O investimento constante em novos equipamentos
fez da Cunzolo uma das maiores empresas do setor,
com filiais em São José dos Campos, Taubaté e
Brasília.
A Cunzolo atua na locação de equipamentos para:
Guindastes - capacidade desde 08 até 275t;
Remoção Industrial;
Transporte Pesado;
Plataformas Aéreas - alcance até 43m de altura;
Treinamento para operadores de plataforma aérea;
Torres de iluminação;
Empilhadeiras - capacidade até 20t;
Estudos de Rigging.
Guindastes Rodoviários Telescópicos

Guindastes Rodoviários

Com grande capacidade de içamento até 275t.
Indicados para operações que necessitem de grande área de alcance, podendo
ser considerado a utilização de uma lança auxiliar (JIB).
Utilizados preferencialmente para operações em área livre, mas podem ser
utilizados até em remoção industrial em ambientes fechados dependendo do
caso.

Guindastes Articulados

Guindastes Articulados

Montados sobre caminhões rodoviários, possuem lança principal e auxiliar
articulada. Indicado para operações em espaços com limitações, possuindo a
capacidade de trabalhar a zero grau e até “negativamente”, para o caso de
serviços em inspeções de ponte.
São equipamentos versáteis com dimensões reduzidas em comparação aos
guindastes rodoviários do tipo telescópico.
Um diferencial dos equipamentos da Cunzolo é o controle remoto sem fio
(wireless), o que proporciona ao operador estar afastado do equipamento e
próximo a carga a ser içada, proporcionando a maior segurança diminuindo a
velocidade das operações. Possui lança JIB telescópica.
Não possuem restrição de horário para tráfego em rodovias, permitindo o
atendimento 24 horas por dia.

Guindastes Autopropelidos

Guindastes Autopropelidos
São equipamentos ideais para operações em terrenos acidentados /
irregulares, possuem facilidade em operações em espaço restrito devido as
suas dimensões reduzidas e facilidade de manobras permitindo um rápido
deslocamento e preparação para o trabalho.
Possuem a capacidade em se locomover com a carga (consulte tabela
específica )
Indicado para trabalho em manutenção em plantas industriais (fábricas) e
Obras civís.

Guindastes Industriais

Guindastes Industriais
São equipamentos muito utilizados em remoções industriais e áreas fabris com
pouco espaço para movimentação.
Esse equipamento possui como característica específica a possibilidade de se
locomover carregando as peças, operando sobre pneus com agilidade e grande
capacidade de carga.
Outra característica é a capacidade de fazer içamento a “zero grau” sem perda
da capacidade de içamento.
Suas dimensões são reduzidas, o que lhe possibilita o acesso em área com
pouca altura e largura.
Estudo de Rigging
O plano de Rigging além de garantir e informar o correto
içamento da peça, o auxilia diminuindo o tempo, pois indica
a correta forma de patolamento e realização das
amarrações.
Com este estudo aumentamos a segurança nas operações,
pois observamos todos os fatores que podem interferir no
içamento, seja a remoção de uma fiação existente, área
limitada ao patolamento e giro do contra peso, entre outros
pontos que possam intervir para uma operação segura.
Mais um serviço disponibilizado aos clientes oferecendo
segurança às operações de movimentação de carga.
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