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BEM VINDO AO NOVO, VOCÊ VAI SE
SURPREENDER!!
MAIS SEGURANÇA E CREDIBILIDADE A SEU DISPOR
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QUEM
SOMOS
DAHMER GUINDASTES
Com o objetivo de satisfazer as expectativas de seus parceiros
e clientes, prestando serviços de forma segura, moderna e ágil, foi
criada em 2011 a DAHMER Guindastes. A empresa, instalada
estrategicamente em Chapecó na região Oeste de Santa Catarina,
atua no ramo de Içamento e movimentação de máquinas e
equipamentos em geral. A DAHMER Guindastes prima pelo
trabalho sério e profissional buscando suprir a necessidade neste
segmento. Atua com equipe altamente treinada e qualificada.
Além disso, conta com uma frota moderna e confiável visando à
segurança total de todas as operações de içamento executadas.
Somado a isso, utiliza a logística operacional necessária para
execução de serviços complexos nos mais variados segmentos.
Visando a tranquilidade de nossos clientes e parceiros e a
segurança do trabalho executado, a empresa está de acordo com
todas as normas regulamentadoras (AET’s, ART, NRs, Laudos de
Inspeção Técnicas entre outros). Um dos diferenciais da DAHMER
Guindastes, e que garante confiabilidade e precisão ao serviço
prestado, é o planejamento de rigging. Este é realizado após visita
in loco, coleta de informações e avaliação técnica. Tudo a fim
garantir o trabalho executado e satisfazer a necessidade de seus
clientes.A DAHMER Guindastes, sempre preocupada com seus
clientes, também possui plantão 24h. Com o objetivo de estar
sempre inovando e melhorando, a empresa está construindo uma
nova sede que conta com uma área de 33.000 metros (trinta e três
mil metros). O local possibilitará que a DAHMER Guindastes possa
dar todo o suporte necessário aos seus clientes no
armazenamento de materiais e alojamento para as equipes
técnicas.

NOSSOS
SERVIÇOS

TRANSPORTES

Transporte de máquinas e
equipamentos

MONTAGENS

ELABORAMOS O SEU
PLANO DE RIGGING

Montagem de Estruturas
Metálicas e Pré-Moldados

PLANO DE RIGGING: O QUE É? E QUAL O OBJETIVO?
A norma regulamentadora do Ministério do Trabalho NR12 possui no seu
anexo XII a definição do Plano de Rigging. Sendo o planejamento detalhado e
formalizado de uma movimentação de carga com guindaste. Ele indica por meio
do estudo da carga a serem içada, dos guindastes e acessórios de amarração
adequados para a tarefa, esforços exercidos no piso onde os equipamentos serão
posicionados, ação do vento, interferências aéreas e subterrâneas, layout da área
de operação, entre outros qual a melhor solução para fazer um determinado
içamento da maneira mais segura e eficiente, otimizando os recursos aplicados
na operação (equipamentos, acessórios, preparação de área, etc.), evitar
acidentes e perdas de tempo durante as operações de içamento.
OBRIGATORIEDADE?
A norma NR12 possui um item específico (12.132) preconizando a
obrigatoriedade do planejamento das operações para serviços que envolvam
risco de acidentes de trabalho em máquinas e equipamentos, realizados em
conformidade com os procedimentos de trabalho e segurança, sob supervisão e
anuência expressa de profissional habilitado ou qualificado, desde que
autorizados.12.132 Os serviços que envolvam risco de acidentes de trabalho em
máquinas e equipamentos, exceto operação, devem ser planejados e realizados
em conformidade com os procedimentos de trabalho e segurança, sob supervisão
e anuência expressa de profissional habilitado ou qualificado, desde que
autorizados. (Alterado pela Portaria MTPS n.º 509/2016).
Outra norma é a NR18 que possui o item (18.14.24.17) onde determina que a
implantação e a operacionalização de equipamentos de guindar devem estar
previstas em um documento denominado “Plano de Cargas” que deverá conter,
no mínimo, as informações constantes do Anexo III da norma em questão. Porém,
estas utilizaram apenas como analogia visto que quando se analisa as diretrizes
do Anexo III, observa-se que são voltadas para guindastes de torre (gruas) que
possuem muitas diferenças em relação aos guindastes móveis sobre
rodas.Portanto, a legislação é clara em relação a obrigatoriedade do
planejamento das operações.A grande maioria das empresas exige a elaboração
do plano de rigging (planejamento detalhado e formalizado) para operações
enquadradas em “Içamento Crítico” e um planejamento simplificado e
formalizado para operações enquadradas em “Içamento Normal”. Essa
classificação de içamento (normal ou crítica) é dada através de uma análise de
risco realizada pelas próprias empresas.
PROFISSIONAL RIGGER
No que se refere à legislação sobre os responsáveis pela elaboração dos
planos de rigging, a Norma Regulamentadora NR 12 possui no seu anexo XII a
seguinte definição: Profissional de movimentação de carga (Rigger): responsável
pelo planejamento e elaboração do plano de movimentação de cargas,
capacitado conforme previsto no item (12.138). Para os planos de rigging, os
elaboradores geralmente são engenheiros ou técnicos capacitados por centros de
treinamentos especializados no assunto.

IÇAMENTOS E
MOVIMENTAÇÕES

Máquinas e equipamentos, em
geral

USINAS HIDRELÉTRICAS

Empresa certificada e
regulamentada conforme NRs

GUINDAUTOS

Guindautos Articulados de
Pequeno e Grande porte
operados por rádio controle

DAHMER GUINDASTES

C ESTO A É REO

AUTONIVELANTE NR12
CESTO AÉREO NR12

Visando acompanhar a evolução das
normas e demandas relativas à
segurança, a Dahmer Guindastes possui
equipamentos que atendem a NR12.
Entre eles destacam-se: cesto
autonivelante, rádio controle e sensores
de bloqueio de carga. Estes
equipamentos permitem que a Dahmer
Guindastes atenda os níveis mais
criteriosos de segurança, prestando
sempre o melhor serviço aos seus
clientes.

VEÍCULO COM RÁDIO
CONTROLE

Acessório que contempla todas as normas
de segurança exigidas para operação e
elevação de pessoas em guindautos. Sistema
de nivelamento automático eletromecânico
independente; Sistema de freio do cesto;
Capacidade de carga até 200 kg; 04 pontos de
ancoragem para cinto de segurança. Bateria:
Independente de alto rendimento;Visor de
carga; Sinal sonoro e luminoso de carga baixa;
Carregador incorporado; Cabo para
carregamento.
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DAHMER GUINDASTES

100% EQUIPAMENTOS
OPERADOS POR
RÁDIO CONTROLE
+ SEGURANÇA
+ QUALIDADE
+ TECNOLOGIA
+ CONFORTO
+ PROFISSIONALISMO

Nossos equipamentos são 100%
operados por radio controle,
proporcionando muito mais Segurança
na operação. Profissionais
capacitados para a execução do
trabalho. Muito mais tecnologia e
qualidade para melhor atende-lo!!
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DAHMER GUINDASTES

EQUIPAMENTOS:
GUINDASTES /GUINDAUTOS
XCMG QY30K5
Performance de Levantamento
Capacidade Máxima de Elevação:
30.000 kg a 3m
Extensão máxima: 38.6 m
Extensão mais JIB: 47,6 m
Raio minimo de trabalho: 3m
Raio de Giro: 3.05 mm
Distância da base longitudinal/lateral:
4,8 x 6 m
Dimensão comprimento: 12.000mm
Dimensão largura: 2.500mm
Dimensão altura: 3.380mm
NXCMG QY30K5
Performance de Levantamento
Capacidade Máxima de Elevação:
30.000 kg a 3m
Extensão máxima: 38.6 m
Extensão mais JIB: 47,6 m
Raio minimo de trabalho: 3m
Raio de Giro: 3.05 mm
Distância da base longitudinal/lateral:
4,8 x 6 m
Dimensão comprimento: 12.000mm
Dimensão largura: 2.500mm
Dimensão altura: 3.380mm
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DAHMER GUINDASTES

EQUIPAMENTOS:
GUINDASTES /GUINDAUTOS
XCMG QY70K
Performance de Levantamento
Capacidade Levantamento: 70.000kg
Extensão Máxima: 42,0m
Extensão Máxima + JIB: 58.0m
Raio Mínimo de Trabalho: 3m
Raio de Giro: 3.550mm

FORD CARGO 1722
LUNA 28.507 BR
Momento de Carga: 28.500 kg
Capacidade de Elevação: 14.250 kg 2m
Alcance vertical máximo: 21.077 mm
Alcance horizontal máximo: 18.000 mm
Abertura das sapatas: 2.565 mm
IDEAL PARA ESPAÇOS PEQUENOS
VEÍCULO OPERADO POR RÁDIO
CONTROLE
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DAHMER GUINDASTES

EQUIPAMENTOS:
GUINDASTES /GUINDAUTOS
FORD CARGO 1722
LUNA 28.507 BR
Momento de Carga: 28.500 kg
Capacidade Máxima de Elevação:
14.250 kg a 2m
Alcance vertical: 21.077 mm
Alcance horizontal: 18.000 mm
Abertura das sapatas: 2.565 mm
IDEAL PARA PEQUENOS ESPAÇOS
VEÍCULO OPERADO POR RÁDIO
CONTROLE
IVECO ARGOS AGI 43.0
Momento de carga útil: 43.000 Kg
Alcance máximo vertical (do solo): 21M
Alcance máximo horizontal: 17900 mm
Alcance vertical hidráulico: 15100 mm
Alcance horizontal hidráulico: 11300 mm
Ângulo de giro: 360º
Número de lanças Estendidas
hidraulicamente: 04
Número de lanças Estendidas
Manualmente: 03
VEÍCULO OPERADO POR RÁDIO
CONTROLE
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DAHMER GUINDASTES

EQUIPAMENTOS:
GUINDASTES /GUINDAUTOS
FORD CARGO LUNA 44508 BR
Momento de Carga: 44.500 kg
Capacidade de Elevação: 23.750 kg
Alcance vertical máximo: 23.271 mm
Alcance horizontal: 19.870 mm
Abertura das sapatas: 5.990 mm
Peso do equipamento: 4.937 kg
VEÍCULO OPERADO POR RÁDIO
CONTROLE

FORD CARGO ARGOS AGI 45.0
Momento de carga útil: 45.000 Kgm
Alcance vertical (do solo): 22000 mm
Alcance máximo horizontal: 18000 mm
Alcance vertical hidráulico: 16000 mm
Alcance horizontal hidráulico: 12800 mm
Ângulo de giro: 360º
Número de lanças Estendidas
hidraulicamente: 04
Número de lanças Estendidas
Manualmente: 03
VEÍCULO OPERADO POR RÁDIO
CONTROLE
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DAHMER GUINDASTES

EQUIPAMENTOS:
GUINDASTES /GUINDAUTOS
FORD CARGO GVTEC 45.200
Momento de carga útil: 45.200 Kgm
Alcance vertical (do solo): 21200 mm
Alcance horizontal: 17650 mm
Alcance vertical hid.: 15380 mm
Alcance horizontal hid.: 11800 mm
Número de lanças Estendidas
hidraulicamente: 04
Número de lanças Estendidas
Manualmente: 03
VEÍCULO OPERADO POR RÁDIO
CONTROLE
CONSTELATION LUNA 47508 BR
Momento de Carga: 47.500 kgm
Capacidade de Elevação: 23.750 kg
Alcance vertical máximo: 23.271 mm
Alcance horizontal máximo: 19.870 mm
Abertura máxima das sapatas: 5.990 mm
Número de lanças Estendidas
hidraulicamente: 05
Número de lanças Estendidas
Manualmente: 03
VEÍCULO OPERADO POR RÁDIO
CONTROLE
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DAHMER GUINDASTES

EQUIPAMENTOS:
GUINDASTES /GUINDAUTOS
VOLVO LUNA 57.508 BR
Momento de Carga: 57.500 kg
Capacidade de Elevação: 28.750 kg
Alcance vertical máximo: 23.320 mm
Alcance horizontal: 19.870 mm
Abertura das sapatas: 6.965 mm
Número de lanças Estendidas
hidraulicamente: 05
Número de lanças Estendidas
Manualmente: 03
VEÍCULO OPERADO POR RÁDIO
CONTROLE
VOLVO LUNA 57.508 BR
Momento de Carga: 57.500 kg
Capacidade de Elevação: 28.750 kg
Alcance vertical máximo: 23.320 mm
Alcance horizontal: 19.870 mm
Abertura das sapatas: 6.965 mm
Ângulo de giro: 360º
Número de lanças Estendidas
hidraulicamente: 05
Número de lanças Estendidas
Manualmente: 03
VEÍCULO OPERADO POR RÁDIO
CONTROLE
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SIGA NOSSAS MÍDIAS
SOCIAIS
@DAHMERGUINDASTES

VENHA NOS
VISITAR
RUA ELÓI FERREIRA DE SOUZA, 257-E
BAIRRO EFAPI, ALICE II
CHAPECÓ - SANTA CATARINA
FONE: (49) 3331.4720 / 3329.3824
COMERCIAL@DAHMERGUINDASTES.COM.BR

ATENDIMENTO LOGÍSTICO WHATS (49) 98828 8618

