A modernidade que você precisa.

Empresa

Desde 1991 no mercado, acrescentando-se
a experiência adquirida anteriormente em
trabalhos no setor de serviços com
guindastes e afins, a Guindastes Triângulo
é referência em locação em toda a região.
E por atuar em um setor em que a
tecnologia de ponta é extremamente
necessária, está sempre investindo em
novos equipamentos.

Serviços

Especialista no ramo de içamentos e
movimentação de cargas, a Guindastes
Triângulo efetua serviços para indústrias e
construções em geral, disponibilizando os
equipamentos certos para cada
necessidade e oferecendo a seus clientes
um trabalho eficiente e seguro.

Departamento Técnico

A equipe do departamento técnico passa
por constantes treinamentos, que
abrangem desde o conhecimento global dos
equipamentos até normas de manuseio,
sinalização em campo e segurança,
incluindo instruções de limites de
capacidades de cargas para acessórios de
içamentos a serem usados.

Política

Manter uma relação de parceria com
fornecedores e clientes.
Estar em conformidade com a legislação,
em particular a CLT, as Normas
Regulamentares e as Convenções
Internacionais do Trabalho, além da
legislação ambiental e demais vigentes no
segmento.
Prevenir danos à saúde e segurança dos
colaboradores e clientes.
Assegurar resultados positivos para a
organização.
Satisfazer as necessidades dos clientes.

Produtos
Guindastes
Frota moderna e computadorizada.
Importada de fornecedores que
dispõem do que há de mais avançado
tecnologicamente.
Conta com comandos para
operação à distância, através
de dispositivo wireless.
Modelo - Capacidade
Liebherr LTM 1220-5.2 – 220t
Sany STC 1300 – 130t
Liebherr LTM 1100-4.2 – 110t
Sany STC 1000 – 100t
Sany STC 800 – 80t
Sany STC 75 – 75t
XCMG QY70K – 70t
Luna GT 60/42 – 60t
Sany SRC 550H – 55t
Kato NK 500E – 50t
Luna GT 40/32 – 40t
Tadano TL 300E – 32,5t
Sany STC 300B – 30t
Tadano TS 300BR – 30t
Madal MD 250 – 25t

Produtos
Guindautos
Guindastes articulados com o maior
comprimento de lança e capacidade
do mercado.
Acoplados em caminhões novos,
equipados com carrocerias que dão
suporte a transportes internos na obra.
Modelo - Capacidade
Luna LN 57507 – 28,5t
Luna LN 49508 – 24,5t
Luna LN 47507 – 23,5t
Luna LN 44508 – 22t
Madal MD 43607 – 21,5t
Imap IM 43507 – 21,5t
Madal MD 40507 – 20t
Imap IM 35506 – 17,5t
Luna LN 32507 – 16t
Palfinger PK 15500 – 7,5t

Gruas
Equipadas com torres que alcançam grandes alturas e lanças horizontais com comprimento
de até 50m. Essas gruas são planejadas para oferecer performance máxima em
empreendimentos urbanos devido à alta velocidade de trabalho, versatilidade operacional
e características especiais.
Modelo
Potain MCi 85

Produtos
Plataformas
Plataformas
articuladas e tipo
tesoura, a diesel ou
elétricas.
Desenvolvidas para trabalho em altura,
com versatilidade e segurança, sempre
em conformidade com a NR-18.
Alcances variados e preparação para
trabalho em áreas externas e internas.
Modelo - Altura de trabalho
Genie Z-80/60 – 26,4m
JLG 800AJ – 26,4 m
Genie Z-60/34 – 20,4 m
JLG 600AJ – 22,4 m
Genie Z-45/25 – 15,9 m
JLG 450AJ – 15,7 m
Genie Z-34/22 – 12,5 m
Genie GS 3246 – 11,8 m
JLG 3246ES – 11,7 m
Genie GS 2646 – 9,9 m
JLG 2630ES – 9,7 m
Genie AWP 40S – 14,3 m (individual)

