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DIFERENCIAL
AGREGANDO VALOR

As Plataformas Aéreas a combustão da linha NANO 
TRAK são uma grande aliada do trabalhador com baixo 
custo operacional. Tem o objetivo de substituir os andai-
mes tradicionais onde é necessário versatilidade e 
agilidade na execução de pequenos, médios e grandes 
serviços.

Com altura máxima de trabalho de 6m e capacidade de 
carga de 140Kg, são ideais para realizar trabalhos 
externos de difícil acesso com uma grande variedade de 
aplicações, tais como, canteiros de obras, manutenções 
de fachadas em centros urbanos, manutenções indus-
trial, predial, comercial, residencial, entre outros.

Devido ao seu tamanho pode passar por uma porta 
padrão de 80cm de largura. E pode muito bem ser 
aplicada em locais de difícil acesso, pois trafega com 
facilidade em todos os tipos de terreno.

SNM
SISTEMA DE NIVELAMENTO MANUAL

Em superfícies desniveladas, com esse sistema se faz 
necessário a operação manual de ajustes na longitudi-
nal e transversal, auxiliado por níveis mecânicos e aviso 
sonoro do sensor, você obterá o nivelamento preciso da 
máquina em relação a superfície.

A plataforma é recomendada para trabalhar em super-
fícies com desnivelamento acima de 6º em relação as 
esteiras.

OPCIONAIS
ACESSÓRIOS

• Motor auxiliar de corrente alternada com cabo.

PERFORMANCE
ECONOMIA

O dobro dos ciclos de trabalho que
as tesouras elétricas concorrentes.

CARACTERÍSTICAS:

• Tração por esteiras.

• Sensor de inclinação.

• Superfície antiderrapante do cesto aéreo.

• Porta manual de instrução de fácil acesso ao operador.

• Portão de segurança com travamento mecânico e elétrico.

• Dispositivo de emergência para a descida manual.

• Válvula anti-queda.

• Guarda-corpo dobrável para transporte.

• Alarme sonoro para subida e descida.

• Horímetro e indicador de nível de bateria.

• Parada de emergência nos controles de solo e plataforma.

• Movimentação da máquina somente com plataforma em 
repouso.

• Rolete guia das esteiras tanden.

• Equipamento regulamentado nas normas NR-35 e NR-18, 
conforme o anexo II.

PLATAFORMA AÉREA PARA TODO TERRENO,
TIPO TESOURA COM TRAÇÃO POR ESTEIRAS.

PLATAFORMA AÉREA COM TRAÇÃO POR ESTEIRAS

Capacidade de carga (Kg) ..........................................

A (mm)= Altura máxima de trabalho .........................

B (mm)= Altura máxima plataforma .........................

C (mm)= Altura posição retraída ...............................

D (mm)= Largura plataforma ....................................

F (mm)= Largura da base ..........................................

E (mm)= Comprimento plataforma ...........................

G (mm)= Comprimento da base ................................

J (mm)= Medida transversal .....................................

K (mm)= Medida longitudinal ....................................

Motor de elevação .....................................................

Baterias (v x ah) ........................................................

Gasolina (potência) ...................................................

Gasolina (reservatório) ..............................................

Partida elétrica (consumo) ........................................

Inclinação transversal (graus°) .....................................

Inclinação longitudinal (graus°) .....................................

Veloc. operação - Repouso (km/h) .....................................

Veloc. operação - Elevada (km/h) .....................................

Tempo de elevação (s) ......................................................

Tempo de descida (s) .................................................

Raio de manobra, externo (mm) .....................................

Tração .........................................................................

Peso do equipamento (Kg) ........................................

NANO TRAK 6.0

140

6135

4135

2100

500

750

1250

1460

1905

1400

Principal

12 x 65

15 cv

6 Litros

4,15 l/h

20

40

1,7

0

26

35

750

Esteira Borracha

815
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