
A SERVIR AS FERROVIAS DO MUNDO

Remove, transpõe, move e instala carris de forma 
segura e controlada  

Para utilização em vias simples e vias múltiplas

Totalmente aprovada para funcionamento na rede 
ferroviária do Reino Unido

A máquina de manuseamento ferroviário mais segura e versátil da 
infraestrutura ferroviária

McCulloch TRT TM 
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.

A McCulloch tem muitos anos de experiência no desenvolvimento e fabrico de máquinas para elevar e movimentar 
várias travessas, carris com soldagem contínua e secções ferroviárias que eliminam o manuseamento manual e 
melhoram a precisão e produtividade das instalações. 

O TRT 

TM – Trac Rail Transposer (transpositor 
de vias ferroviárias)
Fabricado pela Unipart Rail, o único e patenteado TRT (Trac Rail Transposer, transpositor de vias ferroviárias) é 
uma máquina com rastos de borracha e aceitação de produto total para operar em infraestruturas ferroviárias no 
Reino Unido, na Austrália, na Nova Zelândia, na Malásia e na América do Norte.

Com aplicação global, esta máquina inovadora consegue remover e instalar todos os perfis de carril e qualquer 
calibre de via incluindo, sem limitação, carris "Bull Head", carris de base plana e carris condutores. 

Podem ser utilizados dois TRT para transportar carris de até 216 m de comprimento. Podem também ser 
utilizados para transportar, remover e instalar peças de ferro associadas, como aparelhos de mudança de via e 
travessias.

Características e benefícios do TRT
Acessórios para o TRT

• Fiabilidade de 99,7% comprovada ao longo de 15 anos de funcionamento na rede do Reino Unido

• Totalmente aprovado para operar sob equipamento de catenárias ativo e em qualquer linha exposta

• Remove, transpõe, move e instala carris de forma segura e controlada

• Ideal para utilização em configurações de vias simples e múltiplas

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

• Consegue montar carris para além dos equipamentos/postes  
próximos da via

• Funciona em locais confinados como túneis e pontes

• O tamanho compacto e a maneabilidade permitem uma  
implementação e remoção rápidas

• Pode ser armazenado junto à linha para reduzir a necessidade  
de remoção

Existe uma vasta gama de acessórios que podem ser desenvolvidos para completar o TRT e reduzir o número de 
ferramentas e equipamentos adicionais necessários no local.

A nossa gama de acessórios inclui:

Estão também disponíveis outros acessórios. Entre em contacto connosco para obter mais informações sobre a nossa gama completa.

Guindaste montado no TRT
Um acessório para guindaste que permite elevar as peças 
da via com até 990 kg de forma segura em áreas de 
equipamentos de catenárias ativos

Aparelhos de mudança de via e travessias
As cabeças únicas para aparelhos de mudança de via e 
travessias conseguem movê-los de forma segura desde o 
acesso até à instalação

Serra para carris
Serra hidráulica com braço comprido e zero emissões 
concebida para permitir uma utilização plena numa posição 
vertical, reduzindo a fadiga e o risco de lesões nas costas

Motor de recuperação
Este motor permite concluir a tarefa e 
remover o veículo das vias

Arado
Remove a maior parte do balastro de ambos 
os lados da via nas extremidades das travessas

Ferramentas hidráulicas
O TRT está equipado com um adaptador para 
alimentar diversas ferramentas hidráulicas, 
incluindo a serra para carris



Desempenho e especificação do TRT
O TRT™ é uma máquina com rasto alimentada por um motor a gasóleo em conformidade 
com a norma Tier 4 que permite a um sistema hidráulico movimentar e manusear carris e 
peças de vias. 

Características do veículo

Conformidade
O TRT está totalmente aprovado para utilização na rede ferroviária do Reino Unido pela Network Rail e na rede 
de metro de Londres, incluindo o metro de profundidade.

 – Aprovado para funcionamento sob catenárias ativas
 – Aprovado para funcionamento em áreas "3rd Rail" no Reino Unido
 – Certificação CEM de acordo com a norma EN50121 

Em conformidade com os regulamentos de controlo da vibração no trabalho de 2005 (e orientações associadas), 
medidas de exposição à vibração nos braços e mãos:

 – Magnitude da vibração (m/s²) inferior a 2,3
 – Valor do tempo até ação de exposição (EAV) >10 horas
 – Valor limite do tempo até à exposição superior a 24 horas

Limites de emissão em qualquer altura de funcionamento:

 – Número de fumo Bosch inferior a 0,5 
 – Monóxido de carbono (CO) ppm inferior a 300
 – Óxidos de nitrogénio (NOx) ppm inferior a 250

O motor TRT cumpre os requisitos de emissões do motor da EPA (Environmental Protection Authority, 
Autoridade de proteção ambiental) dos EUA, os regulamentos das emissões finais de Tier 4 e os requisitos da 
UE IVB.

Em conformidade com os regulamentos de controlo de ruído no trabalho de 2005, são demonstrados os seguintes 
níveis de exposição ao ruído na tabela abaixo.

–  Dimensões: 2300 mm de comprimento, 1743 mm de largura e 
1635 mm de altura

– A base pesa cerca de 1400 kg (sem acessórios)

– Capacidade de elevação de 3000 kg

Características de desempenho
–  Move e manuseia diversos tipos de carris incluindo, sem limitação, CEN 60, carris "Bull Head", carris de elétrico e 

carris de corrente.

– Consegue aceder à infraestrutura do carril a partir de pontos de acesso com uma largura a partir de 1800 mm

– Consegue deslocar-se sem carga nas margens e áreas de acesso restrito com um ângulo de até 45º,

– Atravessa todos os tipos de ferrovia através das rampas de espuma fornecidas

– O TRT pode ser removido da infraestrutura ferroviária através do motor de recuperação aprovado do TRT

–  Pode ser adaptado para desempenhar atividades adicionais utilizando acessórios como a grua de elevação, o arado, 
a serra para carris e a cabeça de cartucho de 4 carris para aparelhos de mudança de via e travessias

–  Pode ser elevado através do ponto de elevação 
aprovado

– Sistema de rasto de borracha

– Funciona à velocidade de caminhada

Dimensões físicas

Atividade Nível LEQ dBA 
@1m

Tempo até exceder o EAV infe-
rior de LEP,D 80 dBA

Tempo até exceder o EAV 
superior de LEP,D 85 dBA

TRT estacionário (motor em repouso) <75 >24 horas >24 horas
TRT estacionário (motor com carga) <85 >5 horas >15 horas

TRT em movimento <85 >3 horas >10 horas



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.

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
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Aceda ao nosso site, em unipartrail.com/
mcculloch/, ou digitalize o código QR para obter 

mais informações acerca da gama de equipamento 
McCulloch. 


