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A técnica de pontes rolantes

A técnica de elevação e de pontes rolantes da STAHL 
CraneSystems é, a nível mundial, uma das mais vastas e 
marcantes ofertas existentes. Os seus componentes de 
alta qualidade fazem parte – em termos técnicos a nível 
mundial – da classe premium. Utilizadores, fabricantes 
de pontes rolantes e construtores de instalações 
apreciam esses componentes económicos e soluções 
completas, com boas provas dadas diariamente.

Graças ao nosso sólido know-how e à nossa experiência de 
várias décadas podemos fornecer produtos sofisticados, 
desde diferenciais de corrente e de cabo, passando  
por cabeceiras de pontes rolantes, acionamentos de 
translação e blocos de rodas e indo até ao sistema 
elétrico de pontes rolantes – desde aparelhos de 
comando fáceis de operar até sistemas de comando 
complexos. Além disso, há que ter em consideração a 
nossa ampla gama de equipamentos de elevação. Os 
nossos clientes podem confiar no seguinte: todos os 
nossos componentes encaixam uns nos outros e 
trabalham em conjunto eficientemente, como rodas 
dentadas perfeitamente ajustadas umas às outras.  
A nossa técnica de elevação e de pontes rolantes 
convence através da solução certa para cada área.  
E para requisitos invulgares, os nossos peritos do 
departamento de engenharia desenvolvem soluções 
especiais adaptadas de forma correspondente.  
Métodos de produção modernos e processos certifica- 
dos garantem, assim, uma alta qualidade constante. 

Até mesmo em áreas de trabalho potencialmente  
explosivas não tem que prescindir da técnica de 
elevação e de pontes rolantes da STAHL CraneSystems. 
A pedido, pode ter à disposição a gama completa, com 
pequenas exceções, em versão com proteção  
antideflagrante para as zonas 1, 2, 21 e 22. Não é por 
acaso que somos um dos líderes de mercado no que 
respeita à técnica de elevação e aos componentes de 
pontes rolantes com proteção antideflagrante.

Os factos

 � Uma das mais amplas gamas de 
técnica de elevação e de pontes 
rolantes a nível mundial

 � Estrutura modular dos sistemas de 
elevação e de pontes rolantes

 � Componentes de confiança, que 
requerem pouca e fácil manutenção

 � Soluções de engenharia especiais
 � Produção própria na Alemanha
 � Opcionalmente em versão com  

proteção antideflagrante conforme 
ATEX ou IECEx
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As gamas de diferenciais de cabo e de guinchos
 Por trás do design atrativo dos diferenciais de cabo  

da STAHL CraneSystems encontra-se uma construção 
compacta, robusta, que requer muito pouca manu- 
tenção. Eles são fiáveis, potentes e de longa duração. 

Os diferenciais de cabo e guinchos são construídos  
em estrutura coerentemente modular e concebidos  
para uma faixa de capacidade de carga de 500 kg a 
250.000 kg. Para a faixa de capacidade de carga de  
500 kg a 32.000 kg existe à disposição a série variada SH 
em cinco tamanhos com 26 variantes de capacidade de 
carga. A faixa de capacidade de carga superior até 
125.000 kg é coberta pelo modelo AS com boas provas 
dadas. A gama de guinchos SHW 8 estende a margem  
de utilização à área de cargas pesadas até 250.000 kg. 
Aplicações especiais e soluções particulares podem  
ser realizadas de forma económica graças à estrutura 
modular dos componentes standard de todos os 
diferenciais de cabo e guinchos.

As gamas de diferenciais de cabo SH e AS, bem como a 
gama de guinchos SHW, podem ser fornecidas em 
versão com proteção antideflagrante conforme ATEX  
ou IECEx.

 No nosso departamento de engenharia, 
engenheiros e técnicos desenvolvem –  
a partir de um dos maiores leques  
de componentes standard – soluções 
individuais especiais adequadas  
aos seus requisitos. Essas soluções 
correspondem, naturalmente,  
às atuais diretivas e leis nacionais  
e internacionais. 

 Para mais informações pode consultar 
as nossas brochuras «O diferencial de 
cabo SH», «O diferencial de cabo AS 7», 
«O diferencial de cabo ASR 7» e  
«O guincho SHW 8», que temos todo o 
prazer em enviar-lhe por correio.



Modelo Capacidade de
carga até [kg]

Estacionário Carro  
biviga OE

Carros monoviga
KE          UE           DKE

SH 3 3.200

SH 4 6.300

SH 5 10.000

12.500

SHR 6 16.000

SH 6 25.000

32.000

ASR 7 32.000

AS 7 80.000

AS 7 ZW 125.000

SHW 8 250.000

Standard
Opção
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A gama de diferenciais de corrente
 A gama de diferenciais de corrente é, a nível mundial, 

uma das mais vastas e marcantes ofertas existentes e  
já foi aplicada milhares de vezes durante várias décadas. 
Ela é robusta, de confiança e requer pouca manutenção. 
O design inovador e orientador dos diferenciais de 
corrente apresenta consideráveis vantagens económicas  
e é especialmente adequado para utilização na indústria 
pesada.

A série ST oferece-lhe inúmeras possibilidades de  
combinação através das suas 13 faixas de capacidade  
de carga de 125 kg a 6.300 kg, dos seus três modelos  
e diferentes suspensões. Daí resultam sempre modelos 
especiais novos, práticos, como, por exemplo, o  
diferencial de corrente duplo com distância do gancho 
fixa ou variável.

Esta gama está à disposição na faixa de capacidade de 
carga de 250 kg a 5.000 kg em versão com proteção 
antideflagrante para as zonas 1, 21 e 22 conforme ATEX  
e IECEx.

 No nosso departamento de engenharia, 
engenheiros e técnicos desenvolvem –  
a partir de um dos maiores leques  
de componentes standard – soluções 
individuais especiais adequadas  
aos seus requisitos. Essas soluções 
correspondem, naturalmente,  
às atuais diretivas e leis nacionais  
e internacionais. 

 Para mais informações pode consultar 
a nossa brochura «O diferencial de 
corrente ST», que temos todo o prazer 
em enviar-lhe por correio.



Standard Opção

* Só é fornecido na gama standard com uma passagem pelo gorne 1/1. Capacidade de carga superior a pedido.

Modelo Capacidade de 
carga até [kg]

Estacionário Carro de translação 
sobre rolos

Carro 
elétrico

Carro  
articulado

Carro  
curto

Carro  
super curto

Diferencial de 
corrente duplo

Big Bag

ST 05 125 – 630

ST 10 500 – 1.000

ST 20 1.000 – 2.000

ST 30 1.250 – 3.200

ST 32 1.250 – 3.200

ST 50 2.500 – 5.000

ST 60 3.200 – 6.300
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Os componentes elétricos
 Para sistemas de ponte rolante da STAHL CraneSystems existem comandos por contactores 

standard para todas as tensões de comando usuais. Na versão base, os componentes são 
fornecidos com ligações por ficha, desde que isso seja possível em termos técnicos e corresponda 
aos requisitos. Pode complementar o equipamento standard do seu sistema de ponte rolante 
individual de forma específica para a aplicação e que faça sentido. Ao fazê-lo, pode optar  
entre diversos componentes de comando e controlo, bem como entre conversores de frequência 
opcionais para diferenciais e acionamentos de translação. Por meio desses equipamentos 
aumenta a segurança no transporte de material e prolonga a vida útil do seu sistema.

Alimentação elétrica/Linha de contacto

 � Alimentação elétrica por cabos completa 
com carril em C galvanizado, acessório  
de fixação, lanças para fixar, carro porta- 
cabos, cabos e caixa de terminais

 � Linha de contacto de plástico completa  
em secções direitas, incluindo acessório  
de fixação e de conexão, carro coletor  
de corrente

Botoneira de comando

 � Botoneira de comando robusta com  
botão de paragem de emergência e cabo 
de controlo

 � Os elementos de comutação para  
elevação, marcha do carro e marcha da 
ponte rolante são sempre de dois níveis

 � Classe de proteção IP65
 � Teclas adicionais, por exemplo, para 

acionar uma buzina, podem ser facilmente 
acrescentadas

Comando Indicador de carga

 � Comando dividido KSG: movimento de  
elevação e movimento do carro no carro, 
movimento da ponte rolante na viga  
da ponte

 � Comando completo KSK: todos os  
aparelhos elétricos numa caixa de  
equipamento, de utilização universal

 � 2 velocidades
 � Classe de proteção IP55
 � Margem de temperatura –20 °C a +40 °C

 � Mostrador de carga SLD de quatro ou  
seis dígitos com 7 segmentos, de grande 
formato, de luz vermelha

 � Altura dos dígitos 100 ou 150 mm
 � Combinável com o sensor de sobrecarga  

do diferencial e o multicontrolador SMC 
disponível como opção; não é necessário  
equipamento nem mecanismo de suspen - 
são de carga adicional, a altura de constru-
ção do diferencial mantém-se inalterada

Aparelhos de controlo remoto via rádio

 � Pega com clip para o cinto, opcionalmente 
com sinal de resposta da ponte rolante

 � Caixa robusta devido à utilização  
de compósitos de nylon e fibra de vidro

 � Classe de proteção IP66
 � Outros aparelhos de controlo remoto via 

rádio a pedido

Conversor de frequência para ‹transladar›

 � Prolongamento da vida útil do sistema 
por meio de aceleração e retardamento 
graduais

 � Oscilação reduzida da carga por meio de 
comportamento de arranque e travagem 
suave, bem como posicionamento rápido  
e preciso da carga



As cabeceiras de pontes e os acionamentos de translação
 As robustas cabeceiras de pontes da STAHL CraneSystems são produzidas em moderno fabrico em 

série. Elas podem ser facilmente montadas tanto em pontes rolantes suspensas (do teto) como em 
gruas-pontes. As rodas de translação de fundição nodular de alta qualidade com autolubrificação 
podem ser fornecidas em diversos diâmetros. Os batentes são fornecidos de série.

Movimento para a sua ponte rolante. Os acionamentos de translação regulados por frequência  
permitem posicionar a carga rapidamente e com precisão sem oscilações. As engrenagens 
silenciosas têm como efeito um arranque suave, uma aceleração continuada e uma travagem 
gradual. Elas permitem, assim, elevada segurança de funcionamento e uma longa vida útil.

Cabeceiras para gruas-pontes Cabeceiras para pontes rolantes suspensas

 � 9 diâmetros diferentes de rodas de  
translação de 90 mm a 500 mm

 � Distâncias entre apoios de até 40 m
 � Capacidade de carga de 125 kg a 

250.000 kg
 � Capacidade de carga superior a pedido

 � 4 diâmetros diferentes de rodas  
de translação de 80 mm a 200 mm

 � Distâncias entre apoios de até 28 m
 � Capacidade de carga de 125 kg a 

250.000 kg

Acionamentos de translaçãoBloco de rodas

 � Acionamento de translação da ponte 
rolante que requer pouca manutenção

 � Duas velocidades de série numa relação 
de 1:4 ou com regulação de frequência 
contínua numa relação de 1:10

 � Travão de disco integrado

 � Seis tamanhos para cargas de rodas  
até 30.000 kg

 � Três configurações standard para a  
conexão a sistemas portadores do cliente

 � Acionamento direto que requer pouca 
manutenção com duas velocidades de 
translação

 � Rolamento isento de manutenção



Os conversores de frequência
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Para permitirem trabalhos de elevação inteligentes, 
conversores de frequência IMPULSE® da Magnetek con-  
trolam continuamente muitos parâmetros relacionados 
com o ambiente e o funcionamento de diferenciais, entre 
outros a temperatura do motor, limitações de percurso, 
valores limite de retardamento, a função de travagem e  
a velocidade do motor. Conversores de frequência  
en  -car regam-se do cumprimento de limites seguros de  
fun  cio namento, o que não só reduz a fadiga do material  
como também aumenta a fiabilidade e o período de 
funcionamento. 

Para movimentos de diferencial, o conversor de frequência 
IMPULSE®·VG+ da série 4 oferece um controlo de 
con fi ança e fácil de utilizar, assim como características  
e funções líderes no ramo, que permitem um trabalho 
seguro. O IMPULSE·VG+ pode ser adquirido para equi pa- 
mentos de elevação ou tração estacionários, carros de 
translação monocarril ou bicarril. O display do teclado 
fácil de utilizar possui 5 linhas, cada uma das quais com 
16 caracteres, contém teclas de funções e oferece uma 
seleção de parâmetros melhorada. Dessa forma, a 
na ve  gação e a leitura de informações de diagnóstico  
são ainda mais fáceis.

Para os movimentos de translação, o conversor de fre - 
quência IMPULSE®·G+ Mini permite mais configurações 
de velocidade, um controlo de carga melhor, uma ele- 
vada duração de funcionamento e uma maior vida útil da 
ponte rolante. As dimensões compactas do IMPULSE·G+ 
Mini permitem a utilização de uma caixa de comando 
mais pequena, pelo que a instalação causa menos custos.  
Tanto o hardware como o software são especialmente 
concebidos para as condições de funcionamento da téc- 
nica de transporte suspenso e amplamente testados.  
O IMPULSE·G+ Mini é adequado tanto para movimentos 
de translação de sistemas monocarril e sistemas biviga 
como para a marcha de pontes rolantes.

Os factos

 � Programação de diversos  
parâ metros de acionamento

 � Backups de parâmetros  
(guardar em memória e copiar)

 � Controlo das funções do  
acionamento

 � Leitura de instruções de dia  -
gnóstico de erro alfanuméricas

 � Controlo remoto



IMPULSE • VG+ IMPULSE • G+ Mini

IMPULSE • VG+ Standard e opções

Medição da altura do gancho 
A partir do sinal do codificador incremental, é possível determinar  
a altura do gancho com base numa posição de calibragem

Deteção de falha de fase
Deteta uma falha de fase na entrada e mantém a carga em  
estado seguro

Deteção de cabo frouxo
Indica ao operador quando o cabo não tem carga

Compensação de deslizamento
O deslizamento do motor é automaticamente compensado

Teste do travão ao parar 
No final de um processo de elevação, os travões são controlados 
para verificar se conseguem sustentar a carga com segurança.  
Se os travões falharem, a carga é sustentada pelo motor e é emitido 
um aviso sonoro

Resposta do codificador rotativo
Os conversores de frequência IMPULSE·VG+ controlam  
continuamente a velocidade do motor e o binário, para garantirem 
um comportamento de funcionamento ideal e um controlo seguro 
da carga

Travagem regenerativa
A velocidade dos motores é diminuída de forma regenerativa. 
Os travões apenas são utilizados como travões de imobilização e 
para travagens de emergência. Isso reduz o desgaste das  
pastilhas do travão

Interrupção segura do binário
Um circuito de segurança de hardware redundante garante que a 
alimentação do motor e do travão é desligada sempre que um in-
terruptor de paragem de emergência ou um controlo de segurança 
abre a entrada de sinal digital do conversor de frequência

Micro-SpeedTM  

Permite ao operador ajustar a velocidade do motor.  
Isso pode ser útil para o posicionamento de cargas

Controlo do binário ao arrancar
O controlo, antes da abertura do travão, de se o motor pode  
sustentar a carga com segurança, oferece segurança adicional

Proteção contra curto-circuito 
Deteta a existência de um curto-circuito num motor,  
impedindo assim outras falhas

IMPULSE • G+ Mini Standard e opções

Amortecimento de oscilações da carga
Reduz significativamente oscilações não desejadas ao  
mover cargas

Auto-ajuste
O conversor de frequência oferece um auto-ajuste estático para 
casos de utilização exigentes

Proteção do motor contra sobrecarga térmica
Reduz a possibilidade de danos do motor

Quick stopTM  

Diminui a probabilidade de colisões de pontes rolantes

Micro-SpeedTM  

Permite ao operador ajustar a velocidade do motor.  
Isso pode ser útil para o posicionamento de cargas

Interrupção segura do binário
Um circuito de segurança de hardware redundante garante que a 
alimentação do motor e do travão é desligada sempre que um in-
terruptor de paragem de emergência ou um controlo de segurança 
abre a entrada de sinal digital do conversor de frequência

Safe operating windowsTM

Reduz a possibilidade de programar parâmetros perigosos
Segurança 
EN 61800-5-2, EN 61508, SIL2, conexão por blocos baseada no hardware



O diferencial de corrente STF  
e as opções de controlo remoto via rádio
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O diferencial de corrente STF
 O diferencial de corrente STF une a técnica com boas provas dadas do 

diferencial de corrente ST com as vantagens dos conversores de frequência 
IMPULSE® da Magnetek. Equipado de série com o IMPULSE®·G+ Mini, o 
diferencial de corrente STF não só permite movimentos exatos, como também 
fornece preciosas informações de desempenho e diagnóstico através da troca 
de dados com redes de IoT, como, por exemplo, o estado atual do diferencial 
de corrente. O conversor de frequência IMPULSE·G+ Mini pode ser conectado 
a sistemas de bus de campo como Modbus, Profibus ou Ethernet, constituindo 
assim um passo importante no sentido da Indústria 4.0.

O diferencial de corrente STF está equipado com proteção contra sobreve- 
locidade, um controlo de paragem (Rotation Control SRC) e um taquímetro  
1024 PPR aperfeiçoado. Isso permite maior segurança para o operador e menor 
sobrecarga dos componentes estruturais, mecânicos e de controlo. A possi- 
bilidade de programação rápida do conversor de frequência, juntamente com 
a fácil colocação em funcionamento do diferencial de corrente, permite ainda 
uma aplicação plug-and-play fácil, segura e altamente fiável.

Os factos

 � Equipamento de série com  
IMPULSE·G+ Mini da Magnetek

 � Acionamento regulado por  
frequência como opção

 � Ligação fácil a redes de IoT
 � Maior segurança graças a proteção 

contra sobrevelocidade e controlo  
de paragem (Rotation Control SRC)

 � Taquímetro 1024 PPR para  
reação fiável em condições de  
funcionamento difíceis

 � Fácil aplicação plug-and-play
 � Disponível como opção em classe 

de proteção IP66, resistência de 
travagem opcionalmente também 
disponível em IP67



As opções de controlo remoto via rádio
 A nossa ampla gama de controlos remotos via rádio da 

marca Magnetek pode ser adaptada às exigências de 
praticamente qualquer caso de utilização. As nossas 
robustas botoneiras de comando com teclas ou em 
versão de comando master, oferecem aos operadores 
uma visão melhor da área de trabalho, maior segu-
rança, feedback de dados e maior vida útil. A nossa 
gama de produtos oferece um amplo controlo remoto 
via rádio para aparelhos convencionais e até siste - 
mas avançados. Os controlos remotos via rádio da 
Magnetek satisfazem a norma EN ISO 13849-1 PL d e, a 
pedido, podem ser adquiridos em versão com pro teção 
antideflagrante conforme ATEX/IECEx. Os controlos 
remotos via rádio para pontes rolantes em tandem fo- 
ram concebidos em harmonia com a norma EN 15011.

Flex WaveTM

MLTX2TMFlex VUE®

A Flex Wave oferece uma transmissão de dados segura e fiável, 
características inovadoras e funções avançadas, que tornam os seus 
trabalhos de elevação e posicionamento mais seguros e económicos. 
Os emissores ergonómicos e leves oferecem um elevado conforto de 
operação. Como são de um material compósito de plástico reforçado 
com fibra de vidro, são especialmente robustos e duradouros. 

O MLTX2, um dos mais leves comandos master no mercado, foi 
especialmente concebido para elevado conforto de operação. Há 
possibilidade de escolher entre diferentes alavancas, joysticks e 
interruptores basculantes, com os quais ele pode ser exatamente 
adaptado a diferentes exigências.
 

A Flex VUE possui um display a cores integrado, de alta resolução, 
que informa permanentemente o operador sobre o estado atual do 
sistema e sobre diagnósticos de erro, para manter o funcionamento 
perfeito da instalação. Como as informações de diagnóstico estão 
imediatamente à disposição, é possível resolver mais rapidamente 
eventuais problemas, planear melhor trabalhos de manutenção e,  
no fim de contas, reduzir períodos de imobilização. 

 � Programas de scan de canais para evitar radiointerferências
 � Zero G para evitar o movimento involuntário de cargas
 � Classe de proteção IP66 para a utilização em edifícios e ao ar livre
 � Acessórios que oferecem proteção e flexibilidade adicionais,  

por exemplo, uma capa de borracha ou cobertura de vinil 

 � Sistema de código de acesso seguro, com o qual o sinal  
só aciona os aparelhos previstos

 � Geração de frequência sintetizada mais fiável em funcionamento
 � Classe de proteção IP66 para ambientes industriais difíceis 

Disponível com homologação ATEX e IECEx para a utilização na 
zonas 0, 1 e 2: 
· Homologação ATEX: II 1 G Ex ia IIC T3/T4 Ga 
· Homologação IECEx: Ex ia IIC T3/T4 Ga

 � A pedido com display gráfico e feedback bidirecional, que fornece 
permanentemente informações atuais sobre o estado do sistema

 � Configuração rápida, para a instalação estar mais  
rapidamente operacional

 � Regulação adaptável da velocidade para o controlo exato  
dos movimentos de elevação e de translação

 � Caixa de plástico antichoque, estanque e resistente ao calor, 
que também resiste a condições ambientais difíceis

 � Modelo compacto e leve, que protege o operador contra  
o cansaço



A competência em proteção antideflagrante
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IECEx

A STAHL CraneSystems é conhecida internacionalmente 
como especialista em proteção antideflagrante e é um 
dos líderes mundiais do mercado em técnica de pontes 
rolantes com proteção antideflagrante. Para nós, a 
segurança de pessoas e máquinas em áreas com perigo 
de explosão de gás e pó encontra-se em primeiro lugar. 
Em relação a ela não fazemos quaisquer compromissos. 
Como criadores de inúmeras inovações nessa área,  
influenciámos significativamente o progresso da técnica 
de pontes rolantes. A experiência e o know-how de 
muitas décadas, a pesquisa fundamental própria, 
homologações no Instituto Federal Físico Técnico da 
Alemanha (PTB) e noutras entidades de inspeção em 
muitos países do mundo salientam a nossa competência.

A técnica de elevação e de pontes rolantes com proteção 
antideflagrante da STAHL CraneSystems é das técnicas 
mais seguras no mercado nas áreas da indústria 
química, petroquímica, farmacêutica, alimentar, do 
abastecimento de energia, da indústria de construção 
naval, de offshore e de liquefação de gás natural (GNL).

Os componentes de elevação e de pontes rolantes com 
proteção antideflagrante, inclusive os respetivos 
equipamentos, baseiam-se, sem exceção, nas nossas 
gamas standard. Todas as peças são de produção 
própria com sistema de garantia de qualidade  
certificado, desde o motor e o travão até ao comando e 
ao aparelho de comando. Pois é isso que garante a 
proteção antideflagrante sem falhas e de alta qualidade, 
na qual os utilizadores, fabricantes de pontes rolantes  
e construtores de instalações em todo o mundo confiam 
desde há décadas.

As rígidas diretivas da ATEX e regras da IECEx sobre  
a proteção antideflagrante mecânica e elétrica são 
evidentemente cumpridas.

Os factos

 � Especialista internacional de técnica 
de elevação e de pontes rolantes com 
proteção antideflagrante

 � Uma das mais amplas gamas de  
produtos a nível mundial para as zonas 
1, 2, 21 e 22

 � Toda a técnica de elevação e de  
pontes rolantes, bem como todos  
os equipamentos, podem ser  
adquiridos em versão com proteção 
antideflagrante

 � Versão conforme ATEX ou IECEx em 
qualidade certificada

 � Certificações específicas do país 
disponíveis 
 
Para mais informações pode consultar 
as nossas brochuras «Competência 
em proteção antideflagrante» e  
«A solução de engenharia GNL», que 
temos todo o prazer em enviar-lhe  
por correio.



Diferencial de cabo Categoria Proteção contra Proteção antideflagrante

Zona 1 Ex II 2 G Gás Ex db eb IIB T4 Gb ou Ex db eb IIC T4 Gb

Zona 2 Ex II 3 G Gás Ex db eb ec IIB T3 (T4) Gc ou Ex db eb ec IIC T3 (T4) Gc

Zona 21 Ex II 2 D Pó Ex tb IIIC T120 °C Db

Zona 22 Ex II 3 D Pó Ex tc IIIC T120 °C Dc

Diferencial de corrente Categoria Proteção contra Proteção antideflagrante

Zona 1 Ex II 2 G Gás Ex db eb IIB T4 Gb ou Ex db eb IIC T4 Gb

Zona 21 Ex II 2 D Pó Ex tb IIIC T120 °C Db

Zona 22 Ex II 3 D Pó Ex tc IIIC T120 °C Dc



O CraneKit
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Com os CraneKits para gruas-pontes suspensas, gruas- 
pontes monoviga e biviga, a STAHL CraneSystems 
oferece aos construtores de pontes rolantes em todo  
o mundo a possibilidade de executarem encomendas  
de modo eficaz e económico com um esforço de 
planeamento razoável. Disso também faz parte – se 
pretendido pelo cliente – o apoio da nossa equipa  
de engenharia. O aconselhamento do cliente, o  
planeamento, a construção do sistema de ponte rolante, 
assim como a assistência e o fornecimento de peças 
sobressalentes ficam ao cuidado do construtor da ponte 
rolante no local.

A STAHL CraneSystems põe à disposição o software de 
planeamento estruturado, intuitivo, com uma base  
de dados permanentemente atualizada. Este programa 
permite aceder à nossa completa gama standard. O 
nosso software de planeamento especialmente razoável 
e eficaz permite a configuração simples e clara do 
sistema de ponte rolante, bem como poupar tempo na 
preparação de orçamentos e encomendar sem  
problemas. Por meio de uma visualização 2D ou 3D  
pode ver logo como será o sistema. Assim, recebe 
indicações exatas no que respeita à técnica e a preços.

A STAHL CraneSystems produz o equipamento de elevação, 
os componentes e demais equipamento com elevado 
nível de qualidade e verifica pormenorizadamente os 
módulos para a técnica de elevação, de movimentação e 
de comando. O CraneKit pronto é fornecido pré-montado. 
A montagem do sistema de ponte rolante no local é 
efetuada segundo o princípio de plug-and-play amigo  
do utilizador; condição prévia é isso ser tecnicamente 
possível e corresponder aos requisitos. Se alguma  
vez, ao proceder à montagem, precisar da nossa ajuda,  
o serviço de assistência ao cliente da STAHL Crane- 
Systems encarrega-se disso.

Os factos

 � Eficaz e económico
 � Software estruturado, intuitivo
 � Base de dados atual
 � Apoio opcional pela equipa  

de engenharia ou pelo serviço  
de assistência ao cliente

 � Opcionalmente em versão com  
proteção antideflagrante conforme 
ATEX ou IECEx





Os modelos de pontes rolantes
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A faixa de capacidade de carga em que são utilizadas pontes 
rolantes suspensas, bem como gruas-pontes monoviga e biviga 
com técnica de pontes rolantes da STAHL CraneSystems, vai 
de 125 kg a 250.000 kg, com espaços standard de 40 m entre 
apoios.

Os modelos mais divulgados – pontes rolantes suspensas de uma 
viga e gruas-pontes monoviga e biviga – caracterizam-se por 
pequena altura de construção e curta margem livre lateral dos 
diferenciais e dos carros de translação. As vigas de caixa  
– soldadas segundo a norma DIN – são de fácil manutenção, 
robustas e com pequeno peso.

Desde simples soluções para lugares de trabalho, passando por 
soluções de sistemas abrangendo diversos pavilhões e até 
complexa automatização, tudo é possível consoante as suas 
exigências e ideias. Para a utilização em condições especiais 
podem ser fornecidos diversos modelos especiais. Por exemplo, 
pontes rolantes com espaços extremos entre apoios, em 
funcionamento em tandem, com um ou dois diferenciais, com 
conexão de ascensão da ponte ou desconexão seccional,  
em combinação ou para utilização no exterior com qualquer 
tipo de tempo – tudo isso não é problema. A nossa técnica de 
pontes rolantes convence pela solução certa para cada área.

Pode contar com o apoio de competentes construtores de pontes 
rolantes e de instalações em todo o mundo que, em cooperação 
com a STAHL CraneSystems, concebem, produzem e põem em 
funcionamento a solução individual para as suas necessidades.

Os factos

 � Aproveitamento máximo do espaço 
por meio de variantes de montagem 
especiais

 � Soluções de engenharia especiais
 � Rede mundial de parceiros  

certificados, construtores de pontes 
rolantes e de instalações 
 
No nosso departamento de  
engenharia, engenheiros e técnicos 
desenvolvem – a partir de um dos 
maiores leques de componentes 
standard – soluções individuais  
especiais adequadas aos  
seus requisitos. Essas soluções  
correspondem, naturalmente,  
às atuais diretivas e leis nacionais  
e internacionais. 
 
Pode procurar os parceiros  
certificados da STAHL  
CraneSystems, bem como os  
construtores de pontes rolantes e  
de instalações mais próximos em 
www.stahlcranes.com.



Versão ›EH-A‹

Versão ›EL-A‹

Versão ›ZL-A‹

* Capacidades de carga superiores e maiores distâncias entre apoios a pedido

Versão ›EH-B‹

Versão ›EL-B‹ Versão ›EL-C‹

A ponte rolante suspensa de uma viga
A ponte rolante suspensa de uma viga  
precisa de pouco espaço e move-se na aba 
inferior do caminho de rolamento, que é 
montado em vigas de sustentação ou  
diretamente no teto. Assim dispõe da largura 
completa do pavilhão. A distância do gancho 
de carga às paredes laterais é extremamente 
pequena. Por meio de um travamento da 
ponte rolante podem ligar-se várias pontes 
rolantes suspensas deste tipo, permitindo  
o cruzamento de diferenciais com e sem 
carga. Assim, é possível atingir qualquer  
destino no sistema.

A grua-ponte de uma viga
As gruas-pontes de uma viga são  
individualmente adaptadas à construção  
do teto por meio de diversas variantes de 
conexão. Dessa forma, as características  
do espaço são aproveitadas de forma ideal. 
Utilizando um carro biviga angular com  
uma altura de construção extremamente 
baixa ou um diferencial de corrente modelo 
carro super curto é possível um aumento 
adicional da altura de elevação.

A grua-ponte biviga
A grua-ponte biviga permite mover cargas 
grandes, volumosas, com segurança e  
precisão. Ela é ajustada a edifícios novos 
planeados ou a pavilhões existentes por  
meio de variantes de montagem especiais. 
Amplos pacotes de equipamento aumentam  
a produtividade e a segurança na utilização 
diária.

Modelo
Capacidade de  
carga máxima [t] *

Distância máxima 
entre apoios [m] * Diferenciais

EH-A 10 20 Diferencial de corrente até 6,3 t
Diferencial de cabo até 10 tEH-B 10 20

EL-A 16 28 Diferencial de corrente até 6,3 t
Diferencial de cabo até 16 tEL-B 16 28

EL-C 10 23

ZL-A 160 32,5 Diferencial de cabo SH,
diferencial de cabo AS 7,
guincho SHW 8



Qualidade de um só fornecedor
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Pesquisa e desenvolvimento
 A STAHL CraneSystems orgulha-se de ser uma  

empresa líder na área da técnica de elevação e de 
pontes rolantes. A tarefa dos nossos peritos é refletir 
sempre novamente sobre a elevação e o transporte  
de cargas e adaptá-los às novidades industriais.  
Com o objetivo de desempenharmos sempre um papel 
determinante, os nossos engenheiros experientes e 
especialistas com orientação prática dispondo de sólido 
know-how vão aperfeiçoando a nossa técnica. Ao 
fazerem-no, têm sempre em consideração o proveito 
para os nossos clientes, bem como a técnica mais 
moderna, o alto rendimento e a longa duração dos 
componentes.

Os factos

 � 140 anos de know-how e experiência
 � 140 anos a pensar no benefício para 

os nossos clientes



Produção
 Desde a matéria-prima selecionada, passando pelo 

fabrico de precisão de peças individuais e indo até ao 
produto final de alta qualidade. Cada produto da STAHL 
CraneSystems distingue-se por uma qualidade sem 
compromissos, alta fiabilidade e máxima performance. 
As peças individuais adequadas umas às outras com 
precisão são o resultado do fabrico próprio utilizando os 
mais modernos métodos, sendo que os passos de 
trabalho exigentes são executados manualmente. No 
nosso local de produção na Alemanha especialistas 
experientes montam os diferenciais completos e todos 
os componentes de pontes rolantes e controlam-nos a 
fundo. O nosso sistema de gestão de qualidade integrado 
cumpre os requisitos de comprovativos nacionais e 
internacionais.

Os factos

 � Elevada qualidade e fiabilidade 
através de produção própria

 � Local de produção na Alemanha
 � Fabrico utilizando a mais moderna 

técnica
 � Gestão de qualidade integrada
 � Todos os componentes são testados 

antes de serem fornecidos
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A utilização da técnica de pontes rolantes

Peritos de todos os países reconhecem imediatamente os 
diferenciais e os componentes de pontes rolantes da 
marca STAHL CraneSystems. No fim de contas, eles são 
utilizados em todo o mundo nos mais diversos projetos 
de construção de pontes rolantes e de instalações.  
O nosso know-how e a nossa engenharia permitem 
constantemente a criação de soluções específicas 
inovadoras, pensadas até ao mais ínfimo pormenor  
e produzidas com o máximo cuidado para interessantes 
necessidades e áreas de tarefas. Dessa forma, a nossa 
técnica de pontes rolantes demonstra uma flexibilidade e 
rentabilidade acima da média. A STAHL CraneSystems 
está representada em todos os continentes através de 
sociedades afiliadas, bem como de parceiros de vendas 
e de construção de pontes rolantes.

1

3

2



6

5

4

1 Numa fábrica de produtos químicos é utilizado um diferencial de  
 corrente ST 20 com proteção antideflagrante e uma capacidade  
 de carga até 1.600 kg em trabalhos de manutenção ao ar livre. A  
 construção estreita do diferencial de corrente com proteção  
 antideflagrante permite aproveitar a largura completa da viga da  
 ponte. Os acionamentos de translação das cabeceiras para pontes  
 rolantes suspensas também possuem proteção antideflagrante. 

2 Num terminal de GNL no norte da China são utilizados diferenciais
3 de cabo para GNL do nível de segurança 1. Os diferenciais em  
 versão especial baseiam-se no diferencial de cabo SH 6 Ex e  
 estão montados numa grua giratória sobre os tanques de GNL.  
 Com uma altura de elevação de 58 metros, eles são utilizados para  
 cargas até 3.500 kg. Os diferenciais de cabo foram adaptados  
 para utilização nos tanques de GNL consoante as especificações  
 chinesas. Técnica robusta, tinta anticorrosão e uma carcaça  
 permitem que a ponte rolante de manutenção esteja sempre  
 operacional no rigoroso clima costeiro. As gruas giratórias estão  
 equipadas de ambos os lados com pontes de manutenção.  

4 Uma ponte rolante magnética levanta – por meio de uma travessa  
 dividida em dois – barras de aço de diferentes comprimentos e  
 pesando até 14.000 kg. Ao levantar barras mais curtas, a travessa  
 é inclinada, de maneira que só são utilizados dois dos quatros  
 ímanes. Pernos de medição de carga adicionais permitem a  
 medição exata do peso. A grua-ponte biviga está equipada com  
 dois diferenciais de cabo SH, cada qual com uma capacidade  
 de carga até 8.000 kg. Para aumentar a altura de elevação, os  
 diferenciais de cabo SH trabalham acima das vigas da ponte.  
 O comando completo da ponte rolante situa-se na viga da ponte  
 e é ativado por controlo remoto via rádio. 

5 Graças a um comando de ponte rolante inteligente, que analisa em  
 tempo real os dados de carga e de posição de todas as pontes  
 rolantes, todos os carros de translação e diferenciais e que, com  
 base nesses dados, controla os movimentos de todo o sistema, foi  
 possível reduzir ao mínimo a carga do sistema de ponte rolante  
 sobre o edifício. 

6 Num instituto de pesquisa holandês independente é utilizado  
 um pórtico rolante com diferenciais especiais. Por um lado, um  
 diferencial de cabo SH 6 Twin Drive Concept com uma capacidade  
 de carga de 12.500 kg e controlo permanente de travagem,  
 acionamento e carga. Por outro, um diferencial de cabo AS 7 com  
 carro monocarril e uma capacidade de carga de 12.500 kg. Os  
 diferenciais de cabo podem ser acoplados para funcionamento  
 em tandem por meio de telecomando. Outro equipamento  
 interessante da ponte rolante de alta tecnologia: lança lateral da  
 ponte, cabina deslocável, plataforma elevatória para transporte  
 de pessoas e recuperação de energia.
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1 Para uma ponte rolante de manutenção na instalação metalúrgica  
 de uma mina de níquel é utilizado um diferencial de corrente  
 especial com uma corrente de 12 ramais. Esta solução especial,  
 que permite uma capacidade de carga de 30.000 kg, é composta  
 por quatro diferenciais de corrente ST 50 acoplados. O diferencial  
 de corrente compacto está montado no carro bicarril de uma  
 ponte rolante suspensa biviga. 

2 Na instalação de prensagem de um fabricante de automóveis  
 trabalham sete pontes rolantes completamente automatizadas,  
 ligadas sem fios. Nela são utilizados guinchos SHWF 8 regulados  
 por frequência e diferenciais de cabo ASF 7 também regulados  
 por frequência com capacidades de carga de 16.000 kg a 60.000 kg.  
 Os diferenciais estão equipados para velocidades especialmente  
 altas e para o trabalho com garras-ferramentas. 

3 Na Europa há só uma empresa de reparação de motores para os
4 modelos de motores Trent da Rolls-Royce utilizados nos modelos  
 A 330, A 340 e A 380 da Airbus. Ela é uma das mais modernas e  
 avançadas empresas de manutenção em todo o mundo que utiliza  
 o processo ›Vertical Strip‹ altamente eficaz. Nela são utilizados  
 diferenciais de cabo das séries SHF 3 a SHF 6 da STAHL Crane- 
 Systems. Os diferenciais trabalham sem deslocamento do gancho  
 e com oscilação extremamente reduzida da carga para um  
 posicionamento exato da carga. 

5 Numa marcenaria para construções em madeira maciça na Baviera  
 trabalham duas gruas-pontes de uma viga telecomandadas com  
 uma capacidade de carga de 6.300 kg cada. Elas encarregam-se  
 de todo o transporte – desde as vigas de madeira não tratadas até  
 às paredes de madeira acabadas que são então carregadas em  
 camiões. 

6 Uma empresa de transportes foi reequipada com uma nova ponte  
 rolante que pode levantar cargas com um peso de até 100.000 kg.  
 Como o caminho de rolamento existente tinha sido concebido  
 apenas para cargas até 25.000 kg, é utilizado um comando de  
 ponte rolante especial com dispositivo para manutenção de  
 distância de segurança do nível de desempenho PL d. Para o  
 controlo da ponte rolante há vários sistemas redundantes ativos,  
 entre os quais o multicontrolador SMC e dois lasers de distância  
 com uma precisão milimétrica para controlo permanente da  
 distância. Como diferencial é utilizado o diferencial de cabo  
 geminado compacto AS 7. 

7 No quente e poeirento pavilhão de arrefecimento de moldes para  
 fundição de aço trabalha uma ponte rolante com garra para  
 agarrar e carregar os cilindros de aço com rapidez e segurança.  
 Num carro bicarril estão montados dois diferenciais de cabo ASF 7  
 robustos, regulados por frequência, com tambores de cabo  
 fabricados individualmente. Os movimentos de elevação causam  
 pouca pressão e pouco desgaste graças a passagem inteligente do  
 cabo pelo gorne que, quando a garra com a carga se move, a  
 mantém sempre vertical e estável, sem vibrações, por baixo dos 
 diferenciais.
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1 A grua-ponte biviga – com 24 de distância entre apoios – está  
 equipada com um diferencial de cabo AS 7 com uma capacidade  
 de carga de 5 t. Dois cabos portadores garantem o funcionamento  
 estável e pouco oscilante da garra de material a granel. A ponte  
 rolante, cujo acionamento de translação e o acionamento de  
 marcha do carro estão equipados com conversores de frequência,  
 é comandada a partir de um posto de comando central. 

2 Para o transporte de bobinas numa fábrica são utilizados dois  
 diferenciais de cabo AS 7 em versão dupla controlados por  
 frequência. Com 65 metros de comprimento, o tamanho do pavilhão  
 é justo, pois no centro encontra-se uma grande máquina de 
 produção. Em funcionamento normal, esta zona do pavilhão tem 
 que ser contornada. 

3 Vários diferenciais de corrente ST são utilizados em Inglaterra  
 para a manutenção e substituição de carris. Todos os diferenciais  
 possuem dispositivos especiais de suspensão de carga. Para os  
 diferenciais de corrente trabalharem em sincronia são controlados  
 a nível central. A desconexão é efetuada através do interruptor de  
 fim de curso de engrenagem, sendo o processo de elevação  
 limitado com fiabilidade. 

4 Uma ponte rolante suspensa de uma viga com 3 cabeceiras de  
 ponte é utilizada num hangar nos EUA para montagem de partes  
 traseiras do Airbus A 380 e do Boeing 747. O diferencial, um  
 diferencial de corrente ST com uma capacidade de carga de  
 1.000 kg, encontra-se numa lança do carro com um avanço de  
 800 mm. A lança pode ser girada num ângulo de 180°. Por meio  
 desse movimento auxiliar, a ponte rolante pode mover lateralmente  
 os elementos do leme lateral sem utilizar o carro da ponte rolante. 

5 Na produção semiautomática de peças pré-fabricadas de betão  
 de uma empresa na Baviera é utilizada uma ponte rolante  
 empilhadeira especial. A ponte rolante está equipada com um  
 mastro de elevação. Ele levanta elementos de betão com um peso  
 de até 5.700 kg da linha de produção e empilha-os em carros de  
 transporte. 

6 A capacidade de carga máxima admissível do sistema de ponte  
 rolante de 12.500 kg é distribuída por quatro diferenciais de cabo  
 SH 3. Cada diferencial de cabo possui uma capacidade de carga  
 de 3.200 kg. Os movimentos das pontes rolantes, de ambos os  
 diferenciais e da garra de paletes são controlados por meio de  
 um controlo remoto via rádio em versão comando master.
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1 A grua-ponte biviga fabricada em Künzelsau e na África do Sul  
 atingiu a instalação petroquímica no Gana. A instalação – com  
 uma capacidade de carga total de até 75.000 kg – está equipada  
 com um diferencial de cabo AS 7 e um diferencial de cabo  
 SH 6 como diferencial auxiliar. Para o transporte intercontinental,  
 os engenheiros especialistas da STAHL CraneSystems conceberam  
 uma construção especial muito bem pensada. Para o teste de  
 carga e o controlo dos aparelhos SMC e SLE, os Big Bags tiveram  
 que ser enchidos de água no Gana, um país muito seco. 

2 Numa central hidroelétrica na Suíça é utilizada uma grua-ponte  
 biviga com um guincho SHW 8, com uma capacidade de carga  
 de 85.000 kg, para a montagem e revisão de uma turbina situada  
 40 metros mais abaixo. Um diferencial de cabo SH, com uma  
 capacidade de carga de 10.000 kg e uma altura de elevação de  
 40 metros, serve de diferencial auxiliar. Por meio do comando  
 especial, a ponte rolante pode ser controlada de forma  
 especialmente precisa e apurada. As velocidades de translação  
 e de elevação situam-se numa margem de poucos milímetros  
 por segundo. 

3 Uma grua-ponte de uma viga com um diferencial de cabo SH 40  
 trabalha na produção mecânica moderna de uma fundição de  
 peças de fundição altamente resistentes. O diferencial tem uma  
 capacidade de carga de 4.000 kg e está equipado com escudos  
 de proteção contra o calor. 

4 Uma ponte rolante especial com cabeceiras de ponte rolante  
 suspensas de alturas reduzidas e um diferencial especial  
 individualmente adaptado trabalha numa instalação química na  
 Alemanha. O diferencial especial é um diferencial de corrente  
 duplo STD 50 com duas saídas de gancho a trabalharem em  
 sincronia. Um diferencial de corrente ST 20 serve de diferencial  
 auxiliar. 

5 Dois diferenciais de corrente ST 50, respetivamente, levantam  
 carroçarias automóveis completas e transportam-nas através da  
 linha de montagem. 

6 Para os trabalhos de reparação numa eclusa é utilizado um pórtico  
 rolante com uma capacidade de carga de 50.000 kg. O diferencial  
 de cabo AS 7 situa-se por baixo de um telhado de proteção e o  
 carro é fácil de atingir através de uma ponte de manutenção. Este  
 pórtico rolante pode ser completamente desmontado, transportado  
 por barco e novamente montado. Mesmo após vários meses de  
 armazenamento, ele é montado e está operacional em 48 horas. 

7 O condutor da ponte rolante opera o sistema por cima de uma  
 máquina de papel por meio de telecomando. O rolo de papel muito  
 pesado tem que ser virado, para poder ser suspenso no ponto de  
 fixação da máquina. Para isso, ele é levantado por dois diferenciais  
 de cabo SH 6 com ganchos de carga independentes um do outro.  
 A distância entre os respetivos ganchos no carril de rolamento  
 comum pode ser ajustada por meio de um acionamento elétrico.
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A assistência
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Qualidade até ao mais ínfimo pormenor é o objetivo da 
STAHL CraneSystems. Não só em relação ao tema 
técnica de ponte rolantes, mas também em relação ao 
tema Assistência. A técnica de elevação e de pontes 
rolantes da STAHL CraneSystems encontra-se em todo o 
globo. Desenvolvida por engenheiros e peritos, produzida 
com o máximo cuidado, conforme o nosso standard  
de qualidade com boas provas dadas. Em todo o mundo, 
muitas empresas de diversas áreas optaram pela  
máxima segurança e qualidade: por produtos da STAHL 
CraneSystems.

Nas nossas vendas recorremos exclusivamente a  
construtores de pontes rolantes e instalações  
profissionais e dinâmicos. Deles pode esperar o apoio 
ideal, quando se trata do seu sistema de ponte rolante 
individualizado com técnica de elevação e de pontes 
rolantes da STAHL CraneSystems. Aconselhamento e 
montagem de um novo sistema, controlo e manutenção 
orientados para a instalação, modernização,  
abastecimento de peças sobressalentes e formações. 
Juntamente com as nossas sociedades afiliadas e  
os nossos parceiros em todo o mundo, oferecemos uma 
assistência perfeitamente harmonizada.

Parceiro  
certificado

Construtor de 
pontes rolantes

Cliente final

Cliente final
Cliente finalCliente final

Cliente final
Cliente finalCliente fin

al

Construtor de 
instalações



Peças sobressalentes – disponíveis 24 horas por dia
 Sociedades afiliadas próprias e inúmeros parceiros em 

todo o mundo encarregam-se do abastecimento fiável  
de peças sobressalentes e de ajuda competente no 
local. Mesmo dezenas de anos após o fim da respetiva 
série há peças sobressalentes disponíveis 24 horas  
por dia em todo o mundo.  

Formações
 Para nós, a segurança é especialmente importante. 

Assim, mantemos os nossos parceiros de construção de 
pontes rolantes e clientes finais no local sempre  
a par da melhor utilização e manutenção possível dos 
nossos produtos, oferecendo formação e webinares, 
as sim como informações e ferramentas de segurança 
online. Essas informações estão disponíveis para todos 
os nossos grupos de produtos principais e abrangem 
conhecimentos teóricos e práticos sobre produtos in  di - 
 viduais e sistemas de ponte rolante completos.

O material de formação e as informações encontram-se 
em www.stahlcranes.com/pt/support

Serviço de assistência ao cliente – presente a nível 
mundial

 O nosso serviço de assistência ao cliente é um serviço 
para os nossos clientes: ele assiste técnicos de serviço 
externo, assim como construtores de pontes rolantes  
e de instalações, prestando apoio com conhecimentos 
especializados - sempre e em qualquer lugar. Com fer - 
ramentas de diagnóstico modernas e sistemas de moni  
torização de condições, apoiamo-lo nos seus tra balhos 
de assistência e manutenção. Assim, contri buímos para 
garantir a segurança não só da sua insta la ção como 
também dos seus operadores. Pode confiar!  

O nosso serviço de assistência ao cliente encontra-se em 
customer.service@stahlcranes.com.

MarketingPortal plus – a nossa assistência online
 Em mpplus.stahlcranes.com pode ver as informações 

pretendidas ou fazer o download de modo fácil e 
confortável de: brochuras, informações de produtos, 
documentos técnicos, imagens e muito mais.

@
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Revendedores Sociedades afiliadas

Dinamarca Egito Emiratos Árabes Unidos Equador Eslováquia Eslovénia Espanha Estónia EUA

África do Sul Alemanha Argentina Austrália Áustria Bélgica Brasil Canadá Chile China Colômbia Coreia do Sul Croácia

Filipinas Finlândia Formosa França Grécia Grã-Bretanha Holanda Hong Kong Hungria Índia Indonésia

Suécia Singapura Síria Tailândia Turquia Uruguai Venezuela Vietname

Paquistão Peru Polónia Portugal República Checa Roménia Rússia

Irlanda Israel Itália Jordânia Letónia Líbano Lituânia Malásia México Nigéria Noruega

Esta e outras brochuras encontram-se em www.stahlcranes.com/download. Podemos também enviar-lhas por correio.

Entregue por

O diferencial de corrente ST

A técnica de pontes rolantes SR wheel block Competência em proteção antideflagrante

O diferencial de cabo SH O diferencial de cabo AS 7 The SHW 8 winch

A solução de engenharia GNL


