
CAMINHÃO GUINDASTE

ÓTIMO DESEMPENHO
DE DESLOCAMENTO

O  E I X O  D U P L O  É  A C I O N A D O  P R O P O R C I O N A N D O  B O M 
DESLOCAMENTO, CONFORTO E CONFIANÇA, MESMO SOB 
CONDIÇÕES DE ESTRADAS MAIS COMPLEXAS. O MOTOR TEM 
FUNÇÃO MULTIMODO DE SAÍDA, GERANDO ASSIM MAIOR ECONOMIA.

POTENTE CAPACIDADE
DE ELEVAÇÃO

A LANÇA BÁSICA DE 10,6 METROS, COM EXTENSÃO DE 40,5 
METROS E ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 49 METROS 
INCLUINDO O JIB ASSUMEM A LIDERANÇA NO MERCADO 
COMPARADO À GUINDASTES DA MESMA CATEGORIA.

A QUALIDADE
TRANSFORMA

O MUNDO!



SANY EM JACAREÍ - SP

Máquinas atuando em todo o mundo

Segurança, conforto e design de primeira linha!



Parâmetros Técnicos                                                                     STC300S

Capacidade                 Capacidade máxima de elevação                                                                       30 t

Dimensões

Comprimento total                                                                                              12850mm

Largura total                                                                                                       2500mm

Altura total                                                                                                          3650mm

Distância dos eixos                                                                                            4690mm/1350mm

Peso

Peso total                                                                                                           33000kg

Carga por eixo 
Carga do eixo dianteiro                                   7000kg

Carga do eixo traseiro                                     26000kg

Deslocamento

Potência nominal                                                                                                213kW/2100(r/min)

Velocidade máxima de deslocamento                                                                89Km/h

 Raio mínimo de giro                                                                                           10,5m

Distância mínima do solo                                                                                   220mm

Ângulo de aproximação                                                                                     20°

Ângulo de partida                                                                                               13°

Desempenho máximo em rampas                                                                     40%

Consumo de combustível a cada 100km                                                           34.5L

Alcance nominal mínimo                                                                                     3m                                                                                 

Raio de giro da parte posterior da mesa de giro                                                3,47m

Seções da lança                                                                                                5

Formato da lança                                                                                               em U

Principais
Parâmetros
de Desempenho

Momento máximo 
de elevação

Lança retraída                                                 1029kN.m

Lança completamente estendida                    573kN.m

Lança completamente estendida + jib             342kN.m

Lança telescópica

Lança retraída                                                 10,6m

Lança completamente estendida                    40,5m

Lança completamente estendida + jib             48,5m

Alcance da patola (longitudinal/transversal)                                                       5,3mx6,2m

Velocidade
de Trabalho

Velocidade máxima de elevação do cabo do guincho principal (sem carga)     130m/min

Velocidade máxima de elevação do cabo do guincho auxiliar (sem carga)       130m/min

Tempo total de extensão/retração da lança                                                        100s/00s

Tempo total de elevação/descida da lança                                                        45s/45s

Velocidade de giro                                                                                             (0~2,5) r/min
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Torque nominal                                                                                                   1050N.m/1200~1400rpm

Modelo do motor                                                                                                 Cummins ISLe290 30

Motor



DIMENSÕES

TABELA DE CARGA DA LANÇA PRINCIPAL

PRÉ-REQUISITOS:
    Condição de operação: Lança completamente extendida + jib - 10,6m - 40,5m
    Comprimento do estabilizador: 6,2m
    Rotação a 360°
    Contrapeso: 5,5 t.  

UNIDADE DE MEDIDA: kg

Lança principal Faixa de
trabalho (m)

Faixa de
trabalho (m)

Número
de linhas

Número
de linhas

Condição telescópica (%)

2ª seção

3ª seção

4ª seção

5ª seção

2ª seção

3ª seção

4ª seção

5ª seção
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TABELA DE CARGA DO JIB

UNIDADE DE MEDIDA: kg

Tabela de carga do jib

Ângulo de elevação ( ° )

Lança + jib

Ângulo de compensação a 0° Ângulo de compensação a 15° Ângulo de compensação a 30°

Ângulo de elevação ( ° )

FAIXA DE TRABALHO - STC300S
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DESTAQUE NO MERCADO NACIONAL

DO BRASIL

Desempenho excelente e estável do chassi

O acionamento de eixo duplo é usado, proporcionando boa 
trafegabilidade e conforto sob condições de estrada 
complexas, com desempenho confiável de deslocamento.

O motor tem a função de saída de energia multimodo, 
reduzindo o consumo de energia.

O uso de tecnologia de alerta antecipado oferece alta 
estabilidade e segurança da operação geral

Sistema de lança ultra longa e super forte

A lança básica de 10,6 metros, com extensão total de 40,5 
metros e altura máxima de elevação de 49 metros incluindo o 
jib, assumem a liderança no mercado comparado à guindastes 
da mesma categoria . A capacidade nominal de elevação é de 
30 toneladas, garantindo uma elevação super potente e 
eficaz. Os ângulos de montagem do jib são de 0 °, 15 ° e 30 °, 
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, 
estável, econômico e ajustável

O feedback da carga do sistema hidráulico com longa vida útil, 
alta eficiência e baixo consumo de energia é aplicado para 
aumentar a capacidade de elevação e a mobilidade da 
máquina. 
O design exclusivo do amortecedor de direção garante uma 
operação estável de frenagem.

Sistema de controle elétrico seguro, estável, 
avançado e inteligente

A adoção da tecnologia de controle de rede totalmente digital 
CAN-bus garante um sinal estável e alta confiança.
O feedback sobre o status de operação pode alcançar o 
monitoramento geral da situação de trabalho em tempo real.
O limitador de carga equipado com sistema de proteção 
inteligente é usado com precisão, fornecendo um controle de 
intertravamento lógico, garantindo uma operação ainda mais 
segura e confiável.

A Qualidade Transforma o Mundo



SUPERESTRUTURA

Sistema Hidráulico

Sistema de Controle

Sistema Telescópico

Sistema de Giro

DO BRASIL

Sistema de Elevação

Sistema de Segurança

Cabine É composta por vidro de segurança e 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 para garantir alta eficiência operacional. As 

velocidades máximas de linha única dos guinchos principais e auxiliares são de até 

130 r / min, o que garante que a eficiência de elevação atinja a liderança na indústria.

O uso do novo sistema de giro variável com controle hidráulico garante a estabildiade 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.
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 10,6 metros, com extensão 
total de 40,5 metros e altura máxima de elevação de 49 metros incluindo o jib. É feito de 
aço de alta resistência com seção transversal em forma de U e com operação 
telescópica independente controlada por cabo de dois cilindros. 

A rotação de 360   ° pode ser alcançada com uma velocidade máxima de rotação de 
2,5 r / min, proporcionando uma operação estável e confiável do sistema.

O guincho adota o motor de pistão variável automático de alta pressão, permitindo a 
comutação automática entre o modo de pouca carga com alta velocidade e o modo 
de muita carga com baixa velocidade, garantindo uma operação altamente eficiente 
com elevação e retração estáveis da carga.

O sistema de cálculo do limitador de carga é estabelecido usando um método de 
mecânica analítica, com precisão de elevação de até ± 3% 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.
O guincho principal está equipado com um limitador de sobreposição para evitar o 
excesso de rolagem do cabo de aço.
A lança e o jib estão equipados com limitadores de altura, respectivamente, para 
impedir a elevação excessiva do cabo de aço.
O cabeçote da lança é equipada com transdutor linear, transdutor angular e sensor 
de pressão para indicar a condição de trabalho do guindaste inteiro em tempo real, 
acionando um alarme e eliminando a ação perigosa automaticamente.
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CHASSI

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.

Freios de ar são usados   para todas as rodas com sistema de duplo circuito aplicado. O 
motor é equipado com um freio de escape.

Todos os eixos adotam os sistemas de suspensão a mola de placa após   100.000 
testes de fadiga e com otimização de desempenho das ferramentas das molas 
dianteiras e traseiras aplicadas para garantir a resistência e também para 
proporcionar maior conforto.

Os sistemas de direção mecânica de potência hidráulica são aplicados para o eixo 1 com 
válvula de descarga instalada no mecanismo de direção.

O suporte de quatro pontos das patolas garante uma operação fácil e forte 
estabilidade. São feitas com chapa de aço de alta resistência com telescópio 
horizontal totalmente hidráulico para maior flexibilidade das patolas.

Eixos Os eixos 2 e 3 são eixos de acionamento e o eixo 1 é o eixo de direção, o diferencial dos 
eixos e das rodas são instalados nos eixos 2 e 3. O processo de soldagem da estrutura 
do eixo proporciona maior capacidade de carga.

Motor
Tipo: Motor Diesel com seis cilindros, refrigerado a água, sobrecarregado e 
refrigerado.
Potência Nominal: 213 kW / 2100 r / min
Emissão de proteção ao meio ambiente está em conformidade com o padrão Euro III
Capacidade do tanque de combustível: 300L

Projetado e fabricado pela SANY, com estrutura resistente e anti-torção, soldada por 
placa de aço de alta resistência para fornecer forte capacidade de carga.

Sistema de Transmissão
Caixa de câmbio: Com 9 modos de marcha e grande velocidade, que cumpre os 
requisitos de baixa velocidade de nivelamento e alta velocidade de deslocamento.
Eixo de transmissão: harmonicamente otimizada, a transmissão é ainda mais estável e 
confiável.

Sistema de Freios

Sistema de Suspensão

Sistema de Direção

Patolas

DO BRASIL
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FOTOS DO MODELO STC300S
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