CESTA AÉREA ISOLADA
TELESCÓPICA
Com mais de 30 anos de experiência em montagem de plataformas aéreas sobre caminhão, a Socage com essa
nova série, passa a atender mais uma demanda de clientes do setor elétrico que utilizam equipamentos para
trabalhos de manutenção em redes de distribuição de energia elétrica, manutenção em linha viva, plantão e
emergência, poda de árvores, iluminação pública, dentre outros serviços.
Os equipamentos são projetados, fabricados e testados conforme normas ANSI A92.2/2015 e NBR:16092,
atendendo aos requisitos estabelecidos pelo Ministério do Trabalho através da NR-12 Anexo XII.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
13,5m - Altura de Trabalho

Giro da Torre -

OPCIONAIS
∞

CESTO DUPLO

CESTO BIPOSTO (2 pessoas)

DUPLO ISOLAMENTO

CATEGORIA B - 69KV

4 PATOLAS

ROTAÇÃO DO CESTO

CENTRAL HIDRÁULICA REMOVÍVEL

PINTURA ESPECIAL

N8901693

12,0m - Altura até o Fundo da Cesta

Material do Cesto - Fibra de vidro

N8901693

N8901693

8,2m - Alcance Lateral

Estabilização - A (dianteira)

136Kg - Capacidade da Cesta

Comandos - Hidráulicos

N8901693

70x70x110mm - Dimensões da Cesta
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Configuração de entre-eixo mínima para montagem.
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VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Dimensões Reduzidas

Rotação do Cesto

Acesso ao Cesto

Central Hidráulica Removível

Equipamento compacto melhora a
estabilidade do veículo quando em
movimento, resulta em mais
segurança na condução.

Posicionamento do cesto fabricado
para a facilidade no acesso e
eventuais resgates.

Nivelamento Hidráulico

Sistema de nivelamento do cesto sem
utilização de correntes, reduzindo
consideravelmente o volume e o
custo com manutenções.

Opcional que amplia área de atuação do
cesto e possibilita maior agilidade no
trabalho, evitando eventuais
reposicionamentos do veículo

Opcional que reduz o tempo das
manutenções preventivas, centraliza os
componentes hidráulicos fundamentais
para o correto funcionamento do cesto
aéreo

Saída Para Ferramenta
Hidráulica
Engate no cesto para facilitar o trabalho e
possibilitar a utilização de ferramentas
hidráulicas.

Solicite uma Cotação
comercial@socage.com.br
(19)3115-8000

