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P 900

DIMENSÕES PERFEITAS

ALCANCES

DIMENSÕES (mm)
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EQUIPAMENTO PADRÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 

Altura máx. de trabalho   90 m

Altura máx. do fundo do cesto   88 m

Alcance máximo horizontal    32,3 m

Ângulo de giro da torre                                                                   500°

Sistema de Lanças

Lança hidráulica com jib, área de trabalho   180°

Lança hidráulica superior, área de trabalho   162°

Cesto

Cesto padrão: cesto telescópico (CxLxA)   2,15 - 3,88  x  1,05  x 1,10 m

Rotação do cesto   2 x 85°

Carga máxima permitida no cesto   530 kg

Sapatas

Função e tipo de sapatas         Sapatas hidráulicas H totalmente variável

Máxima abertura das sapatas  -    8 m                                                                        
com ambos os lados totalmente estendidos       

Veículo de transporte e Instalação

PBT   48000 kg

Comprimento em posição de transporte   16,15 m

Altura em posição de transporte   3,99 m

Largura em posição de transporte   2,54 m

Ângulo de saída   8°

 

Sapata automática e sistema de nivelamento

Múltiplo sistema de descida de emergência com comandos a partir do cesto e da base

Acionamento de emergência via circuito hidráulico separado do chassi do transportador

Display gráfico colorido nos painéis de operação

Proteção contra colisão para cesto de trabalho e lança da Jib (dispositivo de fixação)



PALFINGER.COM

Os equipamentos apresentados neste folheto nem sempre correspondem à versão Standard. A empresa 
se reserva o direito de alterar e introduzir melhoramentos em seus projetos, a qualquer tempo, ou mesmo 
descontinuá-los independentemente de aviso prévio ou comunicação. Para sua montagem, deverão ser 
obedecidas as normas e regulamentos específicos do CONTRAN e do fabricante do caminhão. Imagens 
meramente ilustrativas. 
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