
LANÇA ULTRA
LONGA E FORTE

LANÇA DE 5 SEÇÕES, ESTRUTURADA COM AÇO SUPER RESISTENTE E 
COM FORMA EM U. OS ÂNGULOS OFFSET DO JIB SÃO DE 0° 20° E 40°, 
GARANTINDO MAIOR ADAPTABILIDADE EM DIFERENTES CONDIÇÕES 
DE OPERAÇÃO, PROPORCIONANDO MAIOR EFICÁCIA À MÁQUINA.

SEGURANÇA E CONFIANÇA
DURANTE A OPERAÇÃO

O CONTROLADOR DIGITAL COM TECNOLOGIA CAN-BUS GARANTE 
ESTABILIDADE E ALTA CONFIANÇA EM OPERAÇÃO, DANDO UM 
FEEDBACK SOBRE DADOS OPERACIONAIS E MONITORANDO AS 
CONDIÇÕES DE TRABALHO EM TEMPO REAL.

A QUALIDADE
TRANSFORMA
O MUNDO!

GUINDASTE
ROUGH-TERRAIN



SANY EM JACAREÍ - SP

Guindastes operando em todo Brasil

Design e conforto se destacam como diferencial



DESTAQUE NO MERCADO NACIONAL

DO BRASIL

Excelente capacidade de deslocamento e 
chassi com grande desempenho

A tração nas quatro rodas é aplicada com quatro modos de 
direção para proporcionar boa mobilidade. O deslocamento e 
o conforto sob a estrada complexa é otimizada graças ao seu 
raio mínimo de giro inferior a 7,5m.

Lança ultra longa e forte

A lança de cinco seções com estrutura de aço de alta 
resistência e seção transversal otimizada em forma de U 
reduz o peso significativamente com taxas de segurança mais 
altas. Os ângulos do jib são de 0 °, 20 ° e 40 °, o que garante 
uma troca rápida e conveniente entre as diferentes condições 
de operação, melhorando assim a eficiência de trabalho da 
máquina.

Sistema hidráulico altamente eficiente e 
exclusivo

São aplicados o feedback de carga do sistema hidráulico e o 
controle de potência constante fornecendo maior capacidade 
de elevação.

Sistema de controle seguro e confiável

O controlador auto-desenvolvido SYMC especialmente para 
maquinário é configurado ao Guindaste Rough-Terrain SRC550H 
SANY. O controle digital de alta tecnologia CAN-bus garante um 
sinal de controle estável e alta confiança em operação. Pode dar 
feedback dos dados operacionais e monitorar a condição de 
trabalho do guindaste inteiro em tempo real. O limitador de carga 
configurado com sistema de proteção inteligente é adotado com 
precisão dentro de 10%. 
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Sistema Hidráulico

Sistema de Controle

Sistema Telescópico

DO BRASIL

Sistema de Elevação

Sistema de Segurança

Cabine É composta por chapa de aço anti-corrosão com design moderno e confortável, com um 
amplo espaço interior, teto solar panorâmico, assentos ajustáveis, etc., proporcionando 
uma experiência operacional mais confortável e relaxante. A exibição do limitador de 
carga integra o console principal e o sistema de exibição operacional, que mostram 
claramente os dados de todas as condições da superestrutura e dados do sistema de 
elevação.

Componentes de alta qualidade como a chave hidráulica, a bomba de óleo principal, a 

bomba rotativa, a válvula principal, o motor, etc., são adotados para alcançar a 

estabilidade da operação e a confiança do sistema hidráulico.

A válvula principal possui compensação de fluxo, função de controle de carga, 

permitindo um controle estável e conveniente sob diferentes condições de operação.

O guincho adota o motor variável eletronicamente controlado para assegurar uma 

operação mais eficiente. A velocidade máxima da linha única dos guinchos principais e 

auxiliares é de até 125 m / min

O uso do novo sistema de giro variável com controle hidráulico garante a estabilidade e 

excelência em sua mobilidade.

O instrumento CAN-bus com sistema elétrico de controle inteligente é usado para 
facilitar a leitura dos parâmetros de viagem a qualquer momento. A função de aviso de 
falhas do motor é aplicada para garantir uma solução de problemas conveniente e 
rápida.
Com o sistema de segurança, os guinchos principais e auxiliares são equipados com 
limitadores de carga e de altura para evitar a rolagem e o excesso de elevação dos 
cabos de aço, incluindo proteção contra possíveis falhas.
A adoção do sistema de Limitador de Carga pode proteger de forma abrangente a 
operação de elevação, garantindo maior precisão, estabilidade e conforto.

A lança de cinco seções é aplicada com comprimento de 11,8 metros, com extensão 
total de 45 metros, o comprimento do jib adicional é de 16m e a altura de elevação do 
comprimento da lança totalmente estendida é de 44,5m. A altura máxima de elevação é 
de 62,5m incluindo o jib. É feito de aço de alta resistência com seção transversal em 
forma de U.

A rotação de 360   ° pode ser alcançada com uma velocidade máxima de rotação de 
2,0 r/min, proporcionando uma operação estável e confiável do sistema.

A adoção do controle duplo de velocidade variável da bomba e do motor garante alta 
eficiência e excelente economia de energia. Com a combinação perfeita da válvula 
de equilíbrio do guincho e a exclusiva tecnologia antiderrapante, a carga pesada 
pode ser elevada e descida suavemente. 

O sistema de cálculo do limitador de carga é estabelecido usando um método de 
mecânica analítica, com precisão de elevação de 10% através da calibração de um 
cabo sem carga, fornecendo proteção total à operação de elevação. Em caso de 
sobrecarga, o sistema automaticamente emitirá um alarme para fornecer proteção e 
segurança.
O sistema hidráulico é configurado com componentes como a válvula de 
balanceamento, válvula de extravasamento e travamento hidráulico bidirecional, 
obtendo assim uma operação estável e confiável.
Os guinchos principais e auxiliares são equipados com um limitador de sobreposição 
para evitar o excesso de rolagem do cabo de aço.
As extremidades da lança e do jib são equipadas com limitadores de altura, 
respectivamente, para impedir o excesso de elevação do cabo de aço.
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Quadro de Suporte

Cabine de Condução A cabine é feita de um novo aço e estrutura de borracha selada desenvolvida pela 
SANY, com excelente absorção de choque, configurada com portas basculantes nos 
dois lados, assento do motorista e assento do passageiro ambos com suspensão 
pneumática, volante ajustável, grande espelho retrovisor, banco confortável com apoio 
de cabeça, ar condicionado, rádio e instrumentos de controle e medidores completos, 
proporcionando uma experiência de operação mais confortável e segura.

O circuito duplo do sistema de freio é adotado, se um circuito falhar, o outro circuito 
pode assegurar uma operação normal, melhorando assim a segurança e a confiança 
do sistema de freios.

Todos os eixos adotam suspensão a mola com mais de   100.000 testes de fadiga para 
garantir a resistência e também para proporcionar maior conforto.

Feita de chapa de aço de alta resistência, as patolas podem ser controladas através 
do painel de controle com função de nivelamento automático. O suporte de quatro 
pontos garante uma operação fácil e uma estabilidade forte com alcance máximo de 
até 7,52mx7,4m.

Eixos Os eixos podem ser controlados de maneira flexível com dois eixos projetados para o 
chassi. Os acionamentos dos eixos dianteiro e traseiro são aplicados para garantir um 
bom desempenho de potência.

Motor
Tipo: Motor Inline com seis cilindors, refrigerado a água, turbo e intercooler a diesel
Potência Nominal: 210 kW / 2500 r / min
Emissão: III
Capacidade do tanque de combustível: 300L

A estrutura de suporte é em formato quadrado e soldada com chapa de aço de alta 
resistência, apresentando alta capacidade de elevação

Sistema de Transmissão
Caixa de transmissão: Caixa de transmissão automática, com seis marchas à frente e 
seis marchas à ré na caixa de câmbio. A taxa de velocidade é grande e atende aos 
requisitos de baixa velocidade de nivelamento e alta velocidade de deslocamento.
Eixo de transmissão: Com disposição otimizada do eixo de transmissão, a transmissão 
é estável e confiável.

Sistema de Freios

Sistema de Suspensão

Patolas
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Parâmetros Técnicos                                                                      SRC750

Capacidade                 Capacidade máxima de elevação                                                                      75 t

Dimensões

Comprimento total                                                                                              14280 mm

Largura total                                                                                                       3340 mm

Altura total                                                                                                          3800 mm

Distância dos eixos                                                                                        

Peso

Peso total                                                                                                           53400 kg

Peso por eixo 
Peso dos eixos frotais                                     27600 kg

Peso dos eixos traseiros                                 25800 kg

Deslocamento

Potência nominal                                                                                                 210 kW / 2500 rpm

Torque nominal                                                                                                    970 N.m / 1500 rpm

Velocidade máxima de deslocamento                                                                40 Km/h

 Raio mínimo de giro                                                                                           12,7 / 7,5 m

Configuração das rodas                                                                                     4x4

Ângulo de aproximação                                                                                     20°

Ângulo de partida                                                                                               19°

Desempenho máximo em rampas                                                                     75%

Consumo de combustível a cada 100km                                                           ≤ 70 L

Alcance nominal mínimo                                                                                     3 m                                                                                 

Seções da lança                                                                                                 5

Formato da lança                                                                                                em U

Dados Principais
de Desempenho

Base da lança                                                  11,8 m

                    45 m 

Lança completamente estendida + jib              61 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                                                        120 s / 130 s

Tempo total de elevação/descida da lança                                                         70s / 100s

Velocidade de giro                                                                                              2 r/min

4264 mm

Lança completamente estendida

Ângulo offset do jib                                                                                              0°, 20°, 40°

Distância mínima do solo                                                                                   400 mm

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

Modelo do motor                                                                                                 Cummins ISDe285 30

Potência

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

Momento máximo de elevação

                  Base da lança                                                  2529 kN.m

                  Lança completamente estendida                     1232 kN.m

Alcance da patola (longitudinal/transversal)                                                       7,54 x 7,4 m

                   125 m/min

                   125 m/min

Raio de giro da mesa de giro                                                                              4,543 m                                                                                 

                  Lança completamente estendida + jib              550 kN.m
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FAIXA DE TRABALHO - SRC750
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TABELA DE CARGA
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PRÉ-REQUISITOS:
1  Condição de operação da lança (lança completamente estendida), comprimento mín.: 11,8m / comprimento máx.: 45m
2  Comprimento das patolas: 7,52m x 7,4m
3  Rotação a 360° aplicada
4  Contrapeso: 9,5 t.  

Faixa de
trabalho (m)

Faixa de
trabalho (m)

Lança principal (m)

Ângulo mín. de elevação (°)

Partes da linha

Ângulo mín. de elevação (°)

Partes da linha
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TABELA DE CARGA

PRÉ-REQUISITOS:
1  Condição de operação da lança (lança completamente estendida), comprimento mín.: 11,8m / comprimento máx.: 45m
2  Comprimento das patolas: 7,52m x 5,25m
3  Rotação a 360° aplicada
4  Contrapeso: 9,5 t.  

Faixa de
trabalho (m)

Faixa de
trabalho (m)

Lança principal (m)

Ângulo mín. de elevação (°)

Partes da linha

Ângulo mín. de elevação (°)

Partes da linha

PRÉ-REQUISITOS:
1  Condição de operação da lança (lança completamente estendida), comprimento mín.: 11,8m / comprimento máx.: 45m
2  Comprimento das patolas: 7,52m x 3,1m
3  Rotação a 360° aplicada
4  Contrapeso: 9,5 t.  

Faixa de
trabalho (m)

Faixa de
trabalho (m)

Lança principal (m)

Ângulo mín. de elevação (°)

Partes da linha

Ângulo mín. de elevação (°)

Partes da linha
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TABELA DE CARGA

PRÉ-REQUISITOS:
1  Condição de operação da lança (lança completamente estendida + comprimento do jib), comprimento max.: 45m + 9,2m
2  Comprimento das patolas: 7,52m x 7,4m
3  Rotação a 360° aplicada
4  Contrapeso: 9,5 t.  

PRÉ-REQUISITOS:
1  Condição de operação da lança (lança completamente estendida + comprimento do jib), comprimento max.: 45m + 16m
2  Comprimento das patolas: 7,52m x 7,4m
3  Rotação a 360° aplicada
4  Contrapeso: 9,5 t.  

Lança principal + jib

Lança principal + jib

Ângulo de
trabalho (m)

Ângulo de
trabalho (m)

Ângulo mín. de elevação (°)
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TABELA DE CARGA

PRÉ-REQUISITOS:
1  Condição de operação da lança (comprimento da lança), comprimento mín.: 11,8m / comprimento máx.: 28,4m
2  Com carga de elevação estática do pneu
3  Rotação a 360° aplicada
4  Contrapeso: 9,5 t.  

Lança principal (m)

Lança principal (m)

Faixa de
trabalho (m)

Faixa de
trabalho (m)

Faixa de
trabalho (m)

Faixa de
trabalho (m)

PRÉ-REQUISITOS:
1  Condição de operação da lança (comprimento da lança), comprimento mín.: 11,8m / comprimento máx.: 28,4m
2  Com deslocamento da carga de elevação (lança centrada na frente)
3  Rotação a 360° aplicada
4  Contrapeso: 9,5 t.  

Ângulo mín. de elevação (°)

Partes da linha

Ângulo mín. de elevação (°)

Partes da linha

Ângulo mín. de elevação (°)

Partes da linha

Ângulo mín. de elevação (°)

Partes da linha

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 guindaste.
2. O valor acima da linha deve ser determinado pela resistência do guindaste e sob esta linha é especificado a estabilidade do guindaste.
3. Os valores da carga nominal determinados pela estabilidade devem estar de acordo com a norma ISO 4305.
4. A capacidade nominal de elevação listada na tabela incluía pesos de elevação (810kg de gancho principal e 113kg de gancho auxiliar) e cabides.
5. A capacidade nominal de elevação com polia na ponta da lança não deve exceder 5000 kg.
6. Se o comprimento e o alcance da lança principal estiverem entre dois valores especificados na tabela, o valor maior determinará a capacidade de elevação.
7. Ao deslocar-se no guindaste com carga, a velocidade permitida é de 4 km / h. Nunca faça deslocamento com o guindaste com carga acima de 60m em 30 minutos.
8. Nunca trafegue com o guindaste ao longo de 16 km em 30 min. Parar o guindaste por 20 min a cada 30 min de viagem pode impedir o superaquecimento dos pneus.



FOTOS DO MODELO SRC750 
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