
REACH STACKER

DESIGN MODERNO
E CONFORTO

A PRODUTIVIDADE SE CORRELACIONA DIRETAMENTE COM O 
BEM-ESTAR DO OPERADOR, POR ISSO, A SANY VISA EM ADOTAR 
PARA SUAS MÁQUINAS UM LAYOUT MODERNO E INOVADOR DE 
CABINES AINDA MAIS ESPAÇOSAS E CONFORTÁVEIS.

ÓTIMO DESEMPENHO
OPERACIONAL

PESQUISAS EXTENSIVAS E GRANDES DESENVOLVIMENTOS TROUXERAM 
UMA CAPACIDADE IMPRESSIONANTE DE ELEVAÇÃO E EMPILHAMENTO 
PARA A LINHA PORTUÁRIA DE REACH STACKERS DA SANY. ALÉM DE UM 
AMPLO CAMPO DE VISÃO, CONTAM COM POTENTES BOMBAS DE DIREÇÃO 
INDEPENDENTES PARA FACILITAR MANOBRAS.

A QUALIDADE
TRANSFORMA
O MUNDO!
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Parâmetros Técnicos                                                                   SRSC45C2

Motor

Potência nominal                                                                                                250kW (335hp) / 2100rpm

Torque nominal                                                                                                   1136 Nm / 2100 rpm

Padrão de emissão                                                                                            Nível 3 

Transmissão                                                                                                         

Spreader

Eixo motor                                                                                                          Kessler D102 PL341

Distância lateral                                                                                                  32'’ (polegadas)

Clark 15.5 HR36000

Dimensão do pneu                                                                                                                                   18.00-25 40PR

Modelo                                                                                                                Cummins QSM11

Ângulo de giro                                                                                                    + 105 ~ - 195

Faixa de deslocamento lateral                                                                           ± 800 mm

A . Comprimento total                                11258 mm                                                            

Dimensões                           SRSC45C2

B . Distância entre o centro das rodas       6000 mm

C . Distância mínima do solo                      350 mm

R1. Raio de giro da roda dianteira              1200 mm               

Peso total                                                  72 t

Parâmetros de Desempenho      SRSC45C2

Carga máxima                                           45 t

Camada                                                     5 

Velocidade máxima
de elevação               

com carga          250 mm/s

sem carga          420 mm/s

Velocidade máxima
de descida             

com carga          300 mm/s

sem carga          360 mm/s

Velocidade máxima
de deslocamento                                                 

com carga          21 km/h

sem carga          25 km/h

Desempenho
em rampas                                                 

com carga          32 %

sem carga          39 %

Ruído na cabine                                        ≤70 dB 

Altura máxima de elevação                       15100 mm 

Ângulo de inclinação da lança                   0 ~ 60 ° 

D . Altura total                                             4770 mm

E . Largura total                                          6042 - 12175 mm                                          

F . Largura total (pneus dianteiros)            4188 mm                                       

G . Largura total (pneus traseiros)              3310 mm                                       

R2. Raio mínimo de giro                             8000 mm               

NOTA: As Reach Stackers do tipo C são dos mesmos parâmetros 
técnicos e parâmetros de desempenho, exceto pelas configurações.
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 A linha de Reach Stackers da SANY está tendo um ótimo desempenho de 
trabalho em alguns dos portos mais movimentados do mundo. 
 São projetados com perfeita visibilidade e equipamentos de fácil acesso. 
Garante maior facilidade ao manusear contêineres padronizados de 20, 30 e 
40 pés, a Reach Stacker da SANY pode elevar até 50 toneladas com precisão.
 Sua lança longa aumenta a eficiência em trabalho. O sistema hidráulico com 
sensor de carga fornece potência precisa sob demanda, aproveitando ao 
máximo todas as horas de operação. O contrapeso deslizante patenteado 
aumenta a estabilidade da carga sem aumentar o peso da máquina. A cabine e 
seu vidro amplo proporcionam maior visão de trabalho o que reforçam a 
confiança do operador e reduzem significativamente a fadiga. Os controles 
tecnológicos e inovadores operacionais e de climatização tornam essas Reach 
Stackers fáceis de operar.
 O empilhamento de tubos, o empilhamento de toras e os acessórios 
basculantes aumentam a versatilidade da máquina. Trabalhando em um porto, 
pátio intermodal ou instalação ferroviária, as Reach Stackers da SANY fazem o 
trabalho perfeitamente e com grande eficiência.

Diferencial das Reach Stackers SANY
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Principais Características

Motor
Modelo Cummins QSM 11, Tier 3
Potência nominal: 335hp (250kW) / 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 tração pesada Kessler ou Axle 
Tech para maior resistência e 
durabilidade. Numerosos freios 
úmidos selados a ar impedem a 
contaminação e reduzem o desgaste. 
O freio de estacionamento utiliza um 
freio a disco montado no eixo de 
transmissão.
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 Introdução
 
 Pesquisas e desenvolvimentos extensivos trouxeram uma capacidade impressionante de elevação 
e empilhamento para a linha portuária de Reach Stackers da SANY. Além de um amplo campo de 
visão, as Reach Stackers SANY contam com potentes bombas de direção independentes para 
facilitar as manobras.
 As Reach Stackers SANY têm uma capacidade máxima de elevação de 50 toneladas e são 
adaptáveis   para contêineres de 20, 30 e 40 pés. Sua lança longa aumenta a eficiência em trabalho. 
As qualidades tornam a máquina uma escolha excepcional para empilhar, elevar e realocar 
contêineres em portos, ferrovias e áreas abertas de armazenamento.
 Todos as Reach Stackers da SANY apresentam estrutura e chassi de aço super resistente. A cabine 
móvel oferece visibilidade excepcional e um ambiente operacional ainda mais confortável.

Principais Características

Tecnologia de cabine móvel

A cabine da Reach Stacker SANY desliza horizontalmente 
nas trilhas para aumentar a visibilidade do operador. Esse 
recurso reduz os custos operacionais, tornando a direção e 
a manutenção mais rápidas e convenientes.
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Contrapeso móvel

O sistema de contrapeso móvel patenteado da SANY 
melhora a capacidade de elevação e segurança da Reach 
Stacker enquanto mantém o peso ao mínimo. Esta 
tecnologia resulta em uma máquina mais leve e flexível

Sistema de proteção do Spreader

O spreader telescópico de feixe duplo apresenta quatro 
twistlocks ativados hidraulicamente para fixação e liberação 
rápidas dos contêineres. As luzes indicadoras informam ao 
operador quando o spreader está encaixado corretamente, 
trancado ou destrancado.

Proteção contra capotamento

Se a carga se aproximar do limite da máquina, a Reach 
Stacker permite a retração e a redução da lança. Se a 
máquina continuar desequilibrando, o contrapeso traseiro se 
une à placa do gancho e se integra ao eixo traseiro.
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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 - a Reach Stacker 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.
 A Reach Stacker 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 da Reach Stacker 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 
da Reach Stacker 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 as Reach Stackers da SANY, o Sistema 
Eletrônico de Controle de Temperatura faz circular 
de acordo com o que for definido pelo operador.

Principais Características

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 as 
Reach Stackers Sany apresentam espaços interiores amplos, super 
visibilidade de trabalho e são altamente ajustáveis. O controle fácil do 
joystick também reduz a fadiga do motorista.
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