SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS PARA TODO BRASIL

A Equiport foi fundada em 1995, como representante oficial da PPM, hoje Konecranes em todo território
nacional no segmento de Equipamentos Portuários. Nossa empresa foi pioneira a introduzir no mercado
nacional equipamentos de alta tecnologia, colaborando assim com a modernização e desenvolvimento dos
portos brasileiros.
Em seus mais de 23 anos de existência no Brasil, a Equiport conquistou a liderança no mercado de Reach
Stackers, graças à simplicidade, segurança, disponibilidade e confiabilidade do Reach Stacker hoje Konecranes,
como também à alta qualidade da assistência técnica e serviços de pós-vendas prestados por nossa equipe.
Hoje como representante das marcas Konecranes, Manitou e Capacity a Equiport tem em seu portfolio,
equipamentos robustos, confiaveis e de qualidade para atuar nos segmentos de movimentação de cargas em
geral e elevação de pessoas.
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NOSSOS VALORES

Composta por uma equipe técnica especializada e treinada pelas fábricas, a Equiport oferece
serviços de manutenção preventiva e corretiva em seus equipamentos em todo território nacional.
Ficamos disponíveis em tempo integral, afim de garantir um pronto atendimento, segurança, agilidade
e confiabilidade no funcionamento dos equipamentos fornecidos.
Trabalhamos com contratos de manutenção tipo “full service” desenvolvidos para atender as
necessidades especificas dos nossos clientes.

SEGURANÇA NO TRABALHO
Possuímos uma frota de carros-oficina equipadas para
atender ao chamado de assistência técnica com qualidade
e eficiência. A Equiport tem profissionais capacitados
nas normas de segurança do trabalho, constantemente
treinados nas atividades de trabalho em altura (NR35),
espaço confiado (NR33), segurança em instalações
em eletricidade (NR10) e no transporte e manuseio de
materiais (NR11).

A Equiport possui um estoque permanente de peças para
pronta entrega com mais de 2500 itens para reposição
imediata, além disso, nosso estoque está conectado
online diretamente com o departamento de peças das
fábricas, para agilizar a reposição dos componentes.
Com foco na satisfação de nossos clientes, a Equiport
conta com uma equipe especializada que oferece um
atendimento rápido e de qualidade, garantindo um menor
tempo de parada da máquina.

Entrega rápida e confiável para todo o país

EMPILHADEIRAS PRODUZIDAS
COM DEDICAÇÃO

REACH STACKER

Modelos com capacidades para empilhamento de contêineres
5 hc, 6 dry e 6 hc de altura na primeira fila com a melhor
performance do mercado na movimentação de contêineres
na 2ª e 3ª fila.
Modelo

Capacidade

Altura de empilhamento

TFC45h

45t

5 (9’6’’)

R 6-36M

45t

6 (9’6’’)

SMV 108 TC6

10t

6 (9’6’’)

SMV 4542 TC4

43t

Especial balsa

ECH - EMPTY CONTAINER HANDLER

Empilhadeira frontal para contêineres vazios com ótimo custo
beneficio para seu terminal na operação e armazenagem de
contêineres com capacidade de até 8 alturas.
Modelo

Capacidade

Altura de empilhamento 8’’6’

E 6-8

8t

6

SMV 5/6 ECC 90

9t

6

SMV 7/8 ECC 90

9t

8

SMV 6/7 ECC 100 DS

10t

7 ou 7 + 1

FORKLIFT TRUCK

Empilhadeiras de garfo de médio e grande porte fabricadas
com componentes de alta tecnologia com capacidades
de 10 à 65 toneladas, ideais para operação em terminais
portuários e indústria pesada.
Modelo

Capacidade

Altura da torre

KC F14-600C

14t

3660mm

SMV 18-900 C

18t

3645mm

SMV 25-1200 C

25t

3810mm

SMV 32-1200 C

32t

4000mm

SMV 42-1200 C

42t

4550mm

TERMINAL TRACTOR

Tratores de terminal para transporte e movimentação de
contêineres em terminais, centro de distribuição e indústria,
com capacidade de tração de 50 à 110 toneladas PBT.
Modelo

PBTC

Versão

TJ 9000

110t

4x 2|4x4

SOLUÇÕES EM MOVIMENTAÇÃO

EMPILHADEIRAS INDUSTRIAIS

Empilhadeiras industriais contrabalançadas a combustão e
elétricas de 1.5 a 10 toneladas.
Empilhadeiras semi industriais / Todo Terreno de 1.8 a 7
toneladas.
Modelo

Combustível

Cap. máx.
de carga - kg

Cap. máx
de elevação - m

MI35

GLP / Diesel

3.500

6,5

MI70

GLP / Diesel

7.000

6,0

ME 425c

Elétrica

2.500

6,0

M-X 50 - 4x4
Todo Terreno

GLP / Diesel

5.000

6,0

MANIPULADORES TELESCÓPICOS

A mais completa linha de manipuladores telescópicos para
todas as aplicações, de 2 a 35 toneladas e de 4 a 32 metros
de alcance.

Modelo

Cap. máx.
de carga - kg

Cap. máx
de elevação - m

Alcance máx.
m

MT 420

2.000

4,3

2,65

MT-X-1841

4.100

17,6

13,5

MLT-X 735

3.500

6,9

3,9

MRT-X 2550

4.999

24,7

21,4

MHT-X 10230

23.000

9,65

5,8

PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS

Plataformas tipo tesoura, tipo mastro vertical, elevatórias
articuladas e elevatórias telescópicas com capacidades de
até 28 metros de alcance.

Modelo

Motorização

Altura de trabalho
-m

Cap. máx
de carga - kg

Numero de
pessoas (in/Out)

120 SC

Diesel

11,96

454

4/2

170 AETJ-L

Elétrica

16,9

200

2/2

160 ATJ

Diesel

16,01

230

2/2

280 TJ

Diesel

27,75

350

3/3

EQUIPAMENTOS PARA TODA APLICAÇÃO

Portos e terminais de contêineres
Intermodal e ferrovias
Transporte e logística
Movimentação trimodal fluvial
de cargas
Aço, alumínio e mineração
Concreto, tijolos e rochas
Madeira, polpa e papel
Indústria automotiva
Indústria pesada em geral
Estaleiros navais
Petróleo e gás
Energia eólica
Nuclear
Aproveitamento energético
de resíduos
Construção
Agrícola
CONSULTE-NOS TAMBÉM SOBRE
EQUIPAMENTOS USADOS
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