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A Alternativa Moderna

SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO (EMM)

Este é um sistema de controle amigável e confiável. É o elo de ligação entre o
operador e o guindaste, que permite a operação segura e produtiva no manuseio de
granéis e sucata. Para o mecânico, este software de última geração simplifica enormemente a solução de problemas através da exibição de qualquer advertência ou falha
no módulo de monitoramento, localizado na cabine do operador. Para o operador, as configurações ajustáveis permitem um controle ainda mais preciso e seguro do guindaste.
Um módulo de comunicação opcional permite, remotamente, o diagnóstico e solução de
problemas pelos nossos técnicos, contribuindo assim para a redução de tempos ociosos. Um
segundo módulo pode ser adicionado para permitir que os dados do sistema sejam transmitidos
em tempo real para sua rede interna de monitoramento.

MANUSEIA MAIORES VOLUMES
DE MATERIAL A CUSTOS MAIS
BAIXOS, COM ECONOMIA DE
ENERGIA DE ATÉ 50%
Em terminais logísticos de todo o mundo, o desempenho do E-Crane® (com seu
exclusivo projeto de equilíbrio de forças) é superior ao dos guindastes convencionais
e escavadeiras, para o manuseio de sucata e granéis sólidos.

O pivoteamento hidráulico e a lança mecanicamente acoplada do E-Crane® permitem
que a máquina funcione na condição de equilíbrio quase perfeito, ao longo de todo o
ciclo de trabalho. Fazer com que a gravidade trabalhe a seu favor e não contra, reduz
a necessidade de potência e de consumo de energia em até 50%.

Um projeto comprovado. Soluções personalizadas ilimitadas.
O conceito de projeto modular do E-Crane® permite que nossos engenheiros criem
uma solução personalizada para as suas necessidades, utilizando componentes padronizados e comprovados. Oferecemos cinco séries distintas de máquinas, com base
na demanda de carga de cada projeto: 700, 1000, 1500, 2000 e 3000. Cada série é composta de modelos com diferentes configurações de Lança e Braço, de modo a atender
o alcance requerido pela operação.

DESCARGA CONFIÁVEL E DE BAIXO CUSTO PARA NAVIOS

O projeto exclusivo do E-Crane® já foi comprovado em todo o mundo, como uma solução
confiável e de baixo custo para descarga de navios. Com alcance de até 50 metros e capacidade de carga de até 50 toneladas, o E-Crane® é indicado para descarga de navios até a
classe Panamax.
A superior versatilidade do E-Crane®, quando comparada a equipamentos convencionais,
permite transbordos de carga em pleno leito do rio: navio-a-navio ou barcaça-a-barcaça,
além das operações típicas navio-a-moega.
O E-Crane® opera na condição de equilíbrio quase perfeito durante todo o ciclo de trabalho e
deste modo requer fundações mais simples que as exigidas por equipamentos convencionais,
o que reduz ainda mais o valor do investimento inicial e os custos operacionais.

VERSATILIDADE INCOMPARÁVEL NO MANUSEIO DE SUCATA

Os E-Cranes estão presentes em pátios de sucata em todo o mundo, tanto em siderúrgicas como
em centros de reciclagem. O versátil E-Crane® pode descarregar barcaças de sucata, alimentar
grandes tesouras e/ou ‘shredders’, estocar e separar material, além de abastecer cestões. Há várias
opções disponíveis para a robusta estrutura inferior do guindaste, que pode ser tanto fixa - pedestal
ou sapatas, como móvel - sobre trilhos ou esteira.
O E-Crane® também se diferencia dos equipamentos convencionais pelo seu grande alcance, tanto
horizontal como vertical. Além disso, por ser uma máquina elétrica, o E-Crane® reduz o custo com
energia. Um único E-Crane® pode substituir várias escavadeiras, em virtude da facilidade de poder
trocar rapidamente seus implementos para realização de distintas tarefas.
Para aplicações siderúrgicas, o E-Crane® tem referências em todo o mundo e oferece aos seus
clientes um desempenho comprovado no manuseio da sucata, com menores custos e alta produtividade.

IDEAL PARA DESCARREGAR BARCAÇAS

Os sistemas dedicados para descarga de barcaças são caros, sem flexibilidade e exigem uma infraestrutura com elevado custo de instalação e manutenção. O projeto exclusivo do E-Crane® oferece
alta produtividade na descarga de barcaças - até 3000 toneladas/hora - com o menor custo possível
por tonelada processada.
Os E-Cranes descarregeam barcaças com sucesso em todo o mundo, incluindo aplicações críticas,
onde o E-Crane® representa o único meio de descarga. O projeto descomplicado do E-Crane® se
sobressai nas aplicações exigentes com intensos ciclos de produção e difíceis condições de trabalho.
Além disso, o controle positivo do E-Crane® permite um posicionamento preciso do grab, enquanto
que a força vertical para baixo assegura o seu completo enchimento, em cada ciclo. Isso significa
alta produtividade, com menos tempo requerido para a limpeza do fundo da embarcação.

SOLUÇÕES TIPO “TURNKEY”

PROJETO. Com base na nossa experiência em terminais de todo o mundo, podemos recomendar
soluções E-Crane® já testadas, que melhor atendam suas necessidades, tais como terminais
flutuantes, sistemas de manuseio de barcaça, moegas e até sistemas de manuseio de materiais.
GERENCIAMENTO. Nossos gestores de projeto irão colaborar em cada etapa do processo para
garantir que seu projeto seja bem sucedido.
INSTALAÇÃO. Oferecemos um plano personalizado para sua aplicação, visando eliminar tempos
ociosos na instalação ou ainda minimizar o ciclo de construção da obra.
TREINAMENTO. Nossos experientes engenheiros de campo transmitirão ao seu pessoal de manutenção e operação o treinamento necessário para que os requisitos de produção e confiablidade
sejam alcançados.

SERVIÇO PÓS VENDAS

E-Crane Worldwide / Indusign nv, Adegem, Belgium

•

Disponibilidade de Peças e Componentes: Produzidas por fornecedores globais de 1a
linha, como Caterpillar, Allen Braddley, WEG, Rexroth, etc, são facilmente disponíveis no
mercado internacional. Em paralelo, estoques de peças estão à disposição para entrega
imediata nos EUA e Europa.
• Apoio técnico permanente 24/7 através do Módulo de Comunicação (opcional) - diagnóstico e solução de problemas em cooperação com a equipe de manutenção do cliente.
• Contrato de Assistência Técnica / Inspeções Programadas: Disponível para clientes internacionais.
E-Crane International USA Inc., Galion, Ohio

E-DREDGER ‘VERDE’ E ECONÔMICO

O E-Dredger é uma draga que utiliza o mesmo princípio de equilíbrio do E-Crane para uma
eficiente operação de dragagem e aplicações correlatas. Estas incluem operações típicas
de estaqueamento, recuperação e desmontagem de embarcações, demolição pesada com
dinamite, construção de diques, quebra-mares, aterros e obras de preservação ambiental.
O E-Dredger oferece aos nossos clientes uma alternativa ‘verde’: O exclusivo projeto do
contrapeso balanceado economiza energia e permite uma operação suave e eficiente com
apenas 225kW (300hp). O modo automático ‘Superlift’ ajuda a reduzir a necessidade de
descarregar material de um grab eventualmente sobrecarregado ao sair da água, eliminando
assim o derramamento de lodo potencialmente contaminado.

Entre em contato para conferir exemplos de aplicações típicas
e para assistir ao surpeendente E-Crane® em ação.

MAIOR ALCANCE
•
MAIOR VIDA ÚTIL
•
MAIOR CONFIABILIDADE
•
MENORES CICLOS OPERACIONAIS

E�Crane Worldwide / Indusign N.V.
Koekoeklaan 53
B�9991 Adegem, Belgium
+32 (0)9 378 0444
www.e�crane.com
E�Crane International EUR B.V.
Argon 15G
4751XC Oud Gastel
The Netherlands
+31 (0)165 320 100
www.e�crane.com
E�Crane International USA Inc.
1332 Freese Works Place
Galion, OH 44833 USA
+1 (419) 468 0090
www.e�crane.com

Pinos e Buchas Superdimensionados
e Sistema Centralizado de Lubrificação - minimizam a pressão sobre os
mancais e proporcionam maior vida útil
ao equipamento.

Braço de Ligação: Livre de manutenção, conecta o
Braço ao Contra Peso, fazendo com que o conjunto
permaneça continuamente na condição de quaseequilíbrio.

Lança e Braço - Vigas caixão
de alta resistência com várias
opções de comprimento para
otimização do projeto e maior
vida útil.

As bombas hidráulicas somente
circulam o fluido quando forem
solicitadas pelo operador, o que
proporciona maior eficiência
energética e menor geração de
calor no sistema hidráulico.

Dois Cilindros Hidráulicos idênticos de grande diâmentro
com mancais esféricos sobredimensionados e buchas de aço
especial para maior durabilidade do
equipamento.
Rolamento Central - Super
dimensionado com roletes triplos
para maior durabilidade.
Cabine do Operador Silenciosa, confortável permite
excelente visibilidade da
operação a partir de uma estação de trabalho ergonômica em
ambiente climatizado.

Compartimento de Força - totalmente fechado, com fácil acesso
a todos terminais de serviço, o
que simplifica a manutenção e
economiza tempo e recursos.

Acessórios Grande variedade de opções
disponívies.
Estrutura Inferior Robusta - Várias opções
disponíveis: fixa, sobre sapatas, esteiras, trilhos
ou montados em barcaças flutuantes.

