
EMPTY CONTAINER
HANDLER

MÁQUINA PORTUÁRIA
DE EXTREMA EFICIÊNCIA

OS EMPTY CONTAINER SANY SÃO PROJETADOS PARA TRABALHOS 
DE LONGA DURAÇÃO EM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS VARIADAS. COM 
VISÃO AMPLA E CONFORTO EXCEPCIONAL NA CABINE, OS EMPTY 
CONTAINER SANY SÃO FÁCEIS DE OPERAR E RESISTENTES.

COMPONENTES DE
PRIMEIRA LINHA

POSSUEM UM CHASSI EXCLUSIVO E RESISTENTE E SÃO PROJETADOS COM 
COMPONENTES DE PRIMEIRA LINHA. O MOTOR A DIESEL CUMMINS OFERECE 
ALTO TORQUE E O SISTEMA HIDRÁULICO APROVEITA ESSA POTÊNCIA PARA 
AUMENTAR A EFICIÊNCIA E O DESEMPENHO EM OPERAÇÃO.

A QUALIDADE
TRANSFORMA
O MUNDO!
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A Qualidade Transforma o Mundo

Parâmetros Técnicos                                                                 SDCY90KC2

Motor

Potência nominal                                                                                                164kW (220hp) / 2300rpm

Torque nominal                                                                                                   949 Nm / 1500 rpm

Padrão de emissão                                                                                            Nível 3 

Transmissão                                                                                                         

Spreader

Eixo motor                                                                                                          Kessler D81 PL488

Aplicação                                                                                                            20'~40' contêineres de padrão internacional

Clark 13.7 HR32000

Dimensão do pneu                                                                                                                                   14.00-24 40PR

Modelo                                                                                                                Cummins QSB 6.7

Faixa de deslocamento lateral                                                                           ± 600 mm

Comprimento total                                     6900 mm                                                            

Largura total                                               6038 - 12170 mm

Altura mínima                                             11890 mm

Peso total                                                         40000 kg

Parâmetros de Desempenho      SDCY90K8C2

Capacidade máxima de carga                          9000 kg

Velocidade máxima
de elevação               

com carga                 580 mm/s

sem carga                 600 mm/s

Velocidade máxima
de descida             

com carga                 600 mm/s

sem carga                 580 mm/s

Velocidade máxima
de deslocamento                                                 

com carga                 26 km/h

sem carga                 28 km/h

Desempenho
em rampas                                                 

com carga                  22 %

sem carga                  30 %

Ruído na cabine                                               ≤68 dB 

Ângulo de inclinação                                          2 ~ 4 ° 

Distância entre o centro das rodas             4550 mm

Distância mínima do solo                           369 mm

Modelo                                                                                                               SDJ90 II ou ELME 588

Altura de elevação máxima do mastro             21400 mm

Raio mínimo de giro                                          6000 mm

Pressão operacional do sistema hidráulico       22 Mpa

Dimensões                          SDCY90K8C2
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 O Empty Container SANY está constantemente em movimento, manipulando, 
elevando e ajustando contêineres vazios em portuários por todo o mundo. O 
tempo de atividade dessa máquina é o ponto chave para maior produtividade 
em trabalho.
 Os Empty Container SANY são projetados para trabalhos de longa duração 
em condições climáticas variadas. Com visão ampla e muitos recursos de 
conforto da cabine, os Empty Container SANY são fáceis de operar e são 
resistentes às cargas de trabalho.
 Possuem motor Cummins a diesel com alto torque nominal e são construídos 
com eixos de acionamento Kessler, oferecendo um nível de potência 
excelente, operação suave e confortável e grande durabilidade, suprindo as 
devidas necessidades do operador.
 O sistema hidráulico com sensor de carga calcula a potência exata 
necessária para uma operação mais rápida e suavizada. O mecanismo rápido 
de travamento e a estrutura super-resistente da SANY ajudam a máquina a 
levantar e empilhar com eficiência contêineres de 20 a 40 pés.
 Recursos anti-jammer e um sistema de proteção contra falhas aumentam a 
confiança do operador. A cabine do operador é composta por equipamentos 
ultra confortáveis, monitor HD e todas as funções da máquina são de fácil 
acesso. A visibilidade superior e o baixo ruído no interior da cabine fazem de 
uma Empty Container SANY uma máquina de primeiro mundo.
 Para manuseio de cargas mais pesadas, confie em um Empty Container da 
SANY para realizar o trabalho em grande conforto, rapidez e eficiência.

Diferencial dos Empty Container SANY
(Manipuladores de Contêineres Vazios)
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Principais Características

Motor
Modelo Cummins QSB 6.7, Tier 3
Potência nominal: 220hp (164kW) / 2100rpm

Os motores a diesel Cummins com turbocompressor 
fornecem energia limpa e eficiente a todos os 
empilhadores de alcance SANY, os recursos padrão 
incluem monitoramento eletrônico de sistemas de 
diagnóstico e manutenção, separação de combustível e 
água e sistemas de proteção para motor e transmissão.

Transmissão power shift de eixo fixo

Os portuários Reach Stackers da SANY podem 
operar no modo de mudança automática ou manual. 
Um recurso de desengate desativa a transmissão 
quando a máquina é estacionada. Um conversor de 
torque montado no motor e um sistema hidráulico 
controlado eletronicamente tornam a condução ainda 
mais suave e facilitada.

Eixos

Todos os modelos apresentam eixos 
de acionamento Kessler para maior 
resistência e durabilidade. 
Numerosos freios molhados e 
selados com pressão de ar impedem 
a corrosão e reduzem o desgaste. O 
freio de estacionamento utiliza um 
freio a disco montado no eixo de 
transmissão.
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 Introdução
 
 O Empty Container Handler SANY incorpora soluções inovadoras, como um sistema hidráulico 
equipado com sensor de carga, motores econômicos e uma cabine ampla projetada para maximizar 
o conforto do operador.

Principais Características

Grande força em equilíbrio perfeito

As máquinas Empty Container SANY são construídas em 
um chassi exclusivo e resistente e projetadas com 
componentes de primeira linha. O motor a diesel Cummins 
oferece alto torque e o sistema hidráulico aproveita essa 
potência para aumentar a eficiência e o desempenho em 
operação.

Ótima versatilidade

O mecanismo de travamento e a estrutura resistente à 
torção da SANY ajudam a máquina a empilhar contêineres 
de 20 a 40 pés com uma precisão ideal. Projetado para alta 
eficiência, o Empty Container SANY tem uma capacidade de 
10 toneladas e recursos de empilhamento único e duplo. 
Quando equipado para empilhamento único, a máquina 
pode colocar até 8 contêineres de altura, enquanto o 
empilhamento duplo permite içar dois contêineres juntos.

Menos desgaste e maior economia de 
combustível

O sistema hidráulico da SANY detecta automaticamente o 
peso da carga e calcula a potência necessária para uma 
operação mais rápida e suave. Isso permite que a máquina 
forneça exatamente a quantidade certa de energia para 
cada elevação, economizando combustível e reduzindo 
emissões e ruídos, prolongando o ciclo de vida útil da 
máquina.

Tecnologia de Alarme Anti-Jammer

Um sistema de alarme localizado no mastro protege a 
corrente de elevação de interferências.
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Sistema de proteção contra capotamento

No caso de uma condição de trabalho perigosa, o sistema 
de proteção contra capotamento ativará os alarmes sonoros 
e visuais e desacelerará a máquina.
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Principais Características

 Sistema inteligente

 Enquanto muitos modelos atualmente no 
mercado usam componentes eletrônicos 
vulneráveis   - controles com várias transmissões 
diferentes, pontos de contato e cabeamento 
extensivo - o Empty Container SANY integra 
todos os sistemas com a tecnologia CAN-bus.
 
 Os sistemas Can-bus utilizam redes de 
comunicação em loop para conectar módulos 
distantes. De muitas maneiras, esse padrão é 
comparável à tecnologia "plug and play", popular 
em eletrônicos de consumo.
 
 O Empty Container da SANY incorpora a 
tecnologia CAN-bus para transferir dados entre o 
motor, a transmissão, as válvulas da bomba e 
outros componentes vitais. Os resultados são 
uma arquitetura altamente eficiente e confiável 
que mantém a operação da máquina durante 
alertas não críticos.

 Informações mais precisas e em 
menos tempo

 O computador de bordo do Empty Container 
SANY monitora quase 800 pontos de medição 50 
vezes por segundo. Caso ocorra uma falha, a tela 
de alta definição informa ao operador e oferece 
uma solução.
 Este sistema permite que os técnicos resolvam 
rapidamente falhas com a máquina. Por exemplo, 
se a temperatura do motor se elevar, um alerta 
será exibido com instruções para adicionar um 
líquido refrigerador ou desligar temporariamente 
a máquina.

 Maior Precisão em Diagnósticos

 Enquanto a maioria dos sistemas de computador 
apenas indica qual parte da máquina tem um 
problema, uma Reach Stacker SANY revela os 
componentes defeituosos específicos no monitor 
HD da cabine. Para minimizar o risco de falhas, 
as configurações podem ser calibradas e 
ajustáveis   dentro de limites predeterminados.
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 Qualidade de Primeira!

 Operação Intuitiva
 O layout simplificado dos componentes da cabine 
do Empty Container SANY controla intuitivamente 
em torno do operador. Caso o fornecedor 
necessite de equipamento adicional, o console 
espaçoso pode acomodar uma ampla gama de 
equipamentos eletrônicos de reposição.

Padrões Diferenciais de Qualidade Sany
Longas sessões de operação exigem mudanças 
na temperatura dentro da cabine. Um recurso 
padrão em todos os Empty Containers da SANY, o 
Sistema Eletrônico de Controle de Temperatura, 
faz circular o ar de acordo com o que for definido 
pelo operador.

Conforto de Primeira
A produtividade se correlaciona diretamente com o 
bem-estar do operador, por isso, a Sany visa em 
adotar para suas máquinas um layout de cabines 
ainda mais espaçosas e confortáveis. Todos os 
Empty Containers Sany apresentam espaços 
interiores amplos, super visibilidade de trabalho e 
são altamente ajustáveis. O controle fácil do 
joystick também reduz a fadiga do motorista.

Principais Características
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