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Sensor inferior, quando próximo de 
algum obstáculo emite um aviso 
sonoro.
Sensor de teto, quando próximo de 
algum obstáculo corta a 
movimentação.
Possibilidade de características 
especiais, conforme necessidade do 
cliente.

DUPLICADOR DE VAGAS
COMPACT

ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS DO DUPLICADOR DE VAGAS:

estafacil.com.br

OPCIONAIS

Oferece fácil operação com segurança elevada de acordo com as normas NR10 
e NR12.
Funcionamento com baixo nível de ruídos.

Pode ser instalado em local interno ou externo.
Acionamento das roscas sem fim efetuada por motores e redutores, oferecendo 
maior segurança e menor taxa de manutenção. 

Sistema através de rosca sem fim, com porca longa para cada lado.

Acionamento através de botoeira posicionada em altura de 1.38 m, com 
chaveamento.

Não permite que os veículos circulem sob o duplicador.

Blindagem contra jatos de água permitindo ficar sob efeito de chuva ou limpeza 
pesada.
Plataforma fechada e inclinada, com tratamento superficial antiderrapante que 
protegem vazamentos do veículo superior.

Travas mecânicas automáticas de série.
Incluso chumbadores galvanizados para fixação.

CARACTERÍSTICAS

estafacil.com.br

SUV X SUV COMPACTO X SUV COMPACTO X COMPACTO

CAP. 2000 KG

COMPACT

Altura livre
 (mm)

Comprimento
 (mm)

Comprimento
 (mm)

Altura livre
 (mm)

Altura livre
 (mm)

Comprimento
 (mm)

3550 5700 3000 5700 2900 5200

UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS MODELOS DE VEÍCULOS

Valores como consumo, motor, tempo, dentre outros podem variar de acordo com as condições 
escolhidas no projeto.

A solução para
acesso com 
baixa altura

CARACTERÍSTICA DO COMPACT

3570

2000

680

4,0 / 3,0

127-220

65

2400

Potência (cv)

Alimentação (v)

Tempo (s)

Comprimento (mm)

Vão livre (mm)

Peso (kg)

Largura (mm)
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