
A lança de manobra da GBACH Implementos 

é um acessório fundamental para facilitar o 

manuseio de materiais e equipamentos que envol-

vem carga, elevação e posicionamento. Construída 

em aço tubular, foi projetada para suportar cargas 

d e  a t é  1 0 0 0  kg ,  to r n a n d o - s e  a ss i m  u m 

complemento perfeito para sua minicarregadeira, 

na montagem e desmontagem de máquinas e 

motores, carga e descarga de caminhões, 

relocação de implementos, entre outros.

PARA MINICARREGADEIRALança de Manobra
GBACH-LM.85101

Equipando sua minicarregadeira, evoluindo com você.



LANÇA DE MANOBRA PARA MINICARREGADEIRA

Características Construtivas

Vantagens da Lança de Manobra Gbach
Permite a fácil elevação e transporte de materiais no local de trabalho,

com máxima segurança.

Use em locais de trabalho para carregar e descarregar equipamentos.

A construção angular da lança proporciona uma excelente visibilidade da 

carga.

Permite a remoção de cargas até mesmo confinadas.

Possui compartimento na base que permite o armazenamento de 

acessórios como ganchos, cintas e correntes.
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Equipando sua minicarregadeira, evoluindo com você.

Disponível em duas versões: lança simples e lança telescópica

Alcance máximo: 2,1 m na versão simples e 2,8 m na versão telescópica

(distância entre a ponta do gancho até a base da máquina).

Altura máxima: varia de acordo com o modelo da minicarregadeira

Capacidade máxima de elevação: 1000 kg (não exceder 30% da capacidade

de tombamento de sua minicarregadeira no alcance máximo e 70% com a

lança na vertical)

Construção de alta resistência em aço tubular

Padrão equipado com gancho giratório

Base de acoplamento padrão SAE J2513 universal para minicarregadeiras

Estrutura pintada com pintura em pó, epóxi, com alta resistência ao

desgaste e oxidação.
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