GUINDASTE
SOBRE ESTEIRAS

A QUALIDADE
TRANSFORMA
O MUNDO!

www.sanydobrasil.com

Máquinas atuando em todo o mundo

Segurança, conforto e design de primeira linha!

SANY EM JACAREÍ - SP

A Qualidade Transforma o Mundo

Major Performance & Speciﬁcations of SCC800A
Indicadores de Desempenho

Conﬁguração
da lança

Velocidade

Cabo de aço

Motor

Transporte

Outras
especiﬁcações

Parâmetros

Capacidade nominal máxima de elevação

80 t

Momento máximo de elevação

70x50m=350 t.m

Comprimento da lança

12~57 m

Ângulo de elevação da lança

30~80°

Capacidade máxima de elevação

11 t

Comprimento da lança

9~18 m

Lança mais longa + jib mais longo

48 + 18 m

Velocidade do cabo do guincho principal/auxiliar (1ª camada)

121 m/min

Velocidade do cabo do guincho da grua da lança (3ª camada)

59 m/min

Velocidade de giro

2.7 rpm

Velocidade de deslocamento

2.0 / 1.0 km/h

Carga principal do cabo de aço (diâmetro x comprimento)

φ 26mm x 240m

Carga auxiliar do cabo de aço (diâmetro x comprimento)

φ 26mm x 180m

Tração de linha única da carga do cabo de aço

12 t

Modelo do motor

Isuzu 6HK1

Potência nominal

212 kW / 2000 rpm

Peso da lança principal

81 t

Contrapeso traseiro

27,6 t

Contrapeso da carroceria

2x2 t

Peso da máquina para transporte (com esteiras e base da lança)

46,2 t

Peso de transporte da máquina (sem esteira)

27,8 t

Dimensão - com esteira e base da lança (comprimento x largura x altura)

12800 x 3490 x 3450 mm

Dimensão - sem esteira e base da lança (comprimento x largura x altura)

8310 x 3000 x 3050 mm

Pressão sobre o solo (lança principal)

0.081 MPa

Desempenho em rampas

30%

Nota: a dimensão do contrapeso neste
esquema é padronizada, não montada
automaticamente. O terceiro tambor e o
cilindro de montagem auxiliar para recursos
opcionais não são mostrados na ﬁgura
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