durante o transporte).

220

Y432030 (P.L. 45 kg)

Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008
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Série Premium

Macacos Hidraúlicos Especiais /
Carros para Movimentação de Bidons

Série Premium
Devido à crescente procura de equipamentos de garagem e estação de
serviço de elevado desempenho, a Winntec procurou os componentes
de melhor qualidade e desenvolveu uma gama de equipamentos com
uma excelente relação qualidade/preço.
Escolher a Winntec significa optar pela qualidade, funcionalidade e
assistência pós-venda. É a experiência que faz a diferença!

Subimos a fasquia no que respeita a equipamentos
profissionais de garagem e estação de serviço
Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008
transpe-

Série Premium
Macacos Hidraúlicos Especiais /
Carros para Movimentação de Bidons

Y454000 (P.L. 45 kg)
O Macaco hidraúlico especial Winntec dispõe de dois pontos
de elevação, função dupla velocidade sem carga, veio e
bomba de pistão cromados. O braço de elevação mede
apenas 65 mm para fácil acesso por baixo de empilhadores.
O pistão vertical de 416 mm é ideal para a elevação de
tratores e máquinas agrícolas. A elevação hidráulica do
braço é de 355 mm e do pistão é de 350 mm.
Bomba hidráulica especialmente concebida com vedantes
japoneses e válvula de sobrecarga. Punho amovível e
tamanho compacto.
Capacidade de elevação: 4/5t

Y471250 (P.L. 45 kg)
Este carro pode elevar e transportar bidons sem necessidade
de o operador lhes tocar. É facilmente manobrável e
apresenta um design único com 3 rodas, das quais as 2 rodas
dianteiras são fabricadas em PU. Em conformidade com as
exigências de diferentes indústrias, tais como, automóvel,
engenharia e indústrias químicas.
Capacidade de elevação: 250 kg
Altura de elevação: 280 mm
Diâmetro máx. do bidon: 572 mm
Comprimento máx. do bidon: 915 mm

Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008
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Série Premium

Macacos
Hidropneumáticos

Série Premium
Devido à crescente procura de equipamentos de garagem e estação de
serviço de elevado desempenho, a Winntec procurou os componentes
de melhor qualidade e desenvolveu uma gama de equipamentos com
uma excelente relação qualidade/preço.
Escolher a Winntec significa optar pela qualidade, funcionalidade e
assistência pós-venda. É a experiência que faz a diferença!

Subimos a fasquia no que respeita a equipamentos
profissionais de garagem e estação de serviço
Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008
transpe-

Série Premium
Macacos Hidropneumáticos
Macacos hidropneumáticos/manuais de elevada qualidade com capacidade
máx. de elevação para 20 toneladas, com ou sem carro. Estes modelos possuem
cilindros com paredes tratadas termicamente e pistões cromados concebidos
para tolerâncias super exactas, garantindo o melhor desempenho, durabilidade,
vida útil longa e segurança. O motor pneumático de alumínio apresenta maior
durabilidade e fiabilidade relativamente a marcas concorrentes. Ambos os
modelos têm filtros de ar. O carro permite o armazenamento vertival do macaco.

Y432003 (P.L. 25,7 kg)
Capacidade máx. de carga 20T

Y432020 (P.L. 16,5 kg)
Capacidade máx. de carga 20T

Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008
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Série Premium

Prensa Hidráulica

Série Premium
Devido à crescente procura de equipamentos de garagem e estação de
serviço de elevado desempenho, a Winntec procurou os componentes
de melhor qualidade e desenvolveu uma gama de equipamentos com
uma excelente relação qualidade/preço.
Escolher a Winntec significa optar pela qualidade, funcionalidade e
assistência pós-venda. É a experiência que faz a diferença!

Subimos a fasquia no que respeita a equipamentos
profissionais de garagem e estação de serviço
Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008
transpe-

Série Premium
Prensa Hidráulica
Esta prensa Winntec é robusta e concebida para uma vida útil longa. A estrutura
é constituída por secções de aço de elevada qualidade cuidadosamente soldadas.
O sistema hidráulico de 2 velocidades é excelente para trabalhos de precisão. A
altura da mesa de trabalho é fácil de ajustar (9 posições). A prensa é fornecida com
veio cromado, pistões da bomba, manómetro e 2 placas de mandril.

HDY461501 (P.L. 131 kg)
Capacidade máxima 20T
Adequada para qualquer trabalho de reparação ou instalação, por ex.:
remoção e instalação de rolamentos prensados, parafusos e buchas
endireitar vigas, veios, eixos e secções
prensar e cravar
testes de carga e testes de amostras de soldadura
instalação de ferramentas
testes de materiais

A prensa é embalada em caixa de madeira

740

160

600

2085

923

705

164.75

115

115

120

1556

93

197

522

Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008
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Série Premium

Gruas Desdobráveis

Série Premium
Devido à crescente procura de equipamentos de garagem e estação de
serviço de elevado desempenho, a Winntec procurou os componentes
de melhor qualidade e desenvolveu uma gama de equipamentos com
uma excelente relação qualidade/preço.
Escolher a Winntec significa optar pela qualidade, funcionalidade e
assistência pós-venda. É a experiência que faz a diferença!

Subimos a fasquia no que respeita a equipamentos
profissionais de garagem e estação de serviço
Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008
transpe-

Série Premium
Gruas Desdobráveis

Y440102 (N.W. 71 kg)
Construída em tubo de aço quadrado soldado de calibre pesado. A bomba
hidráulica de 2 velocidades com veio cromado gira até 135 graus garantindo a
posição de trabalho ideal. Punho de ajuste da velocidade da descida com
controlo homem morto impede a descida rápida descontrolada da carga. Rodas
em nylon para evitar danos no pavimento. O braço tem três posições de elevação
pré-estabelecidas. Fácil de manobrar aberta ou fechada, devido às rodas de
suporte únicas na parte da frente da base. Fornecida em caixa de madeira.

Capacity (kg)
Capacidade
(kg)

Espec.(mm)
(mm)
Spec.

P1
P2
P3
A
B
C
D
E
H1min
H2min
H3min
H1max

1000
750
500
1405
90
1499
1009
125
334
214
94
2120

H2max
H3max

2210
2300

Y440105 (P.L. 6,9 kg)
Este suporte (com capacidade de carga de 550 kg) pode ser utilizado com a grua
acima para alterar eficazmente o centro de gravidade de um motor ao instalar
ou desinstalá-lo num veículo. O suporte fixa facilmente ao motor para maior
segurança na elevação.

Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008
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Série Premium

Macacos Hidráulicos Longos

Série Premium
Devido à crescente procura de equipamentos de garagem e estação de
serviço de elevado desempenho, a Winntec procurou os componentes
de melhor qualidade e desenvolveu uma gama de equipamentos com
uma excelente relação qualidade/preço.
Escolher a Winntec significa optar pela qualidade, funcionalidade e
assistência pós-venda. É a experiência que faz a diferença!

Subimos a fasquia no que respeita a equipamentos
profissionais de garagem e estação de serviço
Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008
transpe-

Série Premium
Macacos Hidráulicos Longos
Esta gama é especialmente adequada para elevações extremamente pesadas.
É perfeita para manutenção de frotas de camiões, autocarros, máquinas agrícolas,
equipamento pesado de construção e outros veículos que exijam um baixo ponto de
partida e um alcance relativamente alto.
Todos os modelos possui uma bomba accionada por pedal para uma elevação mais
rápida e eficiente, válvula contra sobrecarga automática e rodas giratórias para fácil
manobragem em espaços reduzidos. O punho ergonómico está equipado com botão
de controlo de carga ligado a uma válvula de desarme com encaixe universal.

Y420200 (P.L. 58 kg)
Capacidade máx. de elevação 2T

Y420301 (P.L. 65 kg)
Capacidade máx. de elevação 2T

Y420500 (P.L. 90 kg)
Capacidade máx. de elevação 5T
Modelo hidropneumático Y420510
altura min. 150 / altura máx. 550

Y421000 (P.L. 145 kg)
Capacidade máx. de elevação 10T
Modelo hidropneumático Y421010
altura min. 160 / altura máx. 550

Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008
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Série Premium

Macacos de Fossas

Série Premium
Devido à crescente procura de equipamentos de garagem e estação de
serviço de elevado desempenho, a Winntec procurou os componentes
de melhor qualidade e desenvolveu uma gama de equipamentos com
uma excelente relação qualidade/preço.
Escolher a Winntec significa optar pela qualidade, funcionalidade e
assistência pós-venda. É a experiência que faz a diferença!

Subimos a fasquia no que respeita a equipamentos
profissionais de garagem e estação de serviço
Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008
transpe-

Série Premium
Macacos de Fossas

Y451300 (P.L. 30 kg)
A base larga proporciona uma boa estabilidade e
o sistema de bomba eficiente garante um alcance
rápido e preciso da carga.

A
C

Capacidade máx. de carga 0.3T

B

A
C

Y451500 (P.L. 32 kg)
A base larga proporciona uma boa estabilidade e o
sistema de bomba eficiente garante um alcance
rápido e preciso da carga.
Capacidade máx. de carga 0.5T

Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008

Modelo

Y451300

Y451500

0,3 t

0,5t

Altura mínima (A)

1135 mm

1135 mm

Altura máxima

1945 mm

1945 mm

Comprimento (B)

520 mm

520 mm

Largura (C)

580 mm

580 mm

Capacidade

www.winntec.net
transpe-

Série
HD
Macacos Hidráulicos Curtos

Série HD
Os produtos desta categoria estão certificados ao mais alto nível de
vida útil (utilização profissional e não ocasional) para assegurar o
máximo retorno do seu investimento.
Produzidos a partir das melhores matérias-primas e de acordo com
as mais recentes e avançadas técnicas.

Subimos a fasquia no que respeita a equipamentos
profissionais de garagem e estação de serviço
Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008

HD-series
Macacos Hidráulicos Curtos
Ideais para utilização em casas de pneus, oficinas de automóveis e veículos de
assistência onde a força, robustez e durabilidade são obrigatórios.

Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008

H

H

B

BA
L

A
L

C

C

HDY420210 (P.L. 36,5 kg)

HDY420215 (P.L. 37,2 kg)

HDY420303 (P.L. 41 kg)

Modelo Capac. A (mm) B (mm) L (mm) H (mm) C (mm) P.L.(kg)

2T. Macaco ultra leve e baixo perfil com uma altura mínima de 85
mm, pedal de aproximação rápida, apoio em borracha, rodas de
nylon, controlo homem morto e punho ergonómico.

2T. Macaco ultra leve e baixo perfil com uma altura mínima de
85 mm, pedal de aproximação rápida, apoio em borracha, rodas
tandem em PU, controlo homem morto e punho ergonómico.

Y420210

2t

85

490

725

1050

370

36,5

Y420215

2At

85

1050 H 370

37,2
C

As rodas em poliuretano reduzem o ruído e os danos no pavimento.
O sistema tandem garante uma movimentação confortável
mesmo em superfícies irregulares.

Y420303

3t

B 490
485

795
L

Design compacto ideal para trabalhar em espaços apertados em
veículos de assistência.

3T. Macaco equipado com o sistema único Winntec TURBO
LIFTER, apoio e batente do punho em borracha. A válvula de
desarme com junta universal permite descer o macaco com
carga, de forma precisa e isenta de riscos. Os pistões cromados
com tratamento térmico (protegidos contra intrusão de poeiras)
estão colocados em ângulo de 45º, de forma a permitir sempre um
curso completo. O veio principal tem um revestimento cromado
para maior durabilidade.

HDY420210ADAP

HDY420303-PUWS1

HDY420210-30 ( 2t ) / HDY420303-38 ( 3t )

Extensão 100 mm para Y420210 e Y420215

Rodas em PU 3T

Apoio em borracha

transpe-

85
A
85

130

490

B
485

745

730

L
745

1050

1430

380

H
1050

www.winntec.net

370

41

C
370

Advanced quality and service!

Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008
transpe-

