
OPERAÇÃO
OTIMIZADA E
CONFIÁVEL

O FEEDBACK DE CARGA DO SISTEMA HIDRÁULICO E O CONTROLE DE 
POTÊNCIA CONSTANTE É APLICADO PARA FORNECER UMA FORTE 
CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO E MOBILIDADE OTIMIZADA.

ESTABILIDADE
E CONFORTO

EQUIPADO COM EIXO DUPLO, PROPORCIONANDO ÓTIMA 
CAPACIDADE DE DESLOCAMENTO E CONFORTO MESMO EM 
CONDIÇÕES COMPLEXAS GARANTINDO A CONFIANÇA DO 
OPERADOR.

A QUALIDADE
TRANSFORMA
O MUNDO!

GUINDASTE
ROUGH-TERRAIN



SANY EM JACAREÍ - SP

Guindastes operando em todo Brasil

Design e conforto se destacam como diferencial



CARACTERÍSTICAS E
ESPECIFICAÇÕES

DO BRASIL

Estrutura
Estrutura de viga dupla totalmente soldada feita com chapa 
de aço de alta resistência

Patolas
Em formato H, com controle totalmente hidráulico, contendo 
placas facilmente removíveis.

Motor
Motor americano Cummins com padrão de emissão de 
número 3 e potência nominal de 119kW à velocidade de 
2500rpm. 
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Sistema de Transmissão
A caixa de engrenagens hidromecânica de controle elétrico é 
aplicada.

Rodas e Pneus
4 rodas com 4 pneus na especificação de 20.5R25VLT

Direção
Adota o sistema de direção totalmente hidráulica sendo capaz 
de se locomover por terrenos acidentados e complexos.

Cabine de Controle
Está disposta à lateral da mesa de giro. A estrutura geral é 
feita com chapa de aço resistente, o design inovador da 
cabine proporciona um campo de visão amplo e maior; O 
design interior consta com uma cobertura completa com 
assento ajustável e confortável, que permite ao operador 
trabalhar de forma fácil e  confiável.

Lança Principal
Lança de elevação telescópica em seção hexagonal; 

Guincho Principal
O motor de pistões opostos e o sistema de freio hidráulico 
são equipados com válvulas de equilibro; a taxa máxima de 
corda única é de 14 m/min e a corda de aço tem 165 m de 
comprimento.

Guincho Auxiliar
O motor de pistões opostos e o sistema de freio hidráulico 
são equipados com válvulas de equilibro; a taxa máxima de 
corda única é de 14 m/min e a corda de aço tem 135 m de 
comprimento.

Elevação
Com controle de amplitude de queda do porte bruto.

Sistema de Giro
O sistema de giro apresenta uma velocidade de rotação 
máxima de 2,7 r / min.

Dispositivos de Segurança
O display LCD à cores exibe os parâmetros, incluindo a carga 
percentual de torque do gancho de elevação, a carga 
nominal, o comprimento, o ângulo e a altura de elevação, etc., 
de forma centralizada; a configuração da lista de carga 
incorporada e os parâmetros de operação do sistema estão 
sob restrição e proteção de segurança.



Parâmetros Técnicos                                                                    SRC350

Capacidade                 Capacidade máxima de elevação                                                                      35 t

Dimensões

Comprimento total                                                                                              12150mm

Largura total                                                                                                       2625mm

Altura total                                                                                                          3410mm

Distância dos eixos                                                                                        

Peso

Peso total                                                                                                           32300kg

Peso por eixo 
Peso dos eixos frotais                                     16640kg

Peso dos eixos traseiros                                 15660kg

Deslocamento

Potência nominal                                                                                                 119kW / 2500rpm

Torque nominal                                                                                                    732N.m / 1500rpm

Velocidade máxima de deslocamento                                                                37Km/h

 Raio mínimo de giro                                                                                           12,2 / 6,2 m

Configuração das rodas                                                                                     4x4, 4x2

Ângulo de aproximação                                                                                     23,9°

Ângulo de partida                                                                                               23,3°

Desempenho máximo em rampas                                                                     75%

Consumo de combustível a cada 100km                                                           ≤55L

Alcance nominal mínimo                                                                                     3,05m                                                                                 

Seções da lança                                                                                                 4

Formato da lança                                                                                                em U

Dados Principais
de Desempenho

Base da lança                                                  10m

                    31,5m 

Lança completamente estendida + jib              45,2 m

Comprimento da lança

Velocidade
de Operação

Velocidade máxima de elevação de linha única do guincho principal (sem
carga)

Velocidade máxima de elevação de linha única do guincho auxiliar (sem
carga)  

Tempo total de extensão/retração da lança                                                        55s / 39s

Tempo total de elevação/descida da lança                                                         43s / 57s

Velocidade de giro                                                                                              2,7 r/min

3720mm

Lança completamente estendida

Ângulo offset do jib                                                                                              0°, 15°, 30°
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Distância mínima do solo                                                                                   400mm

Ar-condicionado Ar-condicionado na cabine                                                                                 Ar quente e frio

Modelo do motor                                                                                                 Cummins QSB6.7 Tier 3

Potência

Intervalo de temperatura                                                                                     - 20°c ~ + 46° C                                                                                 

Momento máximo de elevação

                  Base da lança                                                  1139 kN.m

                  Lança completamente estendida                     743 kN.m

Alcance da patola (longitudinal/transversal)                                                       6,15 x 6,15 m

                   140 m/min

                   140 m/min

Raio de giro da mesa de giro                                                                              3,94m                                                                                 

                  Lança completamente estendida + jib              330 kN.m



DIMENSÕES
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FAIXA DE TRABALHO - SRC350
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TABELA DE CARGA
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Faixa de
trabalho

Faixa de
trabalho

Faixa de
trabalho

Faixa de
trabalho

PRÉ-REQUISITOS:
1  Condição de operação da lança (lança completamente estendida), comprimento mín.: 10m / comprimento máx.: 31,5m
2  Comprimento das patolas: 6,15m x 6,15m
3  Rotação a 360° aplicada
4  Contrapeso: 4 t.  

PRÉ-REQUISITOS:
1  Condição de operação da lança (lança completamente estendida), comprimento mín.: 10m / comprimento máx.: 31,5m
2  Comprimento das patolas: 6,15m x 6,15m
3  Rotação a 360° aplicada
4  Contrapeso: 4 t.  

Lança principal

Lança principal

Ângulo mínimo de elevação Ângulo mínimo de elevação

Ângulo mínimo de elevaçãoÂngulo mínimo de elevação

Proporção Proporção

ProporçãoProporção
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TABELA DE CARGA

PRÉ-REQUISITOS:
1  Condição de operação da lança (lança completamente estendida), comprimento mín.: 10m / comprimento máx.: 31,5m
2  Comprimento das patolas: 6,15m x 2,39m
3  Rotação a 360° aplicada
4  Contrapeso: 4 t.  

Lança principal

Lança principal

Lança principal

Lança principal + jib

PRÉ-REQUISITOS:
1  Condição de operação da lança (lança completamente estendida), comprimento mín.: 10m / comprimento máx.: 18,29m
2  Com carga de elevação em deslocamento
3  Contrapeso: 4 t. 
 

PRÉ-REQUISITOS:
1  Condição de operação da lança (lança completamente estendida), comprimento mín.: 10m / comprimento máx.: 18,29m
2  Com carga de elevação estática de pneus
3  Rotação a 360° aplicada
4  Contrapeso: 4 t.  

PRÉ-REQUISITOS:
1  Condição de operação da lança (lança completamente estendida + comprimento do jub), comprimento max.: 31,5m + 13,7m
2  Comprimento das patolas: 6,15m x 6,15m
3  Rotação a 360° aplicada
4  Contrapeso: 4 t.  

Ângulo mínimo de elevação Ângulo mínimo de elevação

Ângulo mínimo de elevaçãoÂngulo mínimo de elevação

Ângulo mínimo de elevação Ângulo mínimo de elevação

Ângulo mínimo de elevaçãoÂngulo mínimo de elevação

Proporção Proporção

ProporçãoProporção

Proporção Proporção

Faixa de trabalhoFaixa de trabalho

Faixa de trabalho Faixa de trabalho

Faixa de trabalhoFaixa de trabalho

Faixa de trabalho Faixa de trabalho
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TABELA DE CARGA

PRÉ-REQUISITOS:
1  Condição de operação da lança (lança completamente estendida + comprimento do jub), comprimento max.: 31,5m + 7,9m
2  Comprimento das patolas: 6,15m x 6,15m
3  Rotação a 360° aplicada
4  Contrapeso: 4 t.  

Faixa de trabalhoFaixa de trabalho
Lança principal + jib

Ângulo mínimo de elevaçãoÂngulo mínimo de elevação

1. Os valores listados na tabela referem-se à capacidade nominal de elevação medida em terreno plano e sólido sob o estado de nivelamento do caminhão.
2. O valor acima da linha pesada deve ser determinado pela resistência do guindaste e, sob essa linha, deve ser determinado pela uniformidade do guindaste.
3. Os valores da carga nominal determinados pela estabilidade devem estar em conformidade com a norma ISO 4305.
4. A capacidade nominal de elevação listada na tabela inclui pesos dos ganchos de elevação (360 kg do gancho principal e 160 kg do gancho auxiliar).
5. A capacidade nominal de elevação com polia na ponta da lança não deve exceder 5240 kg.
6. Se o comprimento e o alcance da lança real estiverem entre dois valores especificados na tabela, um valor maior determinará a capacidade de elevação.



FOTOS DO MODELO SRC350
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