
TUDO DO QUE VOCÊ PRECISA
PARA TER CONFORTO E CONTROLE

  Sistema incorporado
de resfriamento
e calefação

CONFORTO

VISIBILIDADE

FÁCIL USO

FÁCIL MANUTENÇÃO

  Base para
fácil transporte

  Acesso ao plugue com 
proteção contra sujeira 
e pó

  Barras de proteçã
de vidro
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Especificações e preços dos produtos sujeitos a alteração sem prévio aviso 
ou obrigações. As fotografias e/ou desenhos neste documento são apenas 
para fins ilustrativos. Consulte o respectivo Manual do Operador para obter 
instruções sobre o uso correto deste equipamento. Deixar de seguir as 
instruções do respectivo Manual do Operador durante o uso dos nossos 
equipamentos ou qualquer outro ato irresponsável podem resultar em lesão 
grave ou morte. A única garantia aplicável ao nosso equipamento é a garantia 
padrão por escrito correspondente ao produto 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® é uma marca registrada da Terex Corporation nos EUA e 
em muitos outros países.
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Resfriamento e calefação 
incorporados mantêm 
estável a temperatura

na cabine, seja sob
os rigores do inverno

ou do verão.

Sistema de visualização e controle: 
opções de configuração expandidas 

para atender às diferentes 
necessidades do canteiro de obras. 

A configuração rápida, o Terex Power 
Plus, o Power Match e o nivelamento 

automático são algumas funções
para aprimorar o seu trabalho diário.

Excelente visibilidade graças
a uma ampla superfície

de vidro, substituível desde 
dentro da cabine.

- Iluminação geral da cabine: 
Ilumina a parte interna 
quando não há luz ambiente.
- Caixa de som estéreo.

- Os controles eletrônicos
e ergonômicos do joystick proporcionam 

um comando suave da máquina,
e outros interruptores de funções estão ao 

alcance dos dedos para permitir
o multifuncionamento.

- Placa fácil de remover em caso
de manutenção.

Assento ajustável: encontre
a sua melhor posição e sinta-se 
confortável. O assento conta
com as funções de ajuste lombar
e de aquecimento para dias frios.

VISTA PANORÂMICA DA CABINE

A cabine de grua de torre é projetada para maximizar o conforto do operador. 
Uma nova ergonomia e o ambiente da cabine reduzem a fadiga e ajudam a elevar a produtividade no local de trabalho.
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Confira uma visão panorâmica da nova cabine de grua de torre da Terex em modelos selecionados
em info.terex.com/tower-cabin

www.terex.com/tower-cranes
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