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Grupo Hedweld
O Grupo Hedweld é constituído pelas empresas Hedweld USA Inc., Hedweld Engineering Pty Ltd. 
e Mecensol Pty Ltd. A Hedweld se estabeleceu como um líder mundial em projetos e fabricação de 
equipamentos para a mineração.

A Hedweld é conhecida por sua linha Trilift® de equipamentos de manipulação de componentes em 
oficina  e pela sua linha Safe-Away® de Sistemas de Acesso de Escadas e Escadarias. A Hedweld concebe 
e distribui produtos tecnologicamente avançados  e inovadores, criados especificamente para oferecer 
maior segurança e eficiência às indústrias de mineração e terraplanagem.

Através da inovação nós fornecemos 
segurança e eficiência

Segurança Eficiência Inovação

A linha de ferramentas 
Hedweld Trilift® faz com que 
o manuseio de componentes
seja mais seguro eliminando

a manipulação manual e 
reduzindo a necessidade de 
uma planta móvel na oficina. 

Ao otimizar os processos, o 
tempo de máquina parada e os 

esforços são reduzidos.

Utilizando as técnicas de 
desenvolvimento e tecnologia 
mais recentes nos orgulhamos 

de  sermos líderes em 
inovação.

Linha de Produtos Trilift®
A Hedweld fabrica e fornece a linha de produtos Trilift® especialmente desenhada para auxiliar na remoção, instalação e 
manuseio de componentes em veículos pesados da mineração e terraplanagem. Componentes como rodas motrizes, pneus, 
cilindros de elevação, comandos finais, transmissões, diferenciais, conjuntos de suspensão e cubo de roda dentre outros 
podem ser manuseados utilizando-se a linha de produtos para manuseio de componentes Trilift®.

Além de suportar a demanda da indústria minerária na Austrália, produtos da Hedweld são exportados mundialmente para 
África, América do Sul e do Norte, Ásia Central e do Sul. 

Para manter-se a par das constantes mudanças e desenvolvimentos do maquinário pesado a Hedweld trabalha juntamente 
aos Fabricantes Originais dos Equipamentos (OEM’s) para customizar e adequar produtos inovadores capazes de tornar 
o manuseio de componentes mais seguro e eficiente. Com frequentes lançamentos de novos e maiores equipamentos
destinados à mineração surge a necessidade de se movimentar e manusear componentes também maiores e mais pesados. 
A Hedweld atualiza constantemente seus projetos no sentido de fornecer ao mercado soluções definitivas em relação à
remoção, instalação e movimentação de componentes.
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Front Strut removal utilising the Trilift® Multijig jaw clamps Hoist cylinder removal with the Trilift® Multijig and 
Universal Cylinder Clamp

A Mesa de Trabalho Variável Trilift®  VWT15 foi 
projetada para prover versatilidade no manuseio 
seguro da linha de componentes em caminhões de 
grande porte com capacidade de carga de até 240 
toneladas.
A principal estrutura do chassi é autopropelida e operada 
hidraulicamente e possui uma capacidade segura de trabalho 
de 15 toneladas (sobre a mesa). A mesa é pré-perfurada para 
receber dispositivos para funções específicas, incluindo o 
Dispositivo Multijig (Veja páginas 8-14 para os guindastes e 
dispositivos Trilift® VWT disponíveis). A VWT 15 está disponível 
em três modelos:

1.  VWT 15D que é motorizada com motor diesel próprio
com certificação Tier IV que alimenta a bomba hidráulica.  
(Part No: TL01015) 

2.  VWT 15E com acionamento elétrico com corrente de 36V DC
utilizando uma bateria inteligente com carregador 240V AC
para carregar a bateria. (Part No: TL01002) 

3.  VWT 15PE acionada de forma pneumática/ hidráulica.
(Part No: TL01016) 

O manuseio de componentes inclui:

Características

l 	Autopropelida
l 3 opções de propulsão
l Mesa capaz de elevar-se, inclinar-se e virar-se 
l Maneja uma série de componentes
l Sem carga suspensa 
l Funciona dentro de uma baia da oficina 
l Reduz o tempo de parada para manutenção 
l 	Aumenta a segurança para todos 

trabalhando em volta da máquina 

l Roda Motorizada 
l Suspensão traseira 
l Cubo de roda dianteira 
l Conjunto de suspensão e cubo de roda
l Comando Final 
l Cilindro de Elevação de Caçamba
(Para o manuseio dos componentes acima, veja 
as páginas a seguir para trabalhos específicos 
com dispositivos.)

Mesa de Trabalho Variável

VWT 15
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Dispositivos para Mesas de Trabalho Variável

Multijig 15 (Part No: TL02008A)

O Dispositivo Múltiplo Multijig 15 foi projetado 
para ser aparafusado diretamente nos furos 
pré existentes na mesa da Mesa de Trabalho 
Variável 15 para ajudar na remoção de uma 
variedade de componentes dos equipamentos 
de grande porte aplicados na mineração. 

l  Cilindros de Elevação (Garra Universal para Cilindro 
necessária)

l  Suspensão dianteira e Conjunto de cubo de roda 
l  Suspensão dianteira e traseira (Garra Universal para 

Cilindro necessária)

Os Componentes incluem

l  Operação hidráulica (integrado à VWT 15) 
l  Válvulas (contrabalanço) de carregamento de carga em 

todos os cilindros.

Características 

Compatível com o Trilift® VWT 15

Garra Universal 
para Cilindro (Part No: TL02006)

A Garra Universal para Cilindro quando utilizada 
em conjunto com o Dispositivo Múltiplo Multijig 
15 auxilia no manuseio seguro e eficiente de 
cilindros hidráulicos de grande porte, incluindo 
cilindros de elevação e de suspensão traseira. 
Com um braço telescópico, o alcance da garra pode ser 
facilmente alterado para operações de duas extensões 
ajustando o braço ao comprimento necessário. Para 
agarrar o cilindro, cabos de aço com tensão ajustável são 
encaixados à cabeça da Garra Universal para Cilindro. Um 
olhal é fornecido na parte inferior do braço permitindo 
que o  dispositivo também possa ser utilizado como um 
guindaste.

l	  Trabalho de carregamento seguro com 2500kg de 
capacidade no alcance máximo.

l Acoplagem simples e rápida ao Dispositivo Multijig.
l 	Comprimento ajustável da haste/braço para alcance 

extensivo (máxima extensão aproximada de 2280mm)
l Cabos de aço ajustáveis para agarrar cilindros diversos. 

Características 

Compatível com Trilift® VWT 15 & Manipulador IT/Tele
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VWT XC20 (WLL 24T)

Trilift® VWT XC20 and VWT XC30 are remote controlled

Mesa de Trabalho Variável

A Mesa de Trabalho Variável Trilift® Modelo XC20 foi 
desenhada para proporcionar o manuseio seguro 
de uma série de componentes em caminhões de 
grande porte para mineração e terraplenagem com 
capacidade de carga superior a 240 toneladas.

A principal estrutura do chassi é autopropelida e operada 
hidraulicamente e possui uma capacidade de trabalho segura 
de 24 toneladas (sobre a mesa). A mesa é pré-perfurada para 
aceitar dispositivos para trabalhos específicos. (Veja páginas 8-14 
para os dipositivos VWT Trilift® disponíveis). A VWT XC20 está 
disponível em dois modelos: 

1. VWT XC20D que é motorizada com motor diesel próprio
com certificação Tier IV que alimenta a bomba hidráulica.
(Part. No. TL01015) 

2. VWT XC20E com acionamento AC/DC,  oferecendo a opção
de energia 415V AC e 48V DC (voltagens específicas estão
disponíveis sob encomenda). (Part. No. TL01001)

O manuseio de componentes inclui:

l 	Totalmente comandada por controle remoto 
e autopropelida

l 2 opções de propulsão
l Mesa capaz de elevar-se, inclinar-se e virar-se 
l Maneja uma série de componentes
l Sem carga suspensa 
l Funciona dentro de uma baia da oficina 
l Reduz o tempo de parada para manutenção 
l 	Aumenta a segurança para todos 

trabalhando em volta da máquina 

l Roda Motorizada 
l Suspensão traseira 
l Cubo de roda dianteira 
l Conjunto de suspensão e cubo de roda
l Comando Final 
l Cilindro de Elevação de Caçamba
(Para o manuseio dos componentes acima, veja 
as páginas a seguir para trabalhos específicos 
com dispositivos.)

Características
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VWT XC30

Rear Strut removal with the Trilift® XC30,  
Multijig XC and Universal Cylinder Handler

Mesa de Trabalho Variável

A Mesa de Trabalho Variável Trilift® Modelo XC30 
foi projetada para o manuseio seguro de uma 
série de componentes da nova linha Ultra-class de 
caminhões de transporte que possuem capacidade 
de carga superior a 240 toneladas.

A principal estrutura do carregador é auto-propelida e operada 
hidraulicamente e possui uma capacidade de trabalho segura de 
30 toneladas (sobre a mesa). A mesa é pré-perfurada para aceitar 
dispositivos para trabalhos específicos. (Veja páginas 8-14 para 
os dispositivos VWT Trilift® disponíveis). 

A VWT XC30 está disponível em dois modelos:

1. Trilift® VWT XC30D que é alimentada com motor diesel
próprio com certificação Tier IV que alimenta a bomba hidráulica.  
(Part No: TL01003) 

2. Trilift® VWT XC30E com acionamento AC/DC,  oferecendo a
opção de energia 415V AC e 48V DC (voltagens específicas estão
disponíveis sob encomenda). (Part No: TL0031)

VWT XC30 com Komatsu 960E

O manuseio de componentes inclui:

Características

l 	Totalmente comandada por controle remoto 
e autopropelida

l 2 opções de propulsão
l Mesa capaz de elevar-se, inclinar-se e virar-se 
l Maneja uma série de componentes
l Sem carga suspensa 
l Funciona dentro de uma baia da oficina 
l Reduz o tempo de parada para manutenção 
l 	Aumenta a segurança para todos 

trabalhando em volta da máquina 

l Roda Motorizada 
l Suspensão traseira 
l Cubo de roda dianteira 
l Conjunto de suspensão e cubo de roda
l Comando Final 
l Cilindro de Elevação de Caçamba
(Para o manuseio dos componentes acima, veja 
as páginas a seguir para trabalhos específicos 
com dispositivos.)
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Multijig XC com 
Extremidade 
Inclinável (Part No: TL02090A)

Projetado para integrar com VWT XC20/30 
o Dispositivo Múltiplo Multijig XC com
Extremidade Inclinável é parafusado 
diretamente nos furos existentes na mesa para
ajudar na remoção dos seguintes componentes.

l Cilindros de Elevação (Manipulador de Cilindro necessário) 
l 	Suporte de suspensão traseira (Manipulador de Cilindro 

necessário)

Os Componentes incluem

l 	Operação hidráulica (integrado às mesas VWT XC20/30) 
l 	Válvulas (contrabalanço) em todos os cilindros.
l 	Integra com o controle remoto das mesas VWT XC20/30 

Características

Compatível com o Trilift® VWT XC20/30

Manipulador de 
Cilindro (Part No: TL02091)

O Manipulador de Cilindro quando utilizado 
em conjunto com o Dispositivo Mutijig XC 
de Cabeça Inclinável, auxilia na manipulação 
segura de cilindros hidráulicos de grande 
porte, incluindo cilindros de elevação e de 
suspensão traseira.

Com um braço telescópico, o alcance da garra pode ser 
facilmente alterado para operações de duas extensões 
ajustando o braço ao comprimento necessário. Para 
agarrar o cilindro, cabos de aço com tensão ajustável são 
encaixados à cabeça do Manipulador de Cilindros. Um olhal 
é fornecido na 
parte inferior do 
braço permitindo 
que o  dispositivo 
também possa ser 
utilizado como 
um guindaste.

l 	Trabalho de carregamento seguro com 2000kg de 
capacidade no alcance máximo.

l 	Ajuste do alcance telescópico 
l 	Quick-Hitch (Engate Rápido) para conexão ao Dispositivo 

Múltiplo Multijig XC com Cabeça Inclinável
l 	Cabos de aço ajustáveis para agarrar cilindros diversos

Características

Compatível com o Trilift® VWT XC20/30

Dispositivos para Mesas de Trabalho Variável
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l 	Integra com o controle remoto das mesas VWT XC20/30. 
l Integrates with Trilift®Multijig XC Tilt Head quick hitch.

Dispositivo para 
Suspensão
Frontal Komatsu 
(Part No. TL02121 )

O Dispositivo Para Suspensão Frontal Komatsu 
Trilift foi projetado para auxiliar na remoção e 
instalação segura das suspensões frontais de 
caminhões 830e e 930e Komatsu.

Caracterísitcas

Compatível com o Trilift® VWT XC20/30

l 	Operação hidráulica (integrada com todas as Mesas VWT).
l 	Integrada com os controles remotos das Mesas.
l 	Design de garra ajustável único.
l 	Montagem para engate rápido.
l 	Redução de riscos associados à movimentação manual.
l 	Capaz de atingir uma distância de até 8407mm/331 

polegadas.
l 	Fácil e rápido de usar.

Caracterísitcas e Benefícios

Dispositivo para 
Pino de Supensão 
Traseira (Part No: TL02120)

O Dispositivo para Pino de Suspensão Traseira 
Trilift® é utilizado para fornecer suporte ao Pino de 
Suspensão Traseira ou braço estabilizador durante 
a remoção e troca.
Quando usado em conjunto com o Manipulador de 
Cilindro Trilift® e Multijig XC em qualquer uma das Mesas 
de Trabalho Variável XC20/30 o Dispositivo para Pino 
de Suspensão Traseira (mostrado abaixo em vermelho) 
permite acesso ao componente sem a necessidade de se 
trabalhar sobre carga suspensa.  

Compatível com o Trilift® VWT XC20/30

Dispositivos para Mesas de Trabalho Variável
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Compatível com as Mesas de Trabalho Variável Trilift®  
VWT XC20/30

Hub & Spindle Jig 
(Various Part No:s )

When used in conjunction with the Trilift® VWT 
XC20/30 the Hub & Spindle Jig is designed to 
assist with the safe and efficient handling of 
front hubs and spindle assemblies on a range 
of large mining and earth moving equipment.

l Hub & Spindle assemblies.

Os Componentes incluem

l 	Integra com o controle remoto das mesas VWT XC20/30. 

Características

Ferramenta Universal 
Tipo Aranha (Part No: TL02028)  
A Ferramenta Trilift® Tipo Aranha é parafusada à 
Mesa de Trabalho Variável e foi feita para auxiliar 
na remoção e instalação segura e eficiente de 
componentes como, comando final elevado de 
trator  CAT, diferenciais de CAT 797 e o conjunto 
de cubo de roda da maioria dos caminhões.

Compatível com as Mesas de Trabalho Variável Trilift® 
 VWT XC20/30

Características

l 	Ajustável para servir a vários componentes.
l 	Olhais de içamento e cavidade para garfos de empilhadeira 

facilitam o transporte.
l 	Operada hidraulicamente.
l Ajuste hidráulico de altura opcional (Part No: TL02026)
l 	Integra-se à parte hidráulica das VWT existentes. 
l 	Integra-se ao controle remoto das VWT XC20/30.

Dispositivos para Mesas de Trabalho Variável
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Dispositivos para Mesas de Trabalho Variável

Dispositivo Universal 
para Roda Motriz de 
Grande Porte (Part No: TL02093)

O Dispositivo Universal para Roda Motriz 
de Grande Porte é conectado às Mesas de 
Trabalho Variável XC20/30 e é usado para 
auxiliar na remoção e instalação de roda motriz 
de grande porte na maioria de modelos de  
caminhões Ultra-class (com cargas superiores a 
240 toneladas).  

O Dispositivo Universal para Roda Motriz de Grande Porte 
pode ser encaixado nos garfos de uma empilhadeira 
de forma que o dispositivo pode ser usado como uma 
estrutura de transporte. O dispositivo é fornecido de forma 
completa com correias/correntes e tensionadores para 
retenção do conjunto. 

l 	Olhais de içamento e cavidade para garfos de 
empilhadeira facilitam o transporte. 

l 	Ajustável para vários tamanhos de rodas motrizes.
l 	Correia/corrente de segurança fornecida.

Características

Compatível com o Trilift® VWT XC20/30

Dispositivo 
Universal para Roda 
Motriz Elétrica (Part No: TL02095)

O Dispositivo Universal para Roda Motriz 
Elétrica foi desenhado para auxiliar na remoção 
e instalação de rodas motrizes em caminhões e 
carregadeiras. 

Esse dispositivo é parafusado à Mesa de Trabalho Variável e 
é atualmente adaptável para servir as séries de roda motriz 
GE, AC e DC.

O dispositivo vem com correntes e soquetes específicos 
para a montagem do conjunto.

l  Olhais de içamento para facilitar o transporte. 
l  Roldana ajustável para tamanhos diferentes de rodas 

motrizes.
l  São fornecidas correntes de segurança e soquetes 

específicos para a montagem.

Características

Compatível com todas as Mesas de Trabalho Variável Trilift®
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Dispositivos para Mesas de Trabalho Variável

Dispositivo Universal 
para Suspensão & 
Cubo de Roda (Part No: TL02048A)

O Dispositivo Universal para Suspensão e 
Cubo de Roda foi desenvolvido para auxiliar 
a equipe de manutenção durante a remoção 
e substituição do conjunto dianteiro de 
suspensão e cubo de roda de caminhões de 
grande porte.  
O Dispositivo Universal para Suspensão e Cubo de Roda 
é uma ferramenta universal que pode ser ajustada para 
oferecer apoio para: 

1.  Conjunto de suspensão e cubo de roda dianteira nos
caminhões Komatsu modelos 730, 830, 930 e 960.

2.  Conjunto de suspensão e cubo de roda dianteira nos
caminhões CAT modelos 777, 789, 793, 795 e 797.

l  Olhais para içamento e cavidade para garfos de 
empilhadeira facilitam o transporte.

l Ideal para o uso de transporte de estruturas.
l Suitable for extended life brake pack assemblies.

Características

Compatível com todas as Mesas de Trabalho Variável Trilift®

Dispositivo para 
Suspensão e Cubo 
de Roda – Komatsu 
HD785 (Part No: TL02038)

O Dispositivo para Suspensão e Cubo de 
Roda – Komatsu HD785 foi desenvolvido para 
auxiliar as equipes de manutenção na remoção 
dos conjuntos de suspensão e cubo de roda 
dianteiros do caminhão Komatsu HD785.
A base do dispositivo possui entradas para os garfos de 
empilhadeiras e pontos de içamento para guindastes 
ou ponte rolante para oferecer uma estrutura ideal para 
transporte uma vez que o dispositivo for removido da Mesa 
de Trabalho Variável Trilift®. 

l  Olhais para içamento e cavidade para garfos de 
empilhadeira facilitam o transporte. 

l Correntes e esticadores de segurança são fornecidos.

Características

Compatível com todas as Mesas de Trabalho Variável Trilift®



Página 13

Ferramenta Universal 
para Parafuso de 
Roda (Part No: TL17000)

A Ferramenta Universal para Parafuso de Roda 
se encaixa na mesa do VWT para fornecer uma 
maneira mais segura e eficiente de se manipular 
parafusos das rodas de grandes equipamentos 
utilizados na mineração e terraplanagem.
A Ferramenta Universal para Parafuso de Roda foi projetada 
e fabricada para acessar tanto os parafusos internos 
quanto externos. Utilizando tecnologia a laser os braços de 
movimentação dupla localizam e manipulam os parafusos os 
coletando com segurança e armazenando em uma bandeja 
receptora. Automatizando essa tarefa da manutenção a 
equipe é mantida fora da linha de fogo.

Compatível com todos as Mesas de Trabalhos Variados Trilift®

EM BREVE

Dispositivos para Mesas de Trabalho Variável

Dispositivo Universal 
para Grupo de Roda 
Traseira  (Part No: TL02023)

O Dispositivo Universal para Grupo de Roda 
Traseira é acoplado diretamente às Mesas de 
Trabalho Variável e é desenhado para auxiliar 
na remoção e instalação dos componentes do 
grupo de roda traseira / comando final dos 
modelos CAT 777 ao 797.

l 	Olhais de içamento e cavidade para garfos de 
empilhadeira facilitam o transporte. 

l Ajustável para vários tamanhos de comandos finais.
l Correia/Corrente de segurança fornecida. 

Características

Compatível com todos as Mesas de Trabalhos Variados Trilift® 
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Trilift® TH15000 Workshop Tyre Handler  

with wheel assembly and chains

Manipuladores de Pneus

60 - 75%
mais  

eficiente que

os métodos 

tradicionais

Manipulador de Pneu para Oficina removendo pneu Cat 789C

Manipulador de Pneu para Oficina TH15000  

com pneu e roda

TH15000 (Part No: TL14000)

O Manipulador de Pneu Trilift® TH15000 
para Oficina foi projetado para oferecer uma 
ferramenta de manutenção para a remoção 
e instalação de pneus de uma série de 
equipamentos de mineração de forma segura. 
O TH15000 foi desenvolvido para ser utilizado 
no ambiente da oficina e seu design compacto 
oferece impacto mínimo nas operações 
normais de uma oficina de mineração.

Essa unidade compacta, movida a diesel/hidráulica, 
controlada remotamente suporta pneus e rodas de até 
15000kg/ 33000lbs. Além disso, o TH15000 é capaz de 
suportar pneus com tamanho de 27.00 R49 a 59/80 R63. 
Esse produto é um recurso muito valioso para as oficinas 
de mineração. 

Características

l Totalmente controlado por controle remoto.
l Estrutura estreita.
l Todas as rodas se movimentam.
l Manipula pneus R49 a R63.
l Suporte para chave de torque.
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Acessórios para Manipulação de Pneus

Tyre Stand (Part No: TL14006)

The Trilift® Tyre Stand has been designed as 
a convenient maintenance tool for the safe, 
temporary storage of a tyre and/or wheel 
assembly. This unit will handle tyres and rims 
up to 15,000kg ranging in size from 27 R49 to 
59/80 R63.
Load and unload the Trilift® Tyre Stand using the TH15000 
Workshop Tyre Handler or existing tele handling equipment.  

Two tie down hooks provide a safer method of securing the 
wheel assembly to the stand. 

Características

l  Fork lift tyne pockets for positioning of the stand 
(unloaded).

l Tie down hooks.
l 	Tare weight 1100kg.
l 	W.L.L. 15T.
l Suits wheel assemblies from R49 to R63.

Dispositivo Giratório  
CR20000 (Part No: TL14100)

O Dispositivo GiratórioTrilift® CR20000 foi 
desenvolvido e fabricado para permitir a 
manipulação e rotação de vários componentes 
incluindo pneus grandes de veículos usados 
em terraplanagem, eixos diferenciais, rodas 
motorizadas etc.  

Trabalhando em conjunto com a ponte rolante já presente 
na oficina, possui um motor compacto estacionário a 
diesel com classificação Tier IV em emissões de poluentes. 
Permite que os funcionários da manutenção levantem e 
girem os componentes de forma segura e eficiente dentro 
do espaço de uma única baia na oficina. 

Quando usado em conjunto com TH15000, o Trilift® 
CR20000 pode com segurança lidar com conjuntos de rodas 
de equipamentos de grande porte utilizados na mineração. 

Características

EM BREVE

l Controlado remotamente.
l Capacidade máxima de 20.000Kg.
l Utiliza ponte rolante.
l 	Pode ser utilizada em uma linha diversa de componentes.
l 	Carrega e descarrega diretamente do TH15000.
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Manipulação de Pneus

Adequado para minas subterrâneas

Para permitir que o TH2000 seja transportado de forma 
mais rápida por distância mais longas, um reboque de 

carga com acoplador de  
40 milímetros está disponível 

TH2000  
O Trilift® TH2000 é uma estrutura transportadora 
autopropulsionada com 3 rodas desenhada para auxiliar 
na remoção e recolocação de pneus/rodas de veículos. 
Foi desenvolvida para capacidade de carga segura 
de até 2000kg/4400lbs. Um par de rodas na frente da 
transportadora proporciona estabilidade e uma única 
roda traseira proporciona facilidade de manobras para 
frente ou ré.

Esta unidade controlada remotamente manipula pneus e rodas de até 
2.000Kg, 1900mm de diâmetro e 820mm de largura. 

Para estabilidade adicional, os braços telescópicos de suporte não 
podem ser levantados a menos que estejam totalmente retraídos. 
Válvulas proporcionais de controle proporcionam controle de 
movimento quando o Manipulador e a roda estão alinhados ou quando 
o pneu ou a Roda estão sendo removidos.

O Manipulador de Pneus TH2000 está disponível em dois modelos

1.  Manipulador de Pneus D TH2000 movido por um motor
compacto estacionário a diesel com classificação Tier IV em
emissões de poluentes que alimenta a bomba hidráulica.
(Part No: TL14005)

2.  Manipulador de Pneus P TH2000 é movido de forma pneumática/
hidráulica. (Part No: TL14002)

Características

l 2 opções de motorização.
l Autopropulsionado. 
l Adequado para utilização subterrânea.
l Largura estreita.
l Controlado remotamente.
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Macacos

Para complementar os Sistemas de Suporte 
Duplo, nós desenvolvemos um novo 
sistema duplo de bombeamento que 
permite ao operador manejar as duas torres 
simultaneamente ou individualmente. Este 
novo modelo está disponível em versões AC 
elétrica e pneumática.

Os Macacos Trilift® Duplo e Simples são macacos 
versáteis e para trabalhos pesados desenhados para 
levantar e sustentar equipamentos de mineração 
como carregadeiras e caminhões.  

A inclusão de um mecanismo de trava garante o cumprimento 
dos Padrões Australianos e Neo-Zelandeses de Suportes de Apoio 
de Veículo previsto nas normas AS/NZS2538-1995. Uma vez 
que a carga é elevada, mandíbulas acionadas por mola travam 
nos dentes de cada um dos lados do suporte transformando o 
Macaco Simples e Duplo em suportes de apoio certificados. 

Modelos disponíveis: 
l 	Modelo 100 - 2 x 50 toneladas (Part No: TL13101)

l 	Modelo 300 - 2 x 150 toneladas  (Part No: TL13130) 

2 opções de acionamento estão disponíveis:
l 	Elétrico (Part No: CP03011)
l 	Pneumático (Part No: CP03015)

Macacos (Simples e duplo) Características

l 	Macaco e suporte certificado combinados 
em uma unidade. 

l 	Largura de suporte ajustável utilizando guia 
central.

l 	Garras de bloqueio que se auto acoplam para 
maior segurança.

l 	Fácil colocação sob o  veiculo utilizando um 
carrinho para pallet.

l 	Liberação simples das garras antes de baixar 
a carga.

O  Macaco Modelo 100 Trilift® levantando a carregadeira 

Suporte único

Power Pack Elétrico Power Pack Pneumático
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Manipulador de 
Transmissão MKII (Part No: TL12010)  
O Manipulador de Transmissão Trilift® MKII foi projetado 
para superar as dificuldades na remoção e instalação de 
transmissões e diferenciais em equipamentos pesados 
de mineração e terraplanagem sem remover a caçamba.
A Hedweld projetou este incomparável Manipulador de transmissão 
para fazer o carregamento pela estrutura principal, usando Berços de 
Fixação, adaptadores e gabaritos específicos.

Berços de Fixação e adaptadores opcionais
l 	Um Berço de Fixação de transmissão para atender os modelos Cat

777-793 B, C & D e Kress Haulers (Part No: HW75310)
o  com Adaptadores para atender:

o Cat 777 B, C & D (Part No: HW52100)
o Cat 777 G (Part No: HW52101)
o Cat 785-793 B, C & D (Part No: HW52000)
o Kress Haulers (Part No: HW52050).

l  Um Berço de Fixação de transmissão e adaptadores para atender o
modelo CAT 793F (Part No: HW52051).

Manipulador de diferencial opcional
l 	Um Dispositivo de diferencial para atender o modelo CAT 785-793

e Kress Haulers (Part No: HW75305).
l  Um adaptador de diferencial para atender o CAT 777  (Part No: 

HW75306).

Manuseio de Transmissão 

Remoção de diferencial 

utilizando o Dispositivo para 

Diferencial e o Manipulador 

de Transmissão

Características

l 	Não é necessário remover a caçamba do 
caminhão.

l 	Não é necessário ponte rolante ou guindaste
móvel durante remoção/instalação.

l 	Mais controle sobre o componente que está 
sendo manipulado fazendo o trabalho de 
forma mais segura. 

l 	Redução do tempo de manutenção e 
manuseio da transmissão e comando final.

l 	Totalmente controlado por controle remoto 
permitindo maior visibilidade para os 
procedimentos de remoção/instalação. 

Remoção de transmissão 

utilizando Manipulador de 

Transmissão 
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Na maioria dos casos, para fornecer espaço livre 
suficiente para a remoção da transmissão usando o 
manipulador de transmissão Trilift® MKII, a parte traseira 
do caminhão precisa ser elevada. Trilift® oferece duas 
opções diferentes para isso.

O Suporte para Rodas Trilift® (Part No: TL12101) é colocado embaixo das 
rodas externas. Isso permite que a área esteja livre para a remoção da 
transmissão embaixo do diferencial. Os suportes tem altura ajustável 
para servir vários modelos de caminhões CAT. 

As Rampas para Rodas Trilift® (Part No: TL12103) permitem que o 
caminhão seja posicionado de forma segura e eficiente e é desenhada 
para acomodar vários modelos de caminhão CAT. 

Suportes e Rampas para 
Remoção de Transmissão 

Rampa para Rodas Trilift® 

Suporte para Rodas Trilift® 

Manuseio de Transmissão 

O Trilift® Base Frame e dispositivos para o Comando Final foram projetados 
para auxiliar no manuseio seguro dos conjuntos de Comando Final de 
equipamentos de terraplenagem e mineração pesados. 

Colocando o Trilift® Base Frame para Comando Final (Part No: HW12102) no Trilift® 
Manipulador de Transmissão MKII, se permite a adição do Trilift® Dispositivo para Comando 
Final ao conjunto. Ambas as peças são projetadas para integrar mecanica e hidraulicamente 
com o Manipulador de Transmissão MKII.

Os orifícios de localização pré-perfurados ao longo de cada lado do Dispositivo permitem 
que os rolos sejam ajustados para posições diferentes para se adequar ao modelo do 
Comando final  que está sendo manipulado.

As opções dos Dispositivos para Comando Final incluem:
l Dispositivo para Comando Final para atender o Cat 777  (Part No: TL12111).
l Dispositivo para Comando Final para atender o Cat 785 - 793 B, C & D  (Part No: TL12112).

MA 10020 Rev E Transmission Hoist Operation & Maintenance Manual ST Page 12

The Differential Jig shown in Figure 4 and Figure 6 is designed to mechanically and hydraulically integrate
with the Transmission Hoist to assist with the removal and installation of differentials on CAT rear dump
trucks as listed in Section 0 - Overview – Transmission Hoist and Jigs.

1.2 Overview of Optional Accessories

1.2.1 Final Drive Jig

The Final Drive Jig shown in Figure 6 is designed to mechanically and hydraulically integrate with the
Transmission Hoist to assist with the removal and installation of final drive assemblies on CAT rear dump
trucks as listed in Section 0 - Overview – Transmission Hoist and Jigs.

The Final Drive components convert the Transmission Hoist into a work style table onto which the final
drive jig is bolted.  Pre-drilled locating holes along each side of the jig allow the rollers to be set to different
positions to suit the final drive being handled.

The radio remote control capability of the Transmission Hoist is utilised in the operation of the table/jig
combination.  Table raise and lower is controlled by the main lift and the cradle raise and lower cylinders
with an additional front support hydraulic cylinder all of which provide independent front and rear raise
and lower functions.  When the final drive has been fitted to the jig and the table lowered, a hinged
bracket at the front of the jig is lowered and pinned to the main frame.  This is to brace the table and load
while the Transmission Hoist is being moved around the workshop.

Figure 6 – Transmission Hoist with Final Drive Jig

Manuseio do Comando Final 
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O Manipulador de Transmissão Trilift® CAT 797 é um 
dispositivo Trilift® especializado para auxiliar na remoção 
e instalação de transmissões do CAT 797 sem remover a 
caçamba do caminhão. 
A estrutura do manipulador foi desenhada para permitir a colocação no 
chassi do caminhão utilizando o guindaste central da oficina. As funções 
hidráulicas do manipulador incluem guincho para elevar/abaixar, 
guincho para esticar/retrair e rotação da transmissão para direita/
esquerda ou função girar por meio de dois cilindros adicionais. 

The Trilift® Cat 797 Transmission Hoist is available in 2 models:

1.  Cat 797 Transmission Hoist  D is powered by a self-contained
Tier IV pollution rated diesel motor powering the hydraulic pump. 
(Part No: TL12004A)

2.  Cat 797 Transmission Hoist P is pneumatic/hydraulic powered.
(Part No: TL12003A) 

Both models include a:
l 	Transmission Hoist Transport Frame essential for shipping and is

utilised for assembling and onsite transport.
l 	Transmission Lifting Bracket.

OPTIONAL
l 	Transmission Cradle to safely store and transport the transmission.

Manipulador de Transmissão CAT 797

l	 		Não são necessários guindastes durante a 
remoção/instalação

l	 		Trabalha-se dentro de única baia
l	 		Tempo de manutenção reduzido
l	 			Elimina a remoção da caçamba do caminhão
l	 			Oferece uma área de trabalho segura para os 

funcionários da manutenção

Características

Manipulador de Transmissão CAT 797 e 

transmissão rebaixados ao solo

Manipulador de Transmissão CAT 797 removendo a transmissão 

Manuseio de Transmissão 
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O Manipulador de Gerador CAT 795 é um manipulador 
especializado da Trilift® para auxiliar na remoção e 
instalação de geradores de caminhões CAT 795 sem 
necessidade de remoção da caçamba.
O quadro principal do Manipulador de Gerador CAT 795 se extende (na 
direção da traseira do caminhão) para permitir a conexão do guincho 
ao ponto de içamento do gerador. Quando o gerador for removido e 
guinchado acima junto ao quadro principal, o mesmo é retraído (na 
direção da parte frontal do caminhão) para permitir ao manipulador, 
junto ao gerador, sejam erguidos para fora do chassi e posicionados no 
chão da oficina utilizando-se a ponte rolante.

A Hedweld desenvolveu o Manipulador de Gerador CAT 795 para dar 
ao operador um plataforma segura de trabalho, maior visibilidade e 
controle preciso e apurado dos movimentos.

The Trilift® Cat 795 Generator Hoist is available in 2 models:

1.  Cat 795 Generator Hoist  D is powered by a self-contained Tier
IV pollution rated diesel motor powering the hydraulic pump.
(Part No: TL12020)

2.  Cat 795 Generator Hoist P is pneumatic/hydraulic powered.
(Part No: TL12030)

Both models include a:
l 	Generator Hoist Transport Frame essential for shipping and is

utilised for assembling and onsite transport.
l 	Generator Lifting Bracket.

Manipulador de Gerador CAT 795
Características

l 	O Manipulador de Gerador CAT 795 padrão 
é alimentado por um motor diesel  de 
certificação TIER IV que alimenta a bomba 
hidráulica.

l 	Guincho hidráulico com válvula de limite e 
freio.

l 	Parada de emeregência
l 	Uma escadaria e corrimãos de segurança 

para permitir acesso seguro ao pessoal até o 
chassi do caminhão

l 	Válvulas de contrabalanço ajustadas aos 
cilindros hidráulicos

Posição avançada

Em movimento

Posição inicial

Manipulação de Gerador
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Produtos F.P.S.  

Chain N Lift da Trilift® foi desenhado para que 
os funcionários de manutenção possam fazer o 
manuseio seguro e eficiente de dentes utilizados 
em escavadeiras e carregadeiras.

Chain N Lift está disponível em dois tamanhos: 

1. 100Kg/220lbs capacidade máxima (Part No: TL20001) ou

2. 400Kg/882lbs capacidade máxima (Part No: TL20002) 

Chain N Lift

Chain N Lift encaixado a um dente de caçamba 

Características

l Elimina manuseio manual 
l 	Dois olhais para variar o ângulo do 

posicionamento dos dentes
l 	Pé com auto-alinhamento e auto-

ajustamento para acomodar o desgaste do 
dente

l 	Corrente ajustável para vários tipos de 
dentes. 

Instruções de Instalação:

1. Depois de remover o pino de retenção do dente.

2. Posicione o pé da garra ao longo da borda de trás do dente.

3. Posicione a corrente ao redor do dente e trave firmemente na 
ranhura da outro braço do Chain N Lift.

4. Conecte um gancho ou manilha ‘D’ para o ponto de elevação
e cuidadosamente remova/instale o dente.
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O Lever Pin N Lift da Trilift® foi desenvolvido para 
levantar e colocar com segurança as F.P.S., bordas 
cortantes, cantos, etc, de equipamentos de 
mineração e terraplenagem de grande porte. 

Complementando a nossa linha atual de ferramentas de elevação 
F.P.S., este novo design permite o levantamento de bordas 
cortantes com furos quadrados ou redondos e novas arestas de 
corte rebaixado nos dois lados.

O Lever Pin N Lift Trilift® vem com dois adaptadores para diferentes 
tamanhos de bordas cortantes. Com esses adaptadores o Lever 
Pin N Lift Trilift® pode ser facilmente adaptado a 8 tamanhos 
diferentes: 

1622 - Part No:  TL20071
l 16mm
l 18mm
l 20mm
l 22mm

2538 - Part No:  TL20041
l 25mm
l 32mm
l 36mm
l 38mm

Lever Pin N Lift 
Características

l Elimina manuseio manual
l 	Vem com adaptadores de tamanhos 

diferentes para extremidades de cortes
l Construção de aço inoxidável 
l Uso com ponte rolante ou guindastes móveis 
l W.L.L. 250kgs/551lbs (Part No:  TL20071)
l W.L.L. 400kgs/880lbs (Part No:  TL20041)

Produtos F.P.S.  
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Dispositivos para Peito de Aço

O Dispositivo para Peito de Aço Trilift® foi 
desenvolvido e fabricado para a remoção segura 
e eficiente do peito de aço das carregadeiras, 
raspadeiras, etc, em áreas com terreno difícil como 
locais úmidos e chão áspero da oficina.

As grandes rodas traseiras permitem movimento mais fácil sobre 
o chão áspero da oficina e rodas de borracha com largura de 125
milímetros asseguram que a tração ideal seja alcançada. Uma
robusta estrutura de suporte de baixo perfil assegura que o peito 
de aço possa ser removido sem que a máquina seja içada do solo.

Dispositivo para Peito 
de Aço (Part No: TL10023)  

Características

l Operação impulsionada por uma única pessoa 
l Fácil de manobrar em superfícies ásperas/acidentadas 
l Acesso por baixo dos equipamentos
l Altura ajustável a partir de 285mm até 1.1m 
l Mesa giratória para localização precisa do peito de aço 
l Operação hidropneumática

Plataforma 
Inclinável (Part No: TL10006)

Considerando o fundo inclinado 
de alguns peitos de aço, a Hedweld 
desenvolveu um dispositivo que 
se parafusa na mesa giratória do 
Dispositivo para Peitos de Aço, para 
permitir elevação e rebaixamento 
seguros dos mesmos. O dispositivo 
tem uma estrutura articulada que 
é elevado e rebaixado para variar o 
ângulo, utilizando um acionador de 
parafuso. 

Tampões 
Cilíndricos (Part No: TL10019)

O Dispositivo para Tampões 
Cilíndricos Trilift® foi desenvolvido e 
fabricado para um 
manuseio seguro 
e eficiente de 
tampões cilíndricos 
de carregadeiras 
LeTourneau.
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CAT A – Estrutura do Pino e 

Bloco de Montagem

Ferramenta para Pino 
Âncora CAT (Part No: TL10022)

A Ferramenta para Pino Âncora Trilift® CAT foi 
desenvolvida para a remoção do pino de conexão 
em formato A e de blocos de montagem que 
ligam o braço de controle ao chassi na maioria dos 
caminhões CAT. 

Not required for Cat 793F trucks.

Dispositivo 
para Bombas 
Hidráulicas
O Dispositivo para Bomba 
HidráulicaTrilift® (Part No: 
TL10021) foi desenvolvido 
para auxiliar na remoção 
e instalação de bombas 
hidráulicas debaixo de 
caminhões de mineração 
de grande porte.

Liebherr T282  
Steering Link Jig 
(Part No: TL10024)  

The Trilift® Liebherr T282 Steering link Jig provides a 
safer way to handle steering links.

Contact Hedweld for custom designed jigs 

Spindle Plate Jig 
(Part No: TL10026)  

The Trilift® Spindle Plate Jig is designed to provide 
more secure support when handling spindle 
retainers and taper breakout plates.

Dispositivos para Peito de Aço

Dispositivo para bombas 

hidráulicas em operação
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Ferramentas de Equilíbrio

Ferramenta de Equilíbrio de Componentes em utilização 

na empilhadeira

Ferramenta de Equilíbrio de Componentes em utilização 

com Dispositivo para Peito de Aço

Ferramenta de Equilíbrio de Componentes em utilização 

com ponte rolante

Ferramenta de 
Equilíbrio de 
Componentes (Part No: TL11001)

A Ferramenta de Equilíbrio de Componentes Trilift® foi 
desenvolvida para auxiliar na remoção dos componentes 
como roletes, eixo de caminhão de transporte e tampas 
de inspeção. A Ferramenta de Equilíbrio de Componentes 
é facilmente montada na parte superior do Dispositivo 
para Peito de Aço  Trilift®. A Ferramenta de Equilíbrio 
de Componentes é um excelente complemento para 
ferramentas já existentes.
A Ferramenta de Equilíbrio de Componentes inclui um adaptador para 
auxiliar na remoção de roletes.
Este adaptador pode ser facilmente ajustado para se adequar a uma 
vasta linha de roletes. Os espaçadores ajustáveis vermelhos permitem 
que os roletes fiquem precisamente seguros no adaptador para 
remoção segura.
O adaptador de roletes também permite um ajuste de angulação  
de 30 °.
A ferramenta de Equilíbrio de Componentes também inclui um adaptador para 
eixos (Part No: HW75366) para ajudar na remoção do eixo de caminhão.

Características

l 	3 métodos de manipulação:
l 	Dispositivo para Peito de AçoTrilift® 
l 	Guindaste
l 	Empilhadeira

l 	Elimina o manuseio manual
l 	Ajustável para diversos pesos de 

componentes
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Options

1. Balance jig with counter weight - 
(Part No: TL11300)

2. Balance jig without counter weight -
(Part No: TL11310)

Ferramentas de Equilíbrio

O Dispositivo de Equilíbrio Trilift® foi desenhado 
para auxiliar na instalação e remoção segura 
de armaduras de motores elétricos GE, eixos 
de transmissão e componentes similares de 
terraplanagem e veículos pesados de mineração.

Este design atualizado incorpora um contra peso removível para 
permitir a manipulação de (2) armaduras para reduzir o tempo 
que o processo demora para girar (turn-around time). 

O dispositivo é desenhado para ligação a uma ponte rolante ou 
guindaste móvel para apoio durante a instalação e/ou remoção 
de componentes. Uma braçadeira de viga deslizante com 
parafuso de travamento permite o posicionamento ajustável 
para estabelecer um ponto de equilíbrio.

Dispositivo de Equilíbrio (Various Part No.s)

Características

l 	Limite máximo de segurança 2800kgs/6172lbs
l 	Adaptadores de flange rotatórios para 

aparafusar uma armadura ao dispositivo
l 	Braçadeiras móveis com o parafuso de 

bloqueio para estabelecer o equilíbrio ao 
carregar

l 	Pernas retráteis para apoio do dispositivo 
quando está em repouso no chão

Dispositivo de Equilíbrio manuseando armadura
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Outros Produtos

Plataforma de 
Trabalho com Altura 
Variável (Part No: TL10011)

A Plataforma de Trabalho com Altura Variável 
Trilift® trabalha com ar comprimido e é acionada 
hidraulicamente e foi desenhada para o uso dos 
funcionários de manutenção de maneira a oferecer 
uma forma simples e segura de manutenção de 
aros e porcas de roda em particular para a indústria 
de mineração. 
A plataforma de trabalho é certificada para se trabalhar com 
uma carga de 350kg/772lbs com altura variável de 425mm a 
1525mm. Incluso um braço articulado com capacidade de 
carga de 100 Kgs / 220 lbs projetado para o acoplamento de 
mola retrátil de equilíbrio que oferece suporte à ferramentas.

Características

l  Cesta para ferramentas, peças 
sobressalentes e porcas das rodas

l  Piso antiderrapante
l  Tomadas Minsup ® para uso de ferramentas 

manuais pneumáticas
l  Indicador de inclinação do chassi
l  Chave geral de segurança
l  Com fácil mobilidade e operada por uma 

pessoa
l  Bloqueio das rodas dianteiras giratórias
l  Trilhos de mão em todos os quatro 

lados com porta de fechamento e trava 
automática
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Plataformas de Acesso 
As Plataformas de Acesso em Alumínio foram 
projetadas e fabricadas para fornecer acesso 
seguro ao pessoal de manutenção em inúmeras 
tarefas em alturas variáveis.
Plataforma de Acesso à Tratores (Part No:  TL21001A)

This aluminium platform was developed to access the engine bay 
of both flat and high track dozers. Included is a wide 45 degree 
stair access to an enclosed work platform. 

Plataforma de Acesso à Caminhões
Esta plataforma foi desenhada para oferecer acesso para a 
manutenção de caminhões dentro das oficinas.

Plataforma de Acesso para Manutenção
A plataforma de 4 degraus tem 1200mm de altura e mede 
800mm x 800mm com corrimãos. Vem com rodas traváveis 
e preparadas para funções pesadas.

Contact Hedweld for custom Access Platforms

Outros Produtos

Features

Plataforma de Acesso aos 
Caminhões

Características
l 	Acesso seguro e 

conveniente

l 	Leve para fácil 
movimentação

l 	Rodas para serviço 
pesado e traváveis 
para maior 
durabilidade

l 	Base retrátil opcional 
para estabilidade da 
plataforma

l 	Flat-packed for ease of 
transport

Escada de Altura 
Variável Deslizante 
(Part No: TL21500)

A Escada de Altura Variável Deslizante é uma 
unidade com atuação elétrica que foi projetada 
para utilização pelo pessoal de manutenção 
enquanto performam uma série de tarefas em 
alturas variáveis.

A Escada de Altura Variável Deslizante permite acesso à 
componentes. A altura da plataforma varia de 2192mm 
a 3267mm. Quando a plataforma é elevada a escada e 
corrimãos se estendem para atingir a altura necessária 
para a tarefa e permitir um acesso mais fácil e seguro.

EM BREVE

Características
l 	Uma escada para acessar múltiplas áreas / equipamentos
l 	Rodas traváveis
l 	 Botão operacional simples
l	 	Conjunto de bateria próprio
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Posicionando o Elevador Combo Trilift® Acumulador no Guindaste

Elevador Combo 
(Part No. TL10050)

O Elevador Combo Trilift® é especificamente 
desenhado como um elevador multiuso para 
pessoas e carrinhos de manejo de componentes. 
Com capacidade para guindastes duplos o Elevador 
Combo foi desenhado para a instalação e remoção 
de componentes em caminhões Kress Haulers.

Características

l 	2 opções de acionamento : pneumático ou 
diesel 

l 	Adequado para manipulação de 
acumuladores, cilindros rotatórios, cilindro 
de direção, articulações de direção, 
terminais de reboque, suportes de direção e 
mais (Caminhões Kress)

l 	Carga de trabalho segura de 400kg/882lbs 
(com funcionários).

l 	Altura da plataforma de trabalho de 
1500mm com mesa de guindaste com um 
adicional de 1100mm

l 	Disponível com uma linha de macacos, 
guindastes e dispositivos

Outros Produtos
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Viga de Suporte e 
Elevação de Motor  
(Part No: TL11200) 
The Trilift® Engine Lifting Beam has been developed 
to assist maintenance crews in handling engine 
modules up to WLL 22T.

A viga de suporte foi especialmente projetada para resolver o 
desafio de se manipular este grande componente. É fornecido 
completo com correntes e esticadores para a retenção do motor.

Viga de Suporte e Elevação de Motor

Características e benefícios

l Para uso com a ponte rolante
l 	Correntes e esticadores fornecidos
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Produtos Personalizados

Guindaste de Bomba 
Personalizado Trilift® 

A Hedweld pode desenvolver e fabricar soluções 
personalizadas e sob medida para as suas necessidades 
de manuseio de componentes. Oferecemos desde 
manuseio de peças pequenas  até motores completos.
Alguns exemplos são o Trilift® Pump Crane (Guindaste – veja imagem 
acima), estrutura de levantamento de motor Komatsu, Estrutura de 
Levantamento e Suporte de Veículos com Altura Fixa.  

O Grupo Hedweld Group oferece:
l 	Engenharia mecânica e certificação
l Elaboração de design
l Fabricação e montagem
l Testes de fábrica.

Nossos engenheiros extremamente capacitados e operadores de 
maquinário discutirão suas necessidades de produtos, desenho e 
processos eficientes para assegurar que você receba o melhor de nossa 
tecnologia avançada em fabricação.

A Hedweld tem experiência em:

4 Corte em plasma em chapas de aço

4 	Máquinas CNC

4 	Furação

4 Usinagem

4 Solda robótica

4 Corte por serra

4 Dobra e Calandra

4 Guilhotina 

4 Giro.

Produtos Personalizados

Suporte de Trabalho de Altura Fixa

Braçadeiras para cordas de aço de Draglines
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A Garra de Cilindro Universal Trilift® 
removendo cilindro

Engate Rápido 
Universal (Part No: TL11100)

O Quick Hitch (Engate Rápido) foi desenvolvido 
para lidar com cilindros de vários tamanhos, 
convenientemente anexando-se a Manipuladores 
IT/Tele. Incorporando funções de agarre e rotação, 
permite fácil acesso a maioria dos locais dos 
cilindros.
Pode ser adaptado para a maioria das marcas e modelos de 
engate rápido sob encomenda. Trabalha em conjunto com a 
Garra de Cilindro Universal Trilift® (Part No: TL02006).

Dispositivos de Manipulação IT/Tele 

l 	Limite de Carga Máximo de 2500 Kg/5512 
lbs no alcance máximo da Garra de Cilindro 
(Part No: TL02006)

l 	Fixação simples e rápida ao Manipulador IT 
ou Tele 

l Comprimento do braço ajustável
l 	Restrição positiva e firme do cilindro, 

que lhe permite ser inclinada para vários 
ângulos para a remoção ou a instalação em 
locais difíceis

l 	Braçadeira de cabo de aço que pode 
restringir cilindros de tamanho diversos
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Onsite Training
Getting the most out of your Trilift® products
Investing in the Trilift® range of specialised tooling is smart but training is equally important to ensure that it is utilised safely 
and to its full potential, delivering your site a quick return on investment. 

Training is carried out by a Hedweld authorised trainer. Onsite training consists of both classroom theory and maintenance 
workshop practical training and assessment. Best results are achieved when there is suitable equipment in your workshop. 
This allows the your team to be competently trained and any questions answered on the spot. 

Upskill your internal team with our Train the Trainer program.  

Training is conducted over multiple shifts with a maximum of 8 participants per session. Certificates of Competency are 
provided to participants upon successful completion.

Spare Parts
Hedweld’s Spare Parts Interpreter is able to assist you when ordering the parts you need. 

It is our commitment to customers that spares in stock will be dispatched the same or next day, on your transport. 

Hedweld also have spare parts available in our Mackay, QLD branch to ensure customers in that region obtain parts quickly.

If you require an electronic copy of an Operating Manual these can be ordered through Spare Parts.

Critical Spares
When you need to maintain or repair your Trilift® and/or Safe-Away® products it is important that you have critical spares 
available in your store.  Our helpful team can provide you with a list of critical spares. We design and manufacture our 
equipment to minimise the variations of parts required onsite. 

Spare Parts can be contacted weekdays on email at spareparts@hedweld.com.au

Servicing & Technical Support
Hedweld can provide servicing and technical support for our equipment. 

Please contact Hedweld on enquiries@hedweld.com.au for more information.
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EL-CF em um WA600 Modelo Swing instalado em um trator

RTV-S em um caminhão

Linha de Produtos Safe-Away®
A Hedweld também projeta e distribui a linha de produtos Safe Away® de Sistemas de Acesso de Escadas e Escadarias 
fornecendo opções de acesso inovadoras e tecnologicamente avançadas desenhadas especificamente para as industrias de 
mineração e terraplangem.
O Safe-Away® projeta acessos que aumentam a segurança para as equipes de operação e manutenção que acessam 
equipamentos de mineração. Soluções de acesso estão disponíveis para a maioria de modelos de caminhões, tratores, 
carregadeiras, raspadeiras, escavadeiras e perfuratrizes.
Para manter-se a par das constantes mudanças e desenvolvimentos do maquinário pesado a Safe-Away® trabalha juntamente 
aos Fabricantes Originais dos Equipamentos (OEM’s) para customizar e adequar acessos inovadores capazes de tornar o 
acesso aos equipamentos mais seguro e eficiente. Safe-Away conquistou reconhecimento mundial junto aos OEM’s como 
um fornecedor confiável de sistemas de acesso.

Para  mais informação sobre a Hedweld e  
seus produtos visite

www.hedweld.com.au
Procure pelo seu equipamento OEM para 

descobrir os produtos Trilift® e Safe-Away® 
que podem atender ao seu projeto.



 

Contato
Hedweld Engineering Pty Ltd

5 Thrift Close, Mt Thorley NSW 2330
Fone +61 2 6574 0000

Fax +61 2 6574 0099
enquiries@hedweld.com.au

www.hedweld.com.au

Também fabricantes e fornecedores de:

A série Trilift® de equipamentos para o manuseio de componentes é desenvolvida 
para minimizar a área de trabalho necessária nas oficinas e maximizar a eficiência e 

segurança no manuseio de componentes.

Segurança 
Eficiência
Inovação

Hedweld Engineering Pty Ltd  
ABN 43 003 024 833

HWTL00038 02042019

Distribuidor exclusivo da Hedweld no Brasil

BESC Representações
Av. Montreal 1172 A Jardim Canadà

CEP 34007-720 Nova Lima MG 

Telefone: + (55) 31 8511 1528

www.bescrepresentacoes.com.br




