
EMPILHADEIRA
DE SERVIÇO PESADO

SISTEMA DE ENERGIA
E POTÊNCIA CONFIÁVEIS

POSSUI MOTOR POTENTE, COMBINANDO COM A AVANÇADA 
TECNOLOGIA DE CONTROLE E CORRESPONDÊNCIA DE 
POTÊNCIA, O EQUIPAMENTO É BASTANTE OTIMIZADO EM UM 
DESEMPENHO DINÂMICO.

DESIGN INDUSTRIAL
IMPECÁVEL

VISUAL CRIADO POR EQUIPE DE ALTO NÍVEL COM FORMATO 
TOTALMENTE MODERNIZADO; INTERFACE E DESIGN PROJETADOS 
PARA ASSEGURAR MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA DO OPERADOR.

A QUALIDADE
TRANSFORMA
O MUNDO!
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Centro de carga                                                                            1200 mm

Velocidade máx. de elevação    com carga: 300mm/s - sem carga: 350mm/s

Peso total                                                                                    42500 mm

Capacidade nominal                                                                   30000 kg

Ruído da cabine                                                                                 ≤74dB

Velocidade máx. de descida      com carga: 400mm/s - sem carga: 350mm/s

Veloc. máx. de deslocamento        com carga: 26km/h  -  sem carga: 28km/h

Capacidade de inclinação                         com carga: 25% - sem carga: 50%

Ângulo de inclinação                                          5°~10° (dianteira/traseira)

Parâmetros de Desempenho                       SCP300C2

Transmissão                                              DANA

Eixo do motor                                        Kessler-D91

Parâmetros Básicos            SCP300C2

Modelo do motor                             CUMMINS QSC 8.3

Potência nominal                               209kw / 2200rpm

Padrão de emissão                               EU Stage III

Dimensão do garfo                          2400x200x110 mm

Distância de deslocamento
do garfo 920~2850 mm

Tipo de pneu
(dianteiro / traseiro) 16.00 - 25 32PR

Altura máxima de elevação
da torre de elevação

4000 mm
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C  Altura total                                                                         4360 mm

D  Distância entre eixos                                                         4800 mm

E  Largura da roda dianteira                                                  2472 mm

A  Comprimento total                                                             9507 mm

B  Largura total                                                                      3520 mm

F  Largura da roda traseira                                                   2450 mm

G  Altura máxima                                                                  6345 mm

H  Altura máxima de elevação                                              4000 mm

I  Raio mínimo de giro                                                         6800 mm
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Parâmetros Técnicos                         SCP300C2
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Tecnologias Centrais Avançadas             Design Avançado                                    Tecnologia de Fabricação Avançada
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ABRANGENTE SÉRIE DE PRODUTOS

TECNOLOGIA AVANÇADA,
MELHORIA CONTÍNUA
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Desempenho Extraordinário

Sistema de Teste e Detecção Avançado
Nossas equipes de Pesquisa e Desenvolvimento, com sua paixão pela ciência testam rigorosamente o desempenho 
completo da máquina e o desempenho industrial de cada produto.
Vários testes foram feitos incluindo testes de tensão-deformação, pressão, deslocamento, velocidade, aceleração, 
torque e potência, além de inúmeros testes e detecções como: desempenho de fadiga, desempenho vibratório, 
desempenho de controle e desempenho de consumo de energia. Somente após o produto ser aprovado em todos os 
testes, ele pode então ser produzido em massa e lançado no mercado.

Plataforma de gerenciamento e 
monitoramento remoto ECC avançada
Nossos clientes podem controlar as informações em 
tempo real incluindo as condições de serviço e os 
principais parâmetros operacionais pelo Portal da SANY, 
para realizar o controle remoto da máquina. Além disso, 
esse sistema permite ao usuário pesquisar por serviços 
e peças de reposição. Por ser facilmente acessível, é 
possível controlar a máquina a partir de qualquer local.

Segurança confiável
Uma tecnologia de proteção anti-capotamento dinâmica 
é adotada para automaticamente identificar e prevenir 
problemas ocultos, o que aumenta a segurança do 
equipamento.

Design industrial impecável
Visual com formato totalmente modernizado criado por 
equipe altamente qualificada;
A interface e o design da cabine foram projetados para 
aliviar o cansaço resultante da operação, garantindo 
maior confiança e conforto.
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CONFIGURAÇÃO CONFIÁVEL
O Sistema de Controle EFI Totalmente Elétrico permite melhor 
desempenho do motor, proporcionando maior economia de 
combustível e controle de emissões aprimorado.

Os motores diesel VOLVO ou CUMMINS fornecem potência limpa e 
eficiente para todas as Empilhadeiras de Serviço Pesado SANY.
Os recursos padrões incluem monitoramento eletrônico dos sistemas 
de diagnóstico e manutenção, sistemas de proteção e separação de 
óleo e água para o motor e a transmissão.

Forte potência e projeto de potência correspondente a empilhadeira 
necessária para qualquer condição.

Transmissão Power Shift de Eixo Fino
Transmissões dual-mode moduladas podem operar em modo de 

transmissão automática ou manual;

Sistema de Controle-Hidráulico;

Dispositivo anti-reversão dianteiro/traseiro eletronicamente controlado;

Transmissão de coroa e pinhão;

Tubulação totalmente embutida;

Freios e Eixo Motriz de Carga Pesada
Eixo motriz de carga pesada, durável para impactos sob todas as 

condições de operação intensa;

Freios de deslocamento, o qual aciona vários freios úmidos para 

compensação automática contra o desgaste, hermeticamente selado para 

evitar contaminação;

O freio de estacionamento acionado por freio a disco de pinça flutuante é 

seguro e confiável;

Contém sistema de lubrificação independente de fácil manutenção.

Sistema de Controle Elétrico
Duplo controlador principal, capacidade de controle mais robusta e 

faixa de controles mais ampla;

Sistema de comunicação por barramento, transmissão de dados 

precisa e confiável;

Troca conveniente entre o modo normal e modo de economia de 

energia;

Sistema de controle remoto por GPS, com monitoramento remoto 

da máquina a qualquer instante.

Sistema Hidráulico
Elementos hidráulicos mundialmente conhecidos para garantir 

confiabilidade e durabilidade da máquina;

Sistema com sensor de carga, eficiência energética e ecológico;

Sistema de direção dinâmica para garantir direção flexível da 

máquina.
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Tecnologia de cabine móvel patenteada

A posição ajustável da cabine muda dinamicamente

a visibilidade da operação e proporciona fácil acesso

para manutenção.   

Proteção Acústica e Absorção de Ruídos

O controle de ruídos da cabine, como a aplicação de 

materiais ecológicos de isolamento acústico e 

absorção de ruído, está de acordo com as diretrizes de 

saúde e meio ambiente.                                                    

Sistema de ar condicionado 

e aquecedor

Sistema anti-neblina, desgelo e 

ventilação disponível para serviço em 

todas as condições climáticas.

Rádio da cabine integrado

Nova experiência de reprodutor de 

Mp3, avaliando a fadiga do operador 

durante o trabalho                                         

Monitor Eletrônico de 

Alta Resolução

Uma ferramenta eficiente e 

confiável para visualização dos 

resultados dos diagnósticos do 

sistema, incluindo o peso de 

elevação, o ângulo de inclinação, 

a altura de elevação, a pressão 

do sistema principal, o status do 

motor, o nível de óleo e os maus 

funcionamentos.                                      

Joystick Centralizado

Design humanizado, controle preciso, operação conveniente e inteligente.                                 

Cabine ergonomicamente projetada para proporcionar conforto extraordinário

Visão Periférica Superior

Design elegante da cabine com 
visão panorâmica, aliviando a 
tensão e o cansaço do operador 
para promover maior eficiência 
na operação.

Assento com 
amortecimento

Disponibilizado para ser ajustado 
em qualquer posição, aliviando a 
fadiga do operador.

Painel de controle com 
formato industrial

Design elegante, layout lógico 
operação conveniente e 
inteligente.

OPERAÇÃO CONFORTÁVEL,
APROVEITAMENTO EXTRAORDINÁRIO
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Tecnologia avançada de sensor hidráulico de carga.
Essa tecnologia é aplicada para economizar energia. Uma vez que a condição de carga é alterada, a válvula de mudança 

proporcional envia um sinal de retorno ao sensor de carga da bomba de êmbolo variável para controlar o fluxo de saída do 

motor e aumentando a eficiência energética.

Tecnologia de controle de aceleração por barramento
O controlador é utilizado para enviar mensagens via barramento ao motor, transmitindo a velocidade em diferentes condições 

de serviço. Desse modo, o motor conta com a função de aceleração automática para operação conveniente, evitando assim 

falhas de motor sobrecarregando em baixa velocidade, o que não apenas protege o motor como economiza energia.                                           

Sistema de alarme
Sistema de Proteção do Motor: O motor só pode ser ligado quando a alavanca de troca de marcha 

estiver na posição N, protegendo o motor e a caixa de transmissão.
Sistema de Proteção contra operação fora dos limites: O motor será desligado automaticamente se a 

pressão do óleo do motor estiver baixa, a temperatura do óleo do motor estiver alta, o nível de água 

no reservatório estiver baixa ou a temperatura do óleo da caixa de transmissão estiver alta
Sistema de Proteção contra deslocamento: Proteção de limite de velocidade sem carga e com carga.
Sistema de Proteção da função de compensação de dados: Sistemas precisos de aferição de peso e 

de cálculo com compensação de dados científicos proporcionam controle estável e proteção de 

segurança.                           

Sistema inteligente de proteção 

contra capotamento
O sistema de monitoramento em tempo real 

fornece à Empilhadeira de Serviço Pesado SANY 

uma proteção de torque inteligente e um 

dispositivo anti-capotamento que assegura 

desempenho estável e seguro.                                

SEGURANÇA, ECONOMIA
E ALTA EFICIÊNCIA

Tecnologia de proteção anti-

queda de carga
Esse sistema de proteção pode controlar a 

posição da torre duplex automaticamente 

prevenindo a queda de carga devido a uma 

frenagem ou conversão brusca da máquina.                              

Sistema de detecção de 
falha altamente eficiente

Sistema inteligente de base de 
dados para detecção de falhas 
incluindo 1000 informações de 
falhas para orientá-lo a reparar ou 
fazer manutenção de sua máquina.

Plataforma digital

Essa plataforma realiza o desenho 
automático do modelo 3D e o 
diagrama de projeto, reduzindo 
assim 60% do tempo de pesquisa, 
aprimorando a competitividade de 
nossas máquinas.

Tecnologia de elevação 
livre total da torre duplex de 
carga pesada de 3 estágios

Essa torre duplex é aplicável para 
operação em área confinada . A altura 
da máquina inteira é reduzida por 20% 
e a gravidade da torre duplex é 
reduzida em 10%.
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DETALHES PERFEITOS,
RECURSOS BRILHANTES

Tecnologia de comunicação CAN-BUS
Equipado com tecnologia de comunicação CAN, todos os sinais da 
máquina em questão são transmitidos com dados em tempo real, o que 
proporciona as vantagens de longa vida da transmissão, rápida resposta, 
alta capacidade anti-interferência, sistema de rede estável e forte 
capacidade de extensão.

Tecnologia de Aumento de Fluxo
A Tecnologia de Aumento de Fluxo faz o controle preciso do fluxo de óleo 
através do cilindro da direção, permitindo uma operação ainda mais leve 
e flexível para uma rápida velocidade de resposta.

Cabine ergonomicamente desenvolvida com formato simplificado e com 

vista panorâmica que proporciona conforto e conveniência ao operador.

A estrutura otimizada e a espessura reduzida dos garfos aumentam a 

adaptabilidade do garfo para diferentes tipos de carga.

Com a adoção do modelo industrial avançado, o equipamento apresenta 

estrutura compacta, layout adequado e forma elegante.

Torre Duplex e Garfo Multifuncional
As Empilhadeira de Serviço Pesado SANY fornecem a você diversas 

torres duplex para diferentes áreas de serviço torre de visão total padrão 

(instalado de fábrica), torre de elevação livre total triplex (instalado para 

operação em área interna ou cabine).

As Empilhadeiras de Serviço Pesado Sany fornecem a você diversos 

implementos para diferentes cargas garfos comuns, mecanismo para 

bobinas, fixador de madeira. A máquina é capaz de rapidamente fazer a 

troca entre esses implementos, satisfazendo a todos os seus requisitos.

“Tudo para nossos clientes, tudo em nome da inovação”

Tradição de Excelência

Design lógico, formato industrial 
simplificado, joystick 
centralizado, ar condicionado 
multi-climatizado e sistema de 
suspensão hidropneumática, 
aliado à tecnologia power drive 
patenteada.

Peças Originais

As Empilhadeiras de Serviço 
Pesado SANY contam com 
sistema de tração confiável: motor 
potente EFI totalmente elétrico, 
transmissão power shift de eixo 
fino, livre de manutenção e 
durável, eixo motriz e freios de 
carga pesada, garantindo uma 
operação suave da máquina, 
maximizando os lucros resultantes 
do trabalho eficaz.

Criatividade Exclusiva

Numerosas tecnologias centrais 
promovem um ótimo desempenho 
das Empilhadeiras de Serviço 
Pesado SANY. Tecnologia de 
cabine móvel patenteada, 
tecnologia de comunicação CAN-
BUS, tecnologia de controle do 
acelerador por barramento e 
sistema de proteção anti-
capotamento inteligente 
proporcionam a você eficiência de 
serviço e operação confiável.
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