GRUAS TORRE

Catálogo da linha
métrico / imperial

EFICIÊNCIA
EM ALTURA

Gruas automontaveis
Gruas tipo plano
Gruas tipo cabeça de martelo
Gruas articuladas
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ENTREGANDO
SUCESSO JUNTOS

GRUAS TORRE

Edifiícios e produtos da engenharia civil são contruídos
de maneiras diferentes por todo o mundo. Porém, seja
qual for a arquitetura e o estilo construtivo da sua obra,
existe um modelo de grua Terex perfeito para você ganhar
tempo e obter um excelente retorno pelo seu investimento.
As gruas Terex são práticas para montagem, conta com
motores econômicos e poderosos, tornando a capacidade
de içamento notável.
Adicione à essas qualidades um baixo índice de paradas
que a qualidade Terex oferece e você agregará um valor
estupendo à sua obra.
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A ESCOLHA
PERFEITA

GRUAS TORRE

A Terex não limita você a um único modelo de
grua torre que você tenha de adaptar para as suas
aplicações. Em lugar disto, existem gruas torre
Terex nos modelos automontaveis, tipo cabeça de
martelo, tipo plano e articuladas, cada um uma
grande variedade de tamanhos e capacidades.
Você pode escolher o estilo certo para o seu projeto,
e cada um deles tem versatilidade para muitas
tarefas no canteiro.

Gruas tipo plano
Os gruas tipo plano da Terex caracterizam-se pela
qualidade da mão de obra empregada, que garante
desempenho confiável sob operação contínua.
Fácil montagem/manutenção e modularidade das
peças conferem alto nível de eficácia nos custos.
Cabines ergonômicas permitem que os guindasteiros
trabalhem com eficiência.

Gruas tipo cabeça de martelo
Projetado para facilidade de manutenção e desempenho confiável durante
longas jornadas, a série de gruas tipo cabeça de martelo Terex SK oferece
excelente capacidade de manobra e precisão nos momentos de elevação
de carga. Beneficiados pela confortável cabine ergonômica, a economia
no tempo de instalação dos contrapesos, o diagrama de carga de
alto desempenho e os recursos de segurança incorporados,
a seu design e componentes de qualidade comprovada
foram projetados para oferecer desempenho seguro,
confiável e econômico em longos períodos
de trabalho.
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TOWER CRANES

Gruas articuladas
Combinando mais de vinte anos de experiência com o
que há de mais avançado na Terex em termos de inovação
e tecnologia em gruas torre, os modelos articuladas
Terex CTL são uma opção popular entre as maiores
construtoras no mundo inteiro. Particularmente bem
adaptados à construção de arranha-céus em canteiros
de obra urbanos, os gruas articuladas Terex CTL foram
feitos para trabalhar juntos em uma grande variedade
de configurações de maneira eficiente e segura.

Gruas automontaveis
Renomados por sua confiabilidade e rapidez na montagem
e no transporte, os gruas automontaveis Terex CBR são
bastante valorizados para soluções de içamento rápidas
e eficientes no mundo inteiro. Feito para excelente
produtividade e longa vida útil com economia nos custos
operacionais, o grua automontaveis é perfeito para toda
obra, proporcionando aos clientes excelente retorno do
investimento.

5

FEITO COM
CONFIANÇA
Os gruas torre Terex costumam ser usados em projetos
com longos cronogramas. Por isto, foram projetados
para trabalho duro em todas as estações – sob frio
rigoroso ou calor escaldante.
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Durabilidade sob as condições mais rigorosas
Projetado para facilidade de transporte e rapidez na
instalação
Ar condicionado e calefação de confiança para o conforto
do operador em quase todas as condições climáticas

GRUAS TORRE

Gruas trabalhando é gruas que dá lucro, e os gruas
torre Terex são feitos para trabalhar. Próprios para
içamentos pesados e instalação nos canteiros mais
difíceis, eles também podem poupar seu tempo em
outras tarefas da obra, transferindo materiais de um
lugar para outro. Desde a eficiente instalação, que o
libera para o trabalho rapidamente, até a variedade de
trabalhos que pode assumir na obra, o gruas torre Terex
comprova seu grande valor a cada dia.
Fabricação de qualidade, projetada para
desempenho confiável hora após hora
Fácil acesso para manutenção reduz ao máximo
as paralisações
Cabines ergonômicas proporcionam o conforto
necessário nas longas horas do trabalho

ELEVE SEUS LUCROS
PARA O ALTO
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GRUAS TORRE

EFICIÊNCIA EM
ALTURA
Gruas torre são de uso comum quando a aplicação exige
não só altura mas também alcance horizontal. Todas as
quatro variedades dos gruas torre Terex tem o alcance
de que você precisa com a eficiência que você quer.
A construção modular da maioria dos modelos ajuda
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a reduzir os custos de transporte. Motores econômicos
com inversor de frequência dão a potência desejada
otimizando os custos com energia elétrica. E ano após
ano, seu valor continua, graças a peças duráveis
projetadas para um longo tempo de serviço.

MANTENDO OS
OPERADORES
NO CONTROLE
O operador que passa a manhã na cabine de um
grua torre Terex não chega exausto à hora do almoço.
O confortável ambiente de trabalho proporciona
excelente visibilidade e um design ergonômico com
os controles ao alcance da mão – tudo construído
para manter o operador descansado, produtivo e
concentrado no trabalho e na segurança.
Sistemas de ar condicionado e calefação
para o conforto do operador em todos
os climas
Todas as informações essenciais da operação
mostradas em telas de fácil leitura
Joysticks multifuncionais
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A FORÇA DE QUE
VOCÊ PRECISA
Mostrar a sua força no trabalho é a característica de
todos os gruas torre Terex. A potência do motor é só o
início. Todos os gruas torre da Terex são construídos com
materiais de alta qualidade, comprovadamente capazes
de aguentar o regime de trabalho de uma carga pesada
erguida a longa distância.

O valor que você quer
Os gruas torre Terex esbanjam potência sem sacrificar
a eficiência. Todos os sistemas de içamento são
projetados para trabalhar em uma faixa ideal de
velocidades, reduzindo de forma significativa os custos
operacionais. A maioria das peças móveis é acionada
por motores com inversor de frequência, reduzindo
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as necessidades de potência durante a operação.
Controles intuitivos reduzem os custos de treinamento.
E as estruturas são protegidas com tinta anticorrosiva,
ajudando a aumentar sua vida útil. Tudo isto se
combina para um excelente retorno do seu investimento.

ESPECIFICAÇÕES DOS GRUAS

Modelo

GRUAS TORRE

Indicador de
momento da carga
tm

Capacidade
máx.
t (USt)

Capacidade máx.
na ponta da lança
t (USt)

Comprimento máx.
da lança
m (ft)

Comprimento mín.
da lança
m (ft)

12.6

1.6 (1.76)

0.6 (0.66)

21 (68.9)

11.2 (36.7)
12.3 (40.4)

Gruas automontaveis, série CBR
CBR 21H
CBR 24 PLUS

18.0

2.0 (2.2)

0.75 (0.83)

24 (78.7)

CBR 28 PLUS

25.2

2.5 (2.76)

0.9 (0.99)

28 (91.9)

14.4 (47.2)

CBR 32 PLUS

32.0

4.0 (4.4)

1.0 (1.1)

32 (105.0)

14.2 (46.6)

CBR 40H-4
Gruas tipo plano, séries CTT e FC

40.0

4.0 (4.4)

1.0 (1.1)

40 (131.2)

27.5 (90.2)

FC 6.24H

16.1

1.5 (1.7)

0.6 (0.66)

24 (78.7)

12.6 (41.3)

CTT 91-5

90

5.0 (5.5)

1.4 (1.5)

50 (164.0)

25 (82.0)

CTT 132-6

140

6.0 (6.6)

1.5 (1.7)

60 (196.9)

30 (98.4)

CTT 162-8

160

8.0 (8.8)

1.5 (1.7)

65 (213.3)

30 (98.4)

CTT 202-8

190

10 (11.0)

2.3 (2.5)

65 (213.3)

25 (82.0)

CTT 202-10

190

10 (11.0)

2.3 (2.5)

65 (213.3)

25 (82.0)

CTT 231-12

230

12 (13.2)

2.1 (2.3)

70 (229.7)

30 (98.4)

CTT 332-16

330

16 (17.6)

3.0 (3.3)

75 (246.0)

30 (98.4)

CTT 472-20

470

20 (22.0)

4.5 (5.0)

80 (262.5)

30 (98.4)

CTT 561/A-20

560

20 (22.0)

2.2 (2.4)

84 (275.6)

39 (127.9)

CTT 561/A-32

560

32 (35.3)

1.5 (1.7)

84 (275.6)

39 (127.9)

CTT 721-40

720

40 (44.1)

3.4 (3.8)

84 (275.6)

39 (127.9)

SK 415-20

450

20 (22.0)

2.3 (2.5)

80 (262.5)

35 (114.8)

SK 452-20

460

20 (22.0)

2.5 (2.8)

80 (262.5)

35 (114.8)

SK 575-32
Gruas articuladas, série CTL

652

32 (35.3)

3.9 (4.3)

80 (262.5)

40 (131.2)

CTL 140-10

140

10 (11.0)

1.7 (1.9)

50 (164.0)

30 (98.4)

CTL 180-16

180

16 (17.6)

2.0 (2.2)

55 (180.4)

30 (98.4)

CTL 260-18

260

18 (19.8)

3.1 (3.4)

55 (180.4)

30 (98.4)

CTL 272-18

270

18 (19.8)

2.9 (3.2)

61 (200.0)

30 (98.4)

CTL 340-24

340

24 (26.5)

4.0 (4.4)

60 (196.9)

35 (114.8)

CTL 430-24

430

24 (26.5)

5.5 (6.1)

60 (196.9)

35 (114.8)

CTL 630B-32

630

32 (35.3)

6.7 (7.3)

65 (213.3)

35 (114.8)

CTL 650F-45

650

45 (49.6)

7.0 (7.7)

65 (213.3)

35 (114.8)

CTL 1600-66
Gruas derrick, série CDK

1600

66 (73.0)

16.0 (18.0)

75 (246.0)

40 (131.2)

CDK 100-16

100

16 (17.6)

3.2 (3.5)

30.3 (99.4)

16.5 (54.1)

Gruas tipo cabeça de martelo, série SK
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AJUDANDO NO SEU
CANTEIRO DE OBRA DESDE
O PRIMEIRO DIA
T-Link™
O T-Link™ é a mais nova geração de telemática de gruas
de torre da Terex. O sistema telemático T-Link é o
resultado de uma ampla colaboração com os nossos
clientes. Ele é projetado para superar desafios e
apresentar bom desempenho no trabalho cotidiano.

Com uma conexão à Internet, o sistema fornece
informações precisas e completas, independentemente
do tamanho da frota.
Permite que você gerencie a sua frota a qualquer
hora e em qualquer lugar
Possibilita acesso total ao status da grua,
24 horas por dia
Aumenta a eficiência da sua frota
Reduz custos
Capaz de fornecer condições de vento atuais e
previsões da Internet
Mapa interativo com serviços de localização

Engenharia de aplicação
Comprar um grua é uma decisão importante. Ele precisa
corresponder às necessidades do cliente e do canteiro e
oferecer alto retorno sobre o investimento. Estamos aqui
para ajudá-lo desde os primeiros passos de sua decisão
de compra e durante toda a vida útil do equipamento.
Nosso departamento de engenharia de aplicação está
sempre disponível para responder as suas perguntas
técnicas.
Nossa equipe de profissionais está sempre buscando
as melhores soluções para tornar o seu trabalho mais
rentável. Nós o apoiamos a cada passo com uma série
de projetos e trabalhos que lhe permite otimizar o uso
dos nossos gruas.
Estudos de viabilidade para aplicações especiais
Layout do canteiro de obra
Instalação do grua torre e análise estrutural por
elementos finitos (AEF)
Soluções para subida interna /externa
Todos os serviços sob medida para a sua necessidade.
O seu sucesso é a nossa prioridade. A nossa equipe conta
com grande conhecimento e com uma atitude positiva para
ajudá-lo a concluir o seu trabalho. Somos uma empresa
que trabalha para você.
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Os gruas torre Terex são fabricados em
Fontanafredda, Itália.

INVISTA NOS
PRODUTOS
TEREX CRANES
E RECEBA MAIS
DO QUE UMA
MÁQUINA.
Suporte aos produtos da Terex Cranes
Conte com uma equipe que investe no seu sucesso. Constituímos uma rede completa de serviços e suporte da mais
alta qualidade pensando na sua empresa. Desde nossa assistência técnica dia-e-noite, que nunca irá deixá-lo parado;
com peças originais Terex, críticas para manter seu desempenho no máximo; com assistência rápida e especializada
para manutenção e reparos; e até com o treinamento do seu pessoal.

SUPORTE
TÉCNICO

A TEREX CRANES TRABALHA
NOITE E DIA
Para você fazer o mesmo.

PEÇAS

MANUTENÇÃO /
REPAROS

VIDA NOVA PARA O SEU GRUA
Quem melhor para consertar e dar assistência
à sua máquina do que aqueles que a construíram.

TREINAMENTO

MANTÊM O MÁXIMO DESEMPENHO

AUMENTAM A SUA PRODUTIVIDADE

Mantêm a atividade e contribuem
para os seus negócios.

Deixe que os especialistas no assunto lhe mostrem
como obter o máximo dos nossos equipamentos.

NA TEREX CRANES, ESTAMOS A POSTOS PARA MANTÊ-LO TRABALHANDO.
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CONFORMIDADE COM
PADRÕES MUNDIAIS
Seja posicionando uma passarela na França ou levantando
uma torre de queimador na Arábia Saudita, você pode
confiar que, com a Terex Cranes, não só estará usando
o guindaste certo como também um que atenda padrões
e regulamentos globais. Com o nosso compromisso

de projetar, fabricar e comercializar produtos seguros,
oferecemos guindastes que atendem padrões
internacionais, de modo que nosso equipamento possa
ser usado no mundo inteiro.

Soluções para um trabalho seguro
Desde corrimãos protetores até laureados sistemas de
proteção contra queda, oferecemos soluções técnicas
seguras de ajuda na operação, manutenção e serviço do
seu equipamento. Para ajudá-los a obter o máximo dos
guindastes e equipamentos Terex, oferecemos treinamento
para todos os operadores. Informações de segurança no
uso, operação e manutenção são detalhados em nossos
manuais e nos adesivos de produto afixados nas
máquinas.
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SERVIÇOS FINANCEIROS
FEITOS SOB MEDIDA
PARA VOCÊ
Terex Financial Services™
O seu trabalho de cada dia é içar. O nosso é dar-lhe
apoio com a flexibilidade e a segurança financeira
que o ramo sempre dinâmico dos gruas exige.
Conhecemos, por dentro e por fora, as necessidades que
rondam os serviços financeiros em nosso ramo – talvez
até melhor do que o banco com que trabalhamos. Isto nos
permite oferecer a solução certa para você deixar de se
preocupar com financiamentos e voltar a se concentrar
na sua atividade básica.

Como a Terex Financial Services™ faz parte da família
Terex, entendemos do nosso ramo e dos nossos
equipamentos melhor do que qualquer
outro. Seja quando precise financiar
a sua compra ou precise de um
leasing, para nós será fácil
colocar seu equipamento
SERVIÇOS
em operação por você.

FINANCEIROS
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TEREX CRANES
Tower Cranes
Via delle Innovazioni, 17
33074 Fontanafredda (PN)
Italy

Rough Terrain Cranes
Via Cassoletta, 76 – Fraz. Crespellano
40053 Valsamoggia (BO)
Italy

Ph: +39 0434 989111
Email: info.cranes@terex.com

Ph: +39 051 6501011
Email: info.cranes@terex.com

Setembro 2019. Especificações e preços dos produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio ou obrigações. As fotografias e/ou desenhos neste documento
são apenas para fins ilustrativos. Consulte o respectivo Manual do Operador para instruções sobre o uso correto deste equipamento. Deixar de acompanhar
o respectivo Manual do Operador ao usar o nosso equipamento ou, por qualquer outra forma, deixar de agir de maneira responsável pode resultar em lesões
corporais graves ou a morte. A única garantia aplicável ao nosso equipamento é a garantia padrão por escrito correspondente ao produto específico vendido.
A Terex não dá outras garantias, expressas ou implícitas. Os produtos e serviços listados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou nomes-fantasia
da Terex Corporation e/ou suas subsidiárias nos EUA e em outros países. Todos os direitos reservados. Terex, o desenho da Coroa Terex e a expressão
Works For You são marcas comerciais da Terex Corporation ou suas subsidiárias.

www.terex.com/cranes
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