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Fundada em 1995, a Construschorr Materiais de Cons-
trução e Artefatos de Cimentos é uma empresa referên-
cia em sua região. Localizada na cidade de Lajeado - RS, 
atende todo o mercado de estruturas pré-moldadas e 
possui forte atuação na produção de piso para suinocul-
tura, com diversas obras em andamento e projetos de 
expansão para outros estados. 

A parceria com a PALFINGER iniciou em 2000, através 
da aquisição do guindaste articulado PKB 10000, um 
dos primeiros equipamentos a operar no segmento de 
construção civil na região, tornando-se referência desde 
então. 

Atualmente, a empresa possui quatro equipamentos, 
sendo sua mais recente aquisição o PK 17.001 SLD, o 
qual faz parte de uma exclusiva geração de guindastes, 
apresentada em 2018 para o mercado brasileiro.  A nova 
geração SLD foi criada com o intuito de agregar mais ro-
bustez e versatilidade aos equipamentos PALFINGER. 

O resultado disso foi um guindaste com maior capaci-
dade de carga, mantendo o baixo peso estrutural. Além 
das vantagens de série, o PK 17.001 SLD ainda apresen-
ta uma diversa gama de opcionais, chegando a até cinco 
lanças hidráulicas e duas lanças manuais.

Na Construschorr, o PK 17.001 SLD já se tornou impres-
cindível. Não apenas pelos seus alcances e baixo peso, 
mas principalmente devido ao diferencial oferecido pelo 
Single Link Plus. Este benefício de série possibilita que 
o guindaste atinja um ângulo negativo de 15°, tornando 
possíveis aplicações em espaços de baixo acesso. 

Sérgio, proprietário da empresa, reforça essa importân-
cia para sua aplicação ao explicar: 

A Construschorr está muito satisfeita com o equipamen-
to, o qual segundo ela, supera as suas expectativas em 
termos de qualidade. “É fundamental nos dias de hoje 
que se tenha um guindaste que não gere muitas manu-
tenções ou problemas durante as aplicações no campo. 
Realmente não passamos por estes problemas com a 
marca PALFINGER”, reforça Sérgio. 

Além disso, ressalta como dois fatores importantes da 
marca, a confiabilidade e comprometimento com o 
cliente. “Eu sei que estou lidando com uma empresa sé-
ria. Se tens essas duas coisas, tens basicamente tudo”, 
conclui Sérgio.

“Antes era limitado, o operador 
não conseguia acessar o telhado 
para executar alguns serviços, 
principalmente em galpões, que 
geralmente possuem um pé 
direito muito baixo. Agora, com 
o PK 17.001 SLD e seu ângulo 
negativo,é possível acessar
a parte abaixo do telhado 
facilmente, tanto para conserto 
de vigas ou para transportar 
algum material para dentro do 
galpão. Funciona realmente, 
é muito satisfatório.”
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