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Linha WD-L: 8 tamanhos, 
torques de 3,2 até 42,8 kNm

Os acionamentos de giro IMO garantem 
uma transmissão ideal de forças e torques 
elevados em uma unidade fechada.

•    montagem simples dos  
motores

•    sistema completamente  
fechado

Mais de 100.000 acionamentos de giro IMO em uso desde 1994.

•  Plataformas elevatórias / elevadores
•  Veículos de assistência
•   Plataformas para construção /  

elevadores para construção
•  Plataformas telescópicas / articuladas
•  Guindastes leves / móveis / veiculares
•  Aparelhos para inspeção sob pontes
•  Veículos com mastro telescópico
•   Plataformas para bombeiros /  

plataformas elevatórias de resgate
Uma unidade totalmente fechada

•  nenhuma peça individuak
•  componentes perfeitamente integrados
•  parafusar e conectar
•  montagem rápida
•  carcaça protetora

Valores agregados

•  máxima capacidade de carga
•  alcance de giro ilimitado
•   máxima segurança, pois  

totalmente fechado
•   compacto e com pouca  

necessidade de espaço
•  design atraente e bem planejado

Acionamentos de giro IMO

Plataformas 
elevatórias 

Equipamentos 
móveis

Disponível em diversos tamanhos padrão. Soluções sob medida para aplicações elevatórias.

O giro no lado seguro
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Suas vantagens
na compra 

•  econômico
•  em uma unidade  
 (coroa de giro, motor, freio ...)
•  componentes integrados
•  soluções padrão comprovadas
•  baixa complexidade

na assistência  

•  baixa manutenção
•  totalmente fechado e  
 protegido 
•  vida útil prolongada
•  pré-ajustado e pré-lubrificado
•  robusto

na técnica
 
•  um conjunto sistêmico
•  unidade pré-configurada
•  compacto e com pouca necessidade de espaço
•  desenvolvido por especialistas 
•  consultoria específica para cada aplicação

para o cliente final

•   nenhum efeito de para e anda – giro sem  
solavancos

•  seguro, pois totalmente fechado
•  máxima capacidade de carga
•  máxima proteção contra sujeira
•  alcance de giro ilimitado
•  manutenção reduzida 
•  design integrado

Alguns clientes referenciais:

Sede da empresa

IMO GmbH & Co. KG  
Imostr. 1 
91350 Gremsdorf  
Alemanha

Tel. +49 9193 6395 - 4433 
Fax +49 9193 6395 - 4145 
lifting@imo.de

made in Gremsdorf, 
Alemanha

Mais de 25 anos ao seu lado.


