
A SERVIR AS FERROVIAS DO MUNDO

Largura de via ajustável permitindo o acesso e a utilização em 
ambientes estreitos 

Capacidade de elevação de 18 toneladas

Aprovado para utilização no Reino Unido, nos EUA, no Canadá, 
na Nova Zelândia, na Austrália e na Malásia

Para utilização em configurações de vias simples e múltiplas

Revolução no método de remover e substituir painéis ferroviários

McCulloch Panel Lifter System 
da Unipart Rail



Movimentação de carris e construção de vias 
mais simples

A Unipart Rail e a McCulloch formaram uma aliança, permitindo que os projetos de 
manutenção e construção ferroviária de todo o mundo sejam concluídos em menos 
tempo com custos operacionais reduzidos pela utilização de equipamento inovador de 
manuseamento e movimentação de carris.

Criada em 1992, a McCulloch é especialista em soluções ferroviárias, disponibilizando uma gama de máquinas 
únicas para a remoção e instalação de travessas de carris (uniões) e painéis, que eliminam o manuseamento manual 
e melhoram a precisão e a produtividade das instalações. 

O elevador de painéis
Os elevadores de painéis são totalmente controlados de forma remota, criando uma zona de exclusão instantânea 
e eliminando quaisquer problemas de manuseamento.

A velocidade de remoção é crítica em prazos de controlo limitados para permitir a reformulação do alicerce da via 
antes da substituição do carril e das travessas.

A McCulloch concebeu e desenvolveu o sistema único elevador de painéis de carris e usa este sistema com 
sucesso no Reino Unido há 9 anos. 

O elevador de painéis revoluciona o método de remover e colocar painéis de carris de forma rápida e segura 
com maior eficiência em comparação com todos os outros métodos.

Características e benefícios do 
elevador de painéis

Sistema de transporte de painéis com atrelado

• Capacidade de elevação de 18 toneladas

• Totalmente certificado para funcionamento na rede ferroviária, incluindo sob equipamento de catenárias 
ativo (OLE) e qualquer linha exposta (ALO)

• Um sistema de elevador de painéis totalmente carregado consegue virar-se em qualquer direção quando 
está em movimento

• Largura de via ajustável permitindo o acesso e a utilização em ambientes estreitos como pontes, túneis e 
cortes

• Ideal para remover/instalar painéis numa linha simples

• Consegue atravessar facilmente várias vias, incluindo áreas com carris condutores

• Consegue operar em todos os tipos de painéis

• O tamanho compacto e a maneabilidade permitem um transporte simples e  implementação e remoção 
rápidas

• Um sistema de elevador de painéis com 2 máquinas pode ser utilizado para mover painéis com um 
comprimento máximo de 27 metros. Podem ser adicionadas mais máquinas para mover painéis maiores

Colocar os painéis nos atrelados de transporte permite libertar o espaço no local assim que os painéis são 
removidos, aumentando a eficiência e proporcionando um método de manuseamento mais seguro.

Podem ser empilhados até quatro painéis em altura e cada atrelado tem capacidade máxima de 50 toneladas.

É possível remover 225 m de painéis antigos e carregá-los em 60 minutos confortavelmente, enquanto que seriam 
necessários 90 minutos para o descarregamento e a instalação da mesma dimensão de via.



Especificações de desempenho do elevador 
de painéis
O elevador de painéis é um veículo com rasto a gasóleo, conduzido hidrostaticamente e 
operado remotamente com um sistema de braçadeira único para manusear painéis de carris. 

Características do veículo

Conformidade
O elevador de painéis está totalmente aprovado para utilização na rede ferroviária do Reino Unido pela Network 
Rail e na rede de metro de Londres

 – Pode operar sob equipamentos de catenárias ativos quando está em vigor um sistema de trabalho seguro

 – Certificação CEM de acordo com a norma ISO11452 (CEM automóvel)

 –  Em conformidade com as diretivas europeias 2002/44/CE – a diretiva de vibrações ocupacionais do 
sistema de vibração de mão/braço não é aplicável uma vez que é operado remotamente 

 –  O regulamento de controlo de ruído no trabalho de 2005 – nível de ruído no ouvido do operador 76 dB 
(A) motor em repouso/84 dB (A) motor a pleno num raio de 1 m

 – O motor final está em conformidade com a exposição a emissões – UE V, EUA Tier 4

 – O controlo por operador independente garante o distanciamento social

– Largura do veículo: 2465 mm (recolhido), 3865 mm (expandido)

– Altura do veículo: 2550mm (recolhido), 3720mm (expandido)

– Peso base de 4,7 toneladas por máquina

– Capacidade de elevação de 9 toneladas por máquina

Características de desempenho

–  As máquinas do elevador de painéis foram concebidas para funcionar em pares de forma a suportarem qualquer 
calibre de via com travessas/uniões de madeira, cimento ou aço

–  O tamanho compacto e a maneabilidade permitem um transporte simples e uma implementação e remoção 
rápidas

– Desloca-se de forma segura em gradientes de 11º antes de ativar as definições de alarme

– Atravessa facilmente todos os tipos de via ferroviária

–  Em caso de falha energética do motor, o elevador de painéis pode ser movimentado para fora da infraestrutura 
ferroviária através do sistema de recuperação aprovado

–  Acessório de viga ajustável disponível para 
qualquer calibre ou forma de carril

–  Capacidade de combustível de 100 litros, 
suficiente para 2 turnos de 10 horas típicos

Dimensões físicas

Referência Recolhido Expandido

Intervalo da via 1448 mm 2800mm

Largura do veículo 2465mm 3865mm

Altura do veículo 2550mm 3720mm

Largura da via 300mm 300mm

Altura da via 670mm 670mm

Comprimento da via 2855mm 2855mm

Referência Deslocamento

Deslocamento vertical da perna 1150mm

Deslocamento horizontal da perna 1400mm

Deslocamento horizontal do êmbolo principal ±125 mm

Deslocamento vertical do êmbolo principal 750mm

Referência Capacidade

Capacidade para gasóleo 100 L

Capacidade do depósito hidráulico 200 L

Capacidade de óleo do motor 9,5 L

Capacidade de líquido de 
refrigeração do motor

8,0 L

Referência Peso

Tara da máquina 4,7T

Peso bruto do veículo 13,7T

Carga de funcionamento segura do êmbolo principal 9T

DESLOCAMENTO LATERAL
+/- 100 mm

(Total 200 mm)



Consulte www.unipartrail.com para obter detalhes 
sobre os nossos escritórios regionais a nível mundial

Sobre a Unipart
O Unipart Group é líder no Reino Unido em matéria de fabrico, 
logística de serviço completo e consultoria em excelência 
operacional. A Unipart opera em vários setores do mercado, 
incluindo o setor automóvel, de fabrico, de telecomunicações 
móveis, ferroviário, de retalho e tecnologia. Oferece inúmeros 
serviços a uma vasta gama de clientes importantes a nível 
internacional.
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Unipart Rail

Jupiter Building, First Point, Balby Carr Bank, 
Doncaster DN4 5JQ

Tel.: +44 (0) 1302 731400 
Fax: +44 (0) 1302 731401

e-mail: enquiries@unipartrail.com

Aceda ao nosso site, em unipartrail.com/
mcculloch-rail-solutions, ou digitalize o código QR 

para obter mais informações acerca da gama de 
equipamento McCulloch. 


