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▼ ▼  Mostrado: SBL-1100

Série SBL-1100, Pórtico Hidráulico

•  Lança octogonal oferece maior força e estabilidade

•  Os cilindros avançam simultaneamente em todos 
os estágios

•   Largura da banda de rodagem e trilhos específicos para 
calços fornecem superfície ideal de direcionamento

•  Projeto de trilha de roletes com propulsão própria reduz 
a pressão dos rolamentos no solo e faz com que as rodas 
não patinem

•  Hidráulicos independentes em cada perna do pórtico para 
organização da área de trabalho

• Controles sem fio para visibilidade máxima da carga

• Secções dobráveis de lança para facilidade no transporte

•  Projetado e testado para estar de acordo com os padrões 
de segurança ASME B30.1-2015

•  Lloyds testemunhou o teste a 120% de carga máxima 
de trabalho

 ◀  Pórtico Hidráulico 

Série SBL-1100 

INTELLILIFT

O sistema de controle sem 

fio Intellilift está incluído 

em todos os pórticos 

hidráulicos Enerpac. O 

controlador Intellilift oferece maior 

segurança e controle e inclui os 

seguintes recursos:

•  Comunicação criptografada 

bidirecional que elimina a 

interferência de outros dispositivos

•  Operação à distância utilizando 

canais múltiplos sem fio (2.4 GHz) 

ou controle com cabo (RS-485)

•  Ajustes de velocidades alta e baixa

•  Sincronização automática do 

levantamento com precisão de 

25.4 mm (1 pol.)

•  Sincronização automática do 

deslocamento com precisão de 

0,60 pol. (15 mm)

•  Alarmes de excessos de carga 

e de curso

•  Controle remoto de 

deslocamento lateral 

•  Interruptor de parada de emergência

Precisão no 
Levantamento e  
Posicionamento de 
Cargas Pesadas
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Capacidade (4 torres):

425-1180 toneladas
Altura de Levantamento:

4,37-12,0 metros

Pórticos Hidráulicos

Pórticos Rolantes de 

Guindaste são uma maneira 

segura e efi ciente para 

levantar e posicionar cargas pesadas 

em aplicações onde guindastes 

tradicionais não cabem e estruturas 

suspensas permanentes de guindastes 

não são uma opção.

Pórticos hidráulicos são colocados 

em esteiras para fornecer meios de 

movimentação e posicionamento de 

cargas pesadas, muitas vezes com 

um único içamento. 

Enerpac oferece três séries de 

Sistemas de Pórticos Hidráulicos:  

• A relação custo-benefício do 

“Super Lift” - Série SL com o 

melhor controle da classe e 

capacidade comparável utilizando 

cilindros telescópicos oferecidos 

em 2 ou 3 estágios.

• A Super Lança de Levantamento 

para serviços pesados da Série SBL 

com capacidades de até 1.200 ton. 

e recursos de levantamento em 

3 estágios através da estrutura 

da lança.

• A Mega Lança de Levantamento da 

Série MBL que incorpora todos os 

dispositivos da Série SBL e oferece 

capacidade total de levantamento 

ao longo de todo o curso.

Todos os pórticos Enerpac são 

entregues com sistemas de controle e 

propriedades específi cas para garantir 

segurança e estabilidade ideais.

Peso

por torre 

(kg)

Capacidade

com 1 torre

(toneladas) (kN)

Estágio

Dimensões mostradas em mm.

▼ Acessórios Opcionais

Trilhos de Deslizamento

Permitem o fácil 

levantamento da torre do 

pórtico, disponíveis em 

dois comprimentos padrão, 

3 e 6 metros.

Vigas de Cabeçote

Vendidas em pares, incluem 
pontos de levantamento e 
bolsas para forquilhas que 
facilitam o posicionamento 
nas torres dos pórticos.

Disponível em comprimentos de 8 m 
(26,24 pés), 10 m (32,80 pés) e 12 m 
(39,36 pés).

Deslocamento lateral 

motorizado 

Propulsão elétrica 

controlada pelos controles 

padrão do pórtico. Cada 

conjunto consiste de 4 

unidades e duas barras de extensão.

Olhais de Içamento

Projetado para transferência 

da carga para a parte 

superior das vigas dos 

cabeçotes. Podem 

acomodar manilhas de 250 tons ou ser 

fixados diretamente na carga levantada.

Modelo 

(4 torres)

Estágio 1

Estágio 2

Estágio 3

Dimensões mostradas em m.
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Seu Distribuidor Enerpac:

Série SBL-1100, Pórtico Hidráulico

A linha de “Industrial Tools” 

(Ferramentas Industriais)

Cilindros e Produtos para Levantamento 
•   Uso Geral 
•   Leves, de Alumínio
•   Ultra-Baixos, Compactos 
•   Atracadores 
•   Haste Vazada
•  Precisão
•  Alta Tonelagem
•   Curso Longo
•   Macacos
•  Sistema de Nível do Levantamento
•   Macaco para Levantamento, Pow'R LOCK™
•   Macaco para Levantamento, Pow'R RISER®

•   Produtos para Ambientes Agressivos
Bombas 
•  Manuais
•  Sem fi o e com Acionamento Elétrico
•  Pneumáticas por Ar Comprimido 
•  Acionamento a Petróleo 
Componentes do Sistema
•   Mangueiras, Engates Rápidos, Óleo
•  Manifolds e Conexões
•  Manômetros, Adaptadores 
Válvulas
•  Direcionais de 3 e 4 vias
•  Controle de Pressão e Vazão
Prensas
•   Armação Tipo H e mesa com Armação 

Deslizante
•  Tipo Grampo C e Mecânica
•  Tensiômetros e Células de Carga
Extratores
•  Conjunto de Extrator completo 
•    Conjunto de Extrator para múltiplos usos
•  Extrator Mecânico Posi Lock®

Ferramentas
•  Conjuntos de Manutenção
•  Puncionadoras
•  Cunha para Levantamento
•   Elevadores de Equipamentos Pesados
•  Conjuntos de Roletes de Carga
•  Cunhas e Cilindros Separadores
•  Cortadores Hidráulicos
•  Dobradores de Tubos
Ferramentas para Aparafusamento
•  Multiplicadores
•  Torquímetros
•  Soquetes
•   Bombas para Torquímetros e 

Tensionamento
•  Mangueiras duplas de Segurança
•  Cortadores de Porcas
•   Separadores de Flanges
•    Ferramentas para Alinhamento de Flange
•  Facear Flange
Soluções Integradas
•  Sistemas de Levantamento Sincronizado
•  Sistemas de Levantamento por Estágios
•  Sistemas de Lançamento de Pontes
•  Sistemas de Içamento Sincronizado
•  Pórticos Hidráulicos
•  Macacos Multicabos para Levantamento Pesado
•  Sistemas de “Esquidagem”
•  Torres Automontantes
•  Módulo de Transporte Autopropelido
•  Sistemas de Movimentação por Corrente

Para informações mais

recentes sobre Enerpac:

www.enerpac.com 

Visite o “Web Site” de 

Enerpac e descubra sobre:

•  Aprenda mais 
sobre hidráulicos

•  Promoções
•  Calculadora para Aparafusamento “Online”
•  Novos produtos
•  Catálogos Eletrônicos
•  Feiras
•  Manuais (instrução e folhas de reparo)
•  Distribuidores mais próximos e Centros 

de Serviço
•  Produtos Enerpac em ação
•  Soluções Integradas

Encomendando Produtos e Catálogos

Para encontrar o nome do Distribuidor 

ou Centro de Serviço Enerpac mais 

próximo, para solicitar literatura ou 

ajuda em aplicações técnicas, entre 

em contato com Enerpac em um 

dos endereços da próxima página 

ou faça sua pergunta através do 

E-mail: info@enerpac.com

Ao mesmo tempo em que Enerpac 

possui o maior portfolio de produtos do 

mundo para aplicações de levantamento 

pesado e controle de carga, temos 

também o conhecimento para juntar 

todos estes programas ou modifi cá-los, 

oferecendo um sistema de levantamento 

para suas aplicações mais exigentes 

e exclusivas.

•  Sistemas de Levantamento Sincronizado
•  Sistemas de Levantamento e Subida
•  Sistemas de Lançamento de Pontes
•  Sistemas de Içamento Sincronizado 
•  Pórticos Hidráulicos
•  Cilindros Multi Cabos para Levantamento Pesado
•  Sistemas Esquidantes
•  Torres Auto Elevatórias
•  Trailer Modular Auto Propulsado
•  Sistemas para Tracionar Correntes

Soluções hidráulicas para movimento controlado 
e posicionamento de cargas pesadas

 Localização de Enerpac através do mundo
Para uma lista completa de endereços, veja: 

www.enerpac.com/en-us/enerpac-locations

Sobre Enerpac

Enerpac é líder global no fornecimento 

de ferramentas hidráulicas de alta 

pressão e em soluções, com uma 

vasta gama de produtos, experiência 

local e rede de distribuição mundial.  

Com histórico comprovado em ampla 

variedade de mercados, Enerpac 

projeta e fabrica ferramentas de alta 

qualidade e soluções para todas as 

aplicações industriais.

Enerpac ganhou experiência única no 

fornecimento de soluções hidráulicas 

para o movimento controlado e 

posicionamento de objetos pesados. 

Enerpac apoia o seu trabalho ao oferecer 

as soluções e serviços adequados que 

vão ajudá-lo a completar sua atividade 

de forma efi ciente e com segurança.
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