
Nível II
Ib de emissão 

de gases

9 - 12 m

23,9 / 25,1 t

Máquina de movimentação de material móvel

97 / 119 kW 
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A pensar no futuro. A série E.

Vantagens mais importantes:

1962: S833 operado por cabo 
com cabina do condutor elevada

O que distingue a série E

 60 anos de experiência na construção e fabrico 
de máquinas hidráulicas de movimentação de 
material

 Potência máxima sem compromissos em todas 
as áreas: foco na movimentação de materiais

 Tecnologia controlável: componentes de elevada 
qualidade evitando complicações de engenharia 

 Longa vida útil dos produtos e uma elevada 
estabilidade de valor

Green Effi ciency
Poupar combustível- Reduzir custos operacionais
Trabalhos silenciosos - Protege o condutor e o ambiente

Potência ao mais alto nível 
Mecânica resistente - Peças sob esforço otimizadas
Altas velocidades - Capacidades de carga elevadas

O mais alto conforto de operação
Cabina de conforto Maxcab - Trabalhar em tranquilidade
SENCON - Sistema de controlo SENNEBOGEN

Segurança máxima
Entrada e saída segura - superfícies dos degraus 
anti-deslizantes 
Câmaras modernas - panorâmicas da área de trabalho

Manutenção e assistência facilitada
Diagnóstico de avarias simplifi cado - Pontos de 
medição centrais
Manutenção fácil - Identifi cação inequívoca

Aconselhamento e apoio
3 fábricas - 2 fi liais
120 representantes comerciais - mais de 300 pontos 
de assistência técnica
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Funcionamento Ralenti Paragem

A série E. Principais características.

3

4

Poupar 4 x mais combustível
 Poupe até 20 %: Funcionamento no modo 
Eco com menor rotação

 O ralenti automático reduz a rotação para 
40 % da rotação de trabalho

 O sistema automático de paragem desliga 
o motor quando não é necessária potência

 Confi gurações de motor otimizadas, redução 
do consumo do combustível específi co, 
pós-tratamento de gases de escape moderno

Funcionamento silencioso
 Máquina com funcionamento regular silencioso graças 

isolamento acústico nas portas
 
de potência sonora em conformidade com a norma 
2000/14/CE até 2 dB mais baixo do que o exigido

3

Elevada potência de arrefecimento
 
e radiador de grandes dimensões e resistentes

 
água com melhor efi cácia graças ao controlo através 
da bomba e do motor de êmbolos axiais, regulação de 
necessidades termostática

4
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5

6

7

* opção, ver P.7

imagem provisória com carro inferior de lagarta

Sistema hidráulico potente
 Bombas robustas com reservas de potência
 Maior efi cácia graças às válvulas hidráulicas e 
tubagens de grandes dimensões

 Intervalos de substituição muito longos, de 4.000 Bh 
graças ao primeiro enchimento com óleo HVLPD 

SENNEBOGEN HydroClean* 7

Tecnologia de refrigeração inteligente
 Elementos de série: alteração automática do sentido do 

e potência de arrefecimento permanente
 
tecnologia do radiador limpa e de fácil acesso

 Economia de combustível graças ao funcionamento 
otimizado do ventilador

5

6

Segurança máxima
 Superfícies de trabalho anti-deslizantes
 2 câmaras para a direita e para a retaguarda
 Patamar com resguardo ao lado da porta 
deslizante da cabina*
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A série E. Puro conforto.

Cabina confortável Maxcab
 Banco confortável com molas pneumá-
ticas, com aquecimento do banco

 Controlo confortável através de joystick
 Janela frontal rebatível
 Porta deslizante, patamar antes da 
cabina

 Monitor a cores para imagens da câma-
ra para a direita e para a retaguarda

 SENNEBOGEN Optimode:
vários modos de trabalho para otimização 
do desempenho

SENCON
 Menu organizado
 Valores de funcionamento 
determinados sem aparelhos 
de medição adicionais

 Localização rápida de erros atra-
vés de mensagens detalhadas

Ar condicionado
 Atmosfera de trabalho sempre 
agradável graças aos 10 ventilado-
res uniformemente distribuídos

 Controlo simples através de 
elementos de operação centrais

Patamar com resguardo*
 Segurança ao subir e descer da 
cabina

 A porta deslizante facilita a subida 
e a descida seguras 



7

Manutenção e assistência técnica facilitadas

Manutenção otimizada
 Diagnóstico de erros fácil e rápido 
através do distribuidor eléctrico 
com inscrições claras e bem 
visíveis

 Fácil acesso a todos os pontos 
de assistência da máquina

 Lubrifi cação central automática 
para equipamento e via de 
rolamento da coroa rotativa 

HydroClean*
 Melhor proteção dos compo-
nentes hidráulicos graças ao 
microfi ltro de 3 μm

 Óleo hidráulico mais puro, 
vida útil do óleo prolongada

Pontos de medição centrais
 Pontos de medição central 
de fácil acesso

 Monitorização rápida de todo 
o sistema hidráulico

Identifi cação clara
 Identifi cação de todas as 
peças com um número de 
peça inequívoco

 Encomenda fácil e segura 
de peças de reposição

* opção
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Estrutura modular — múltiplas soluções

* poderá obter mais informações sobre o nosso carro superior de lagarta no prospeto em separado 821 R da série E

M

Garra de múltiplos invólucros

Garra de dois invólucros

Placa magnética

Cortador de sucata

K11K9 K11 ULM K12

E270 com Maxcab

Acionamento hidráulico a diesel

Acionamento eletro-hidráulico

Tambor de cabos do motor

Transformador

Equipamentos adicionais Equipamentos (mais sob consulta)

Cabinas Carro superior

Opções

Variantes do carro inferior

Móvel MHDMóvel M Lagarta R25/240* Substrutura de 4 pontos

máx.
0,6 m

máx.
1,0 m

máx.
3,0 m



da área de trabalho graças aos 
potentes faróis LED*

Melhor iluminação

mesmo com o máximo alcance 
graças aos cilindros maciços

Elevadas capacidades de carga

através do resguardo*, pegas
e degraus antiderrapantes

Subida e descida seguras

através de patamar com resguardo*
Subida e descida mais seguras

em chapa de aço
reciclável 

Coberturas laterais 
robustas

graças ao amplo qua-
drado de apoio

Elevada estabilidade

e altura de trabalho mais segura 
graças à elevação da cabina 
estável

Melhor vista geral

graças ao equipamento robusto 
e otimizado para FEM

Funcionamento efi ciente

para a subida e
descida cómodas

Porta deslizante

* Opção
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Dados técnicos, equipamento

  UNIDADE DE ACIONAMENTO DE ROTAÇÃO
Caixa de 
velocidades

Engrenagem de redução planetária com 
motor de pistão axial, válvulas de travão 
integradas

Travão de 
estacionamento

travão hidráulico de segurança de discos múl-
tiplos com efeito por molas

Coroa rotativa Coroa rotativa de grandes dimensões

Velocidade 
de rotação

0-8 rpm, progressiva. As válvulas de travão hi-
dráulicas integradas no motor proporcionam 
uma travagem sem desgaste.

  CARRO SUPERIOR
Modelo Quadro superior resistente à torção com placas 

do mancal contínuas da lança articulada até o 
contrapeso para otimizar a aplicação de força, 
processada com precisão, casquilhos de aço 
para apoio de lança, espaço de armazenamento 
com tranca, design excelente, nível de emissões 
acústicas muito baixo

Lubrifi cação 
central

Lubrifi cação central automática para equipa-
mento e via de rolamento da coroa rotativa

Elétrico Distribuidor elétrico central, seccionador da bateria

Segurança Câmara à direita e retaguarda

Opções  Travão do mecanismo giratório através de 
pedal de pé

 Resguardo do carro superior a toda a volta 
para uma maior segurança

 Pacote de iluminação com LED
 Extintor de incêndio
 Pintura especial
 Pré-aquecimento do depósito do sistema 
hidráulico, elétrico, com tomada no carro 
superior

 Pacote de temperatura baixa (óleo, aqueci-
mento da bateria, pré-aquecimento do óleo 
hidráulico, aquecimento prévio da cabina, 
aquecimento prévio do motor)

 Patamar com resguardo ao lado da cabina
 Gerador magnético acionado hidraulica-
mente de 9 kW / 15 kW

  SISTEMA HIDRÁULICO
Load Sensing/sistema hidráulico LUDV para funções 
de trabalho e função de condução

Tipo de bomba Bomba de êmbolo de regulação em modelo de 
disco inclinado, controlo do volume independen-
te da pressão da carga para um controlo simul-
tâneo e independente das funções de trabalho

Regulação 
da bomba

Regulação da elevação nula, controlo de corren-
te necessária — as bombas bombeiam apenas a 
quantidade de óleo que é realmente consumida, 
corte de pressão, regulação da carga limite

Pressão 
de serviço

até 350 bar

Filtração Filtração de alta potência com intervalo de 
mudança a longo prazo

Depósito 
do sistema 
hidráulico

260 l

Controlo Ativação hidráulica proporcional e cuidada dos 
movimentos de trabalho, 2 joysticks auxiliares 
hidráulicos para as funções de trabalho, fun-
ções adicionais por interruptor e pedal de pé

Segurança Todos os circuitos hidráulicos estão protegi-
dos com válvulas de segurança reservatório 
do sistema hidráulico para descarga de emer-
gência do equipamento e da cabina em caso 
de paragem do motor, válvulas de proteção 
contra rutura de tubos do cilindro de braço 
e do cilindro de elevação

Opções  Enchimento com óleo biológico de valor 
ecológico

 ToolControl para a programação de até 10 
ferramentas em pressão/quantidade

 Circuito hidráulico adicional para montagem  
de tesoura

 Aviso de momento de carga com indicação 
do nível de carga sem/com desconexão

 fusível de sobrecarga eletrónico com desco-
nexão em caso de sobrecarga  

 Sistema de fi ltro fi no do sistema hidráulico 
de 3 μm SENNEBOGEN HydroClean

  MOTOR
Potência 821 M: 97 kW / 130 cv a 2200 rpm

821 MHD: 119 kW / 160 cv a 2200 rpm 

Modelo Cummins QSB 4,5 nível IIIa/IIIb
Injeção direta, turbocomprimido, permutação 
intermediária de calor, de baixas emissões, 
Eco Mode, ralenti automático

Refrigeração refrigerado a água

Filtro de ar Filtro de ar do tipo seco com pré-separador 
ciclónico, elemento de segurança, indicação 
da sujidade

Depósito de 
combustível

330 l

Tanque AdBlue 30 l                      
Sistema elétrico 24 V
Baterias 2 baterias de alto rendimento de arranque a frio

Opções  Pré-aquecimento do bloco do motor a 
temperaturas abaixo de -20 °C

 Bomba de abastecimento elétrica
 Pólo de arranque externo

Alterações técnicas reservadas.

TIPO DE MÁQUINA
Modelo (tipo) 821
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Dados técnicos, equipamento

  EQUIPAMENTO DE TRABALHO
Construção Construção em caixa com pontos de apoio de 

grandes dimensões para uma maior durabi-
lidade em versão vedada e protegida contra 
sujidades.
Os pontos de apoio são de grandes dimen-
sões e têm casquilhos de rolamento especiais 
vedados que requerem pouca manutenção, 
processados com precisão

Cilindros Cilindros hidráulicos especiais com amorteci-
mento do limite de curso hidráulico, elevada 
potência de elevação através de cinemática 
otimizada. O equipamento de movimenta-
ção de material é concebido especifi camente 
de acordo com os requisitos exigentes da 
utilização em elevado desempenho.

Lubrifi cação 
central

Sistema de lubrifi cação central automático

Opções  Válvulas de esferas nas tubagens hidráulicas, 
abrir/fechar/rodar a garra

 Acoplamento múltiplo
 Limitador de elevação/limitador do braço 
de carga ajustável

  CABINA 
Tipo de cabina cabina hidráulica elevatória E270

Equipamento 
da cabina

Porta deslizante, excelentes condições ergo-
nómicas, climatização automática, aque-
cimento do banco, banco confortável com 
molas pneumáticas, fi ltro de ar / fi ltro de 
circulação, condução com joystick, ligações 
12 V / 24 V, SENCON

Opções  Aquecimento auxiliar com temporizador
 Filtro de carvão ativo das cabinas de ar 
interior/exterior

 Volante com coluna de direção regulável
 Janela deslizante na porta do condutor
 Para-brisas de vidro blindado
 Janela do teto em vidro blindado
 Vidraça de segurança de lado e atrás em 
policarbonato

 Limpa para-brisas com função de lavagem 
para a janela frontal/do teto inferior

 Estore para o sol para a janela do teto 
e para-brisas

 Grelha protetora do teto
 Grelha protetora do teto FOPS
 Grelha protetora dianteira
 Cabina industrial Maxcab com para-brisas 
inteiro em vidro blindado

 Preparado para rádio/rádio e CD com 
colunas

  CARRO INFERIOR
Construção Potente carro inferior móvel com estabilizador 

de 4 pontos ou combinação de lâmina nivela-
dora de estabilização e estabilizador (opção), 
eixo de direção como eixo oscilante hidraulica-
mente fi xável. Cilindro do eixo oscilante com 
válvulas de segurança contra rutura de tubos.

Acionamento Tração às quatro rodas através do motor 
hidráulico de regulação com válvula do travão 
diretamente incorporada e com ação automá-
tica e transmissão tipo powershift de 2 níveis. 
Potentes eixos planetários com cilindro de dire-
ção integrado, travão de discos múltiplos como 
travão de serviço no sistema de 2 circuitos.

Travão de 
estacionamento

Travão de discos múltiplos com efeito por 
molas

Pneus 10.00-20, 8 vezes, totalmente em borracha

Velocidade 0-5,5 km/h nível I, 0-20 km/h nível II

Opções  10.00-20, 8 vezes, pneus
 Acionamento individual dos estabilizadores
 Lâmina adicional ao estabilizador de 4 
pontos (frontal ou traseira)

 Estabilizador de 2 pontos e lâmina nivela-
dora (frontal ou traseira)

 Proteção para o acionamento de translação 
/ acoplamento de manobra

  ACIONAMENTO ELÉTRICO 
Opção  Potência:  90 kW / 400 Volt / 50 Hz

Potência total instalada 200 kVA, proteção 
por parte do cliente 250 A (em alternativa 
315 A com sistema magnético) com 400 V 
- Arranque do motor através da comutação 
estrela-triângulo

 Vantagens: custos de exploração reduzidos, 
funcionamento silencioso e quase sem 
vibrações, longa vida útil dos componentes 
hidráulicos

  PESO DE UTILIZAÇÃO
Massa

Nota

821 M com estabilizador de 4 pontos, equi-
pamento de carga compacto K11 e balde de 
maxilas múltiplas de 600 l  aprox. 23.950 kg

821 MHD com estabilizador de 4 pontos, equi-
pamento de carga compacto K12 e balde de 
maxilas múltiplas de 600 l  aprox. 25.100 kg

O peso de utilização varia em função da versão e 
do equipamento.

Reservado o direito a alterações técnicas.
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Todos os valores da capacidade de carga são indicados em toneladas (t) e válidos para a extremidade da lança, sem ferramenta de trabalho, em pisos estáveis e nivelados. Ferramen-
tas de trabalho como garra, íman, gancho de carga, etc. fazem parte dos valores de capacidade de carga indicados. Os valores indicados correspondem a 75 % da carga basculante 
estatística ou 87 % da potência de elevação hidráulica, conforme a ISO10567. De acordo com a norma da UE EN474/5, as máquinas de movimentação de materiais no modo de apa-
relhos de elevação devem estar equipadas com proteções contra a rutura de tubos no cilindro de elevação e com um dispositivo de aviso de sobrecarga. Os valores das capacidades de 
carga indicadas são válidos apoiados em estabilizador de 4 pontos e podem ser rodadas a 360°. Os valores das capacidades de carga indicados entre chavetas [   ] são válidos para eixo 
oscilante bloqueado, não apoiado, suspenso e podem ser rodados a 360°.

Carro inferior MP21E Lança compacta 5,1 m
Braço de carga 4,0 m

Cabina  Maxcab E270, 
de elevação hidráulica

Máquina com 
representação 
simétrica

K9

Valores da capacidade de carga M

Reservado o direito a alterações técnicas.
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Valores da capacidade de carga
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[20130308103152]

Todos os valores da capacidade de carga são indicados em toneladas (t) e válidos para a extremidade da lança, sem ferramenta de trabalho, em pisos estáveis e nivelados. Ferramen-
tas de trabalho como garra, íman, gancho de carga, etc. fazem parte dos valores de capacidade de carga indicados. Os valores indicados correspondem a 75 % da carga basculante 
estatística ou 87 % da potência de elevação hidráulica, conforme a ISO10567. De acordo com a norma da UE EN474/5, as máquinas de movimentação de materiais no modo de apa-
relhos de elevação devem estar equipadas com proteções contra a rutura de tubos no cilindro de elevação e com um dispositivo de aviso de sobrecarga. Os valores das capacidades de 
carga indicadas são válidos apoiados em estabilizador de 4 pontos e podem ser rodadas a 360°. Os valores das capacidades de carga indicados entre chavetas [   ] são válidos para eixo 
oscilante bloqueado, não apoiado, suspenso e podem ser rodados a 360°.

Reservado o direito a alterações técnicas.

Carro inferior MP21E Cabina  Maxcab E270, 
de elevação hidráulica

Lança compacta 6,3 m
Braço de carga 4,6 m

Máquina com 
representação 
simétrica

K11

M
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20130117173041
[20130308105540]

Carro inferior MP21E Lança compacta 6,3 m
Braço de carga 4,2 m

Cabina  Maxcab E270, 
de elevação hidráulica

Todos os valores da capacidade de carga são indicados em toneladas (t) e válidos para a extremidade da lança, sem ferramenta de trabalho, em pisos estáveis e nivelados. 
Ferramentas de trabalho como garra, íman, gancho de carga, etc. fazem parte dos valores de capacidade de carga indicados. Os valores indicados correspondem a 75 % da carga 
basculante estatística ou 87 % da potência de elevação hidráulica, conforme a ISO10567. De acordo com a norma da UE EN474/5, as máquinas de movimentação de materiais no 
modo de aparelhos de elevação devem estar equipadas com proteções contra a rutura de tubos no cilindro de elevação e com um dispositivo de aviso de sobrecarga. Os valores das 
capacidades de carga indicadas são válidos apoiados em estabilizador de 4 pontos e podem ser rodadas a 360°. Os valores das capacidades de carga indicados entre chavetas [   ] 
são válidos para eixo oscilante bloqueado, não apoiado, suspenso e podem ser rodados a 360°.

Máquina com 
representação 
simétrica

Reservado o direito a alterações técnicas.

Valores da capacidade de carga M
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Todos os valores da capacidade de carga são indicados em toneladas (t) e válidos para a extremidade da lança, sem ferramenta de trabalho, em pisos estáveis e nivelados. 
Ferramentas de trabalho como garra, íman, gancho de carga, etc. fazem parte dos valores de capacidade de carga indicados. Os valores indicados correspondem a 75 % da carga 
basculante estatística ou 87 % da potência de elevação hidráulica, conforme a ISO10567. De acordo com a norma da UE EN474/5, as máquinas de movimentação de materiais no 
modo de aparelhos de elevação devem estar equipadas com proteções contra a rutura de tubos no cilindro de elevação e com um dispositivo de aviso de sobrecarga. Os valores das 
capacidades de carga indicadas são válidos apoiados em estabilizador de 4 pontos e podem ser rodadas a 360°. Os valores das capacidades de carga indicados entre chavetas [   ] 
são válidos para eixo oscilante bloqueado, não apoiado, suspenso e podem ser rodados a 360°.

20130117173923
[20130308105235]

Carro inferior MP21E Lança compacta 7,0 m
Braço de carga 4,9 m

Cabina  Maxcab E270, 
de elevação hidráulica

Máquina com 
representação 
simétrica

Reservado o direito a alterações técnicas.

Valores da capacidade de carga M



16 Reservado o direito a alterações técnicas e dimensionais.

Dimensões para transporte

Largura de transporte 
2550 mm

821 M com carro inferior MP21E e cabina de elevação hidráulica do tipo E270 

Lança de carga Braço de garra Comprimento 
de transporte (C)

Altura 
de transporte (A)

K9 5,1 m 4,0 m 8,5 m 3,25 m
K11 6,3 m 4,6 m 9,65 m 3,25 m
K11 ULM 6,3 m 4,2 m ULM 9,7 m 3,25 m
K12 7,0 m 4,9 m 10,4 m 3,25 m

821 M com carro inferior, tipo MP21E

M

2500

3580

11
0

2550

2550

4365

4790

12
80

2400/

32
40

26
50

58
90

34

H

L
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20130117173923
[20130316173032]

Carro inferior MP26D Lança compacta 7,0 m
Braço de carga 4,9 m

Cabina  Maxcab E270, 
de elevação hidráulica

Todos os valores da capacidade de carga são indicados em toneladas (t) e válidos para a extremidade da lança, sem ferramenta de trabalho, em pisos estáveis e nivelados. 
Ferramentas de trabalho como garra, íman, gancho de carga, etc. fazem parte dos valores de capacidade de carga indicados. Os valores indicados correspondem a 75 % da carga 
basculante estatística ou 87 % da potência de elevação hidráulica, conforme a ISO10567. De acordo com a norma da UE EN474/5, as máquinas de movimentação de materiais no 
modo de aparelhos de elevação devem estar equipadas com proteções contra a rutura de tubos no cilindro de elevação e com um dispositivo de aviso de sobrecarga. Os valores das 
capacidades de carga indicadas são válidos apoiados em estabilizador de 4 pontos e podem ser rodadas a 360°. Os valores das capacidades de carga indicados entre chavetas [   ] 
são válidos para eixo oscilante bloqueado, não apoiado, suspenso e podem ser rodados a 360°.

Máquina com represen-
tação simétrica

Reservado o direito a alterações técnicas.

Máquina com represen-
tação simétrica

117173923
0316173032]

20130
[20130 00

0 2 4 6 8 10 1222 5 76 9 110 112 3
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-5
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14

[5,[[5 5]

[7,[7,7]7]

[4,8]

[3,6]

[3[3,9,999]]]]

[33,8]

[4,4[4,4 6]6]

[4,4 9]

[5,5 3]

[5,5 3]

[5,55[5,5 0]0]

[4,4 3]

[4,4 0]

[3[333,9,9]]

[3[3[3[3,8,88,,8]]

[3,9]

[3,9]

[3,8]

[3[3,6,6]]

[3,2]

[3,0]

[2,[2,9]9]

[2,9]9]9]

[2,9]

[2,8]

[2,[2,7]7]

[2,6]

[2,5]

[2,4]

[2,[2,3]3]

[2,2]

[2,[2,1]1]

[2,0]

5...55

8.1

3.6
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3.3 8

44.444 666

4.4 9

5.5 33
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6.6 1
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Valores da capacidade de carga

K12

MHD
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Dimensões de transporte MHD

821 MHD com carro inferior do tipo MP26D e equipamento de trabalho K12
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1) Indicações de peso sem suspensão da garra,
   pinos metálicos, colocação de mangueiras

2)  Camadas semi-abertas: folha do invólucro com 
largura de 400 mm, a partir do conteúdo 1250 l 
folha do invólucro com largura de 500 mm

*) Sob consulta

Dimensões em [mm]
Para dados técnicos das garras e também para as garras de madeiras, sistemas de troca 
rápida e mais equipamentos adicionais consulte o prospeto "Equipamentos adicionais"

Recomendação de garra

Garra de múltiplos invólucros SGM 
(5 invólucros)

Garra de dois invólucros SGZ

Garra de múltiplos invólucros SGM 
Modelo / Tamanho

Conteúdo 
da garra

Peso1 

máx. capacidade de carga
Forma do invólucro

HO G

SGM l kg kg t

400.30-4 400 1275 1385

4,0600.30-4 600 1300 1435

800.30-4 800 1345 1510

Modelo / Tamanho
Conteúdo 
da garra

Peso1 

máx. capacidade de carga
Forma do invólucro 2 

HO G

SGM l kg kg t

400.30-5 400 1465 1528

4,0600.30-5 600 1490 1580

800.30-5 800 1540 1650

Modelo / Tamanho
Conteúdo 
da garra

Peso1 máx. capacidade de carga

kg t

1000.40 1000 1270

4,0
1200.40 1200 1360

1400.40 1400 1420

1600.40 1600 1530

Série / Modelo Potência Peso próprio
Força de 

dissociação
Capacidade 

de carga em kg

WOKO kW kg kN Brame
(Fator de segurança 2)

S-RSL 13 10,5 1300 260 13000

S-RLB 10 4,8 730 190 9500

S-RLB 11,5 5,5 1060 240 12000

S-RLB 12,5 8,8 1310 280 14000

S-RLB 13,5 10,0 1700 300 15000

Gerador magnético recomendado: 9 kW / 15 kW
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O presente catálogo descreve modelos de máquinas, gama de equipamentos, modelos individuais e possibilidades de confi guração (equipamento de série e equipamento especial) 
fornecidos pela SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH. As imagens do aparelho poderão conter equipamentos especiais ou adicionais. Os equipamentos fornecidos podem variar 
de país para país, nomeadamente os equipamentos de série e especiais. 
Todas as designações de produto utilizadas podem ser marcas da SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH ou de outro fornecedor, cuja utilização por terceiros para outras fi nalidades 
pode violar os direitos do proprietário.
Deve informar-se junto do representante local da SENNEBOGEN sobre as variantes do equipamento disponíveis. A obrigação de fornecer as características de desempenho solicitadas 
só existe se expressamente declarado nos termos do contrato. Reservado o direito de distribuição e de realização de alterações técnicas. Todos os dados sem garantia. Reservado 
o direito a alterações de equipamento e a melhorias. 
© SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Straubing/Alemanha A reprodução deste manual, seja na íntegra, seja em parte, é permitida somente mediante autorização por escrito 
da SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Straubing/Alemanha.

www.sennebogen.com
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