SISTEMA HIDRÁULICO
EXCLUSIVO

DESTAQUE ENTRE
CONCORRENTES

A ESCAVADEIRA SANY SY950H ADOTA UM SISTEMA HIDRÁULICO
DE ALTA PRESSÃO E ALTO FLUXO POR CONTROLE ELETRÔNICO,
PRINCIPALMENTE PARA CONDIÇÕES DE TRABALHO PESADOS
COMO MINERAÇÃO, COM GRANDE ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL.

PROPORCIONA AINDA MAIS CONFIANÇA E DURABILIDADE EM RELAÇÃO ÀS
MÁQUINAS CONCORRENTES DE MESMA CATEGORIA, É AINDA MAIS EFICIENTE EM
TERMOS DE ECONOMIA, PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, SUA MANUTENÇÃO É
MAIS FÁCIL E OBTÉM UM MENOR CUSTO EM MANUTENÇÃO.
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Empresa de
primeira classe
Sede do G rupo Sany na China

No Brasil, a trajetória do Grupo Sany iniciou em 2007,
quando atuava como importador de equipamentos. O
ano de 2011 marcou a consolidação do Grupo no
país, com o anúncio de investimentos da ordem de
US$ 200 milhões. Em janeiro do mesmo ano, a Sany
inaugurou na cidade de São José dos Campos,
interior de São Paulo, sua primeira unidade fabril para
montagem de escavadeiras e guindastes sobre
caminhão no regime de CKD (Completely
Knock-Down), em uma área total de 30 mil m². Em
2012 a Sany recebeu da Fundação Carlos Alberto
Vanzolini a certiﬁcação de qualidade ISO 9001:2008,
garantindo o rigoroso processo de qualidade e
segurança da empresa. Em 2013, visando uma nova
etapa de crescimento, a Sany iniciou a montagem
dos guindastes RT (rough terrain) e dos rolos
compactadores em sua unidade fabril.

Guindastes operando em todo Brasil

Já em outubro de 2017, a Sany transferiu suas
atividade para sua nova unidade em Jacareí.
A Sany possui uma rede de distribuidores e ﬁliais
próprias prontas para oferecer seus produtos e
excelentes serviços de pós-vendas em todas as
regiões do país.

Escavadeiras hidráulicas de alta tecnologia

SANY EM JACAREÍ - SP

8%

9,5%
9,5%

rápido, reduz o tempo de resposta dos
elementos hidráulicos, reduz a perda de
energia do sistema interno e aumenta a
potência operacional de saída.

suportar alta pressão dos elementos
hidráulicos, garantinndo mais resistência
e menor desgaste.

O equipamento de trabalho reforçado pode

Características inovadoras do controlador
1. Controlador preciso e personalizado para SANY.
de última geração.
3. Auto-diagnóstico e sistema de recuperação.
Tecnologia de controle dinâmico avançado do computador
fornecedo um jogo em tempo real entre a potência do motor
e a potência da bomba principal.

Prioridade de operação e Prioridade
de economia de combustível nos
O modo de funcionamento pode ser facilmente
alterado no monitor

Modo pesados (H): a potência total proporciona uma operação
Modo padrão (S): com 90% da potência nominal reduz combustível
consumo e ruído.
Modo leve (L): 80% da potência nominal garante economia de
combustivel.
Modo de implemento (B): 90% da potência nominal reduz o
consumo de combustível
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