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Guindastes / MKS Baby 1000 / MKS Force 2000

> A MKS Marksell
A Eficiência gera Resultados!
A MKS Marksell é uma empresa 100% Brasileira,
pioneira e líder no segmento de equipamentos para
movimentação de carga e pessoas. Instalada em
Itapevi, região da Grande SP, a MKS Marksell conta
com uma estrutura de produção flexível em uma
área total de 6.000m2.
A MKS Marksell desenvolve, projeta e fabrica
com tecnologia própria, equipamentos para
movimentação de carga e pessoas, aplicados à
veículos ou estacionários, com grande ênfase em
acionamentos eletro-hidráulicos.
Além de desenvolver equipamentos com tecnologia
de ponta, a MKS Marksell tem como objetivo buscar
soluções para as suas necessidades de carga e
descarga.
Através de nossos consultores nós ouvimos as suas
necessidades e aplicamos com toda a nossa
experiência, soluções práticas para que você tenha
todos os seus problemas resolvidos e com um alto
nível de satisfação.
Somos a única empresa brasileira a oferecer um leque

de opções de equipamentos a fim de configurar a
melhor solução para o seu tipo de necessidade.
Para que tudo isto aconteça nós contamos com
uma equipe de projetos e engenharia com larga
experiência, competência e equipamentos de
última geração. Testamos exaustivamente nossos
equipamentos para que nossos clientes tenham a
melhor relação custo benefício e a certeza de um
trabalho eficiente e seguro.
> MKS Acredita
A MKS Marksell através do seu braço em soluções
financeiras no Brasil (MKS Acredita), oferece aos seus
clientes e alianças estratégicas uma forma ousada
de diferenciação com financiamentos somente para
equipamentos para movimentação de carga através
de um funding próprio e de terceiros com prazos de
até 48 parcelas e com taxas de juros diferenciados.
Saiba mais.
> Atuação da MKS Marksell no Mundo
A MKS Marksell é sediado em São Paulo - Brasil, porém
já conta com atuação em diversos países ao redor
do mundo, com abrangência na América Latina,
Europa e África.

> Guindastes leves, seguros e eficientes para o manuseio de cargas de até
2000kg.
A MKS Marksell possui 2 modelos de Guindastes.
MKS Baby 1000 - É a mais moderna solução para movimentação de cargas médias e compactas, com acionamento hidráulico para a lança telescópica.
MKS Force 2000 / MKS Force 2000-L - é a alternativa mais segura e eficiente para o manuseio de cargas até 2000kg.

> Vantagens
• Otimiza mão de obra;
• Aumenta a velocidade na carga e descarga sem comprometer a segurança;
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> Guindaste MKS Baby 1000
Perfeito para as cidades onde existem restrições de tráfego de veículo de
grande porte.
O Guindaste - MKS BABY, é a mais moderna solução para
movimentação de cargas médias e compactas, podendo
ser oferecido no modelo Guindaste - MKS Baby Plus, com
acionamento hidráulico para a lança telescópica.
O equipamento é facilmente instalado tanto na parte
dianteira como na parte traseira da carroceria de caminhões ou pick-ups. Instalações em carrocerias tipo furgão,

sobre tratores ou estacionária, também são oferecidas.
O equipamento standart possui comando hidráulico de 2 seções (Guindaste - MKS BABY) ou 3 seções (Guindaste - MKS
Force 2000), com válvula de segurança incorporada, dificultando a operação indevida do equipamento, estrutura em
aço especial de alta resistência e acionamento através de
conjunto bomba hidráulica / cardan / tomada de força.

> Opcionalmente são oferecidos os seguintes ítens
• Estabilizador telescópico de acionamento manual
ou hidráulico.
• Conjunto de moto bomba eletro-hidráulica. Monofásico

ou trifásico para funcionamento estacionário.
• Acessórios especiais, sob encomenda, para utilização
em movimentação de materiais específicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
GUINDASTE - MKS BABY E MKS BABY PLUS

3,0

Momento de Carga Útil

1t.m
1000kg a 1000mm

2,5

Performance Carga X Raio

720kg a 1400mm
550kg a 1850mm

2,0

1,5

1,0

1000kg
720kg

0,5

550kg

Alcance Horizontal (máx. standard)

1850mm

Alcance Vertical (máx. standard ref. ao solo)

3750mm

Alcance Vertical (máx. standard ref. à base)

2850mm

Curso Hidráulico da Lança Telesc. (MKS Baby Plus)

800mm

Ângulo de Giro

360˚

Sistema de Giro

por cremalheira

Ângulo de Elevação Máximo da Lança

50˚

Altura em Posição de Transporte (ref. base)

1500mm

Peso do Equipamento (básico)

120kg

Peso do Equipamento Instalado

190kg

Comprimento do Conjunto Corrente/Gancho

1000mm

Cor Padrão

Preto MKS

0

0,5

[m]
0

0,5

1,0

1,5

2,0

BRAÇO
TELESCÓPICO
GIRO
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> Guindaste MKS Force 2000
Perfeito para as cidades onde existem restrições de tráfego de veículo de
grande porte.
O Guindaste - MKS Force/ MKS Force-L, é a alternativa
mais segura e eficiente para o manuseio de cargas de até
2000kg/m.
Com um revolucionário conceito de instalação, não exige
deslocamento ou recuo da carroceria do veículo, podendo
ser instalado em qualquer posição sobre a carroceria, proporcionando um maior espaço para o transporte de cargas,
além de um melhor posicionamento para o carregamento.
Seu baixo peso próprio de 390kg/405kg não altera sensivelmente a capacidade de carga útil do veículo.
Para ser instalado em caminhões com P.B.T. mínimo de

3500kg, sendo também aplicável sobre tratores, dentro de
carrocerias tipo furgão ou estacionário.
Com funcionamento totalmente hidráulico, é acionado
através de bomba hidráulica de engrenagens, acoplada
à tomada de força (P.T.O) do câmbio do veículo ou opcionalmente com ligação direta na bateria do veículo sem
tomada de força.
Em sua versão standard, é oferecido com acionamento
hidráulico para o 1˚ estágio da lança telescópica, cilindro
estabilizador hidráulico e comando hidráulico de 4 seções
com válvulas de segurança incorporadas.

> Opcionalmente são oferecidos os seguintes ítens
• Conjunto de moto bomba eletro-hidráulica. Monofásico
ou trifásico para funcionamento estacionário.
• Válvulas de segurança em todos os cilindros hidráulicos.

• Acessórios especiais, para utilização em movimentação
de materiais específicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
GUINDASTE - MKS FORCE 2000
Momento de Carga Útil
Performance Carga X Raio

3,0

2t.m
2000kg a 1000mm
1000kg a 1900mm
650kg a 2850mm

2,0

2000kg

1,0

1000kg
650kg

0,0

Alcance Horizontal (máx. standard) MKS Force

2850mm

Alcance Vertical (máx. standard ref. á base)

4000mm

Alcance Vertical (ref. ao solo)

4900mm

Curso Hidráulico da Lança Telescópica

900mm

Ângulo de Giro

360˚

Sistema de Giro

por cremalheira

Altura em Posição de Transporte (ref. base)

1750mm

Peso do Equipamento (básico)

190kg

Peso do Equipamento Instalado

390kg

Cor Padrão

Vermelho MKS

1,0
[m]

0,0

1,0

2,0

3,0

ALAVANCAS DE COMANDO
BRAÇO
TELESCÓPICO
GIRO
ESTABILIZADOR
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> Guindaste MKS Force 2000-L
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
GUINDASTE - MKS FORCE 2000-L
Momento de Carga Útil

4,0

2t.m
2000kg a 1000mm
1000kg a 1900mm

Performance Carga X Raio

650kg a 2850mm
450kg a 3850mm

3,0

2,0

2000 kg
1,0

1000 kg
650 kg

0,0

Alcance Horizontal (máx. standad) MKS Force L

3850mm

Alcance Vertical (máx. standard ref. á base)

4760mm

Alcance Vertical (ref. ao solo)

5660mm

Curso Hidráulico da Lança Telescópica

900mm

Ângulo de Giro

360º

Sistema de Giro

por cremalheira

Altura em Posição de Transporte (ref. base)

1750mm

Peso do Equipamento (básico)

250kg

Peso do Equipamento Instalado

405kg

Cor Padrão

Vermelho MKS

450 kg

[m]
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

ALAVANCAS DE COMANDO

> Mais soluções
Para Caminhões

Para Acessibilidade

Para GLP e Gases do Ar

Plataformas veiculares para diversas aplicações (cargas paletizadas, carrinho de mão, rolltainers e araras), com capacidades
de carga de 400 a 2500kg.

Garantimos acessibilidade em
veículos, para pessoas portadoras de deficiências ou com mobilidade reduzida, de maneira
segura eficiente e eficaz!

Se você está procurando equipamentos premiados e feitos
sob medida para distribuição de
GLP e Gases do Ar, você está no
lugar certo!
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> MKS Baby 1000

> MKS Force 2000 / MKS Force 2000-L

> Mais Marksell

FINANCIAMENTO EM ATÉ
48X

PEÇAS ORIGINAIS COM
OS MELHORES PREÇOS
DO MERCADO.

Telefone: 11 4772 1100 | 4789 3690
Fax: 11 4772 1101
Site: www.marksell.com.br
Email: mks@marksell.com.br

SÓ A MARKSELL CONTA
COM SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO 24HS.

DIVULGUE A SUA
EMPRESA CONHEÇA
O ADPLAT.

MKS Equipamentos Hidráulicos Ltda
Rua João Dias Ribeiro, 409
Pólo Industrial de Jandira - Itapevi.
CEP 06693-810 - Itapevi - SP - Brasil
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