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PLATAFORMAS E GUINCHOS

LEVES E PESADOS

Soluções para Resgate de Veículos



GUINCHOS AUTOSSOCORRO
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GS 60
 O AUTOSSOCORRO IMAP GS 60 

foi desenvolvido especialmente para 

trabalhos de reboque e resgate de 

veículos de pequeno a grande porte, 

tais como: automóveis, caminhões 

leves, pesados e implementos 

rodoviários.

POSSUÍMOS MAIS DE 30 OPCIONAIS PARA ESTE MODELO DE EQUIPAMENTO,
FALE COM UM CONSULTOR DE VENDAS E DESCUBRA TUDO QUE PODEMOS OFERECER.

Alta capacidade de carga e de arrasteAlta capacidade de carga e de arrasteAlta capacidade de carga e de arraste

Baús laterais com grande capacidadeBaús laterais com grande capacidadeBaús laterais com grande capacidade
Conta com dois guinchos de grandeConta com dois guinchos de grande

capacidade e polias de desviocapacidade e polias de desvio

Conta com dois guinchos de grande

capacidade e polias de desvio

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade do braço rebocador estendido

Capacidade do braço rebocador recolhido

Extensão máxima do braço rebocador

Capacidade máxima de carga em lança telescópia

Quantidade de guinchos de cabo

Capacidade de tração do guincho de cabo individual

Capacidade de tração total

Pressão de trabalho

Capacidade do reservatório de óleo hidráulico

Volume de óleo hidráulico total

Peso aproximado equipamento base

PBT mínimo do veículo para instalação

Mínimo entre eixos

Capacidade do cambão de arraste

8,000 Kgf *

10,000 Kgf *

2,7 m

36,000 Kgf

2

30,000 Kgf *

60,000 Kgf

185 bar

150 litros

200 litros ²

6,800 Kgf

23,000 Kgf *

4,800 mm

85 ton

* OPCIONAL DE 20.000Kgf
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NOTA:
• ESTE PONTO DE DESVIO FACILITA OPERAÇÕES DE ARRASTE.

• A CAPACIDADE DE CARGA ESTÁ LIMITADA PELA PRÓPRIA ESTRUTURA NO SUPORTE.
• CAPACIDADE POR CADA GUINCHO DE CABO

DIAGRAMA DE CARGAS CONFORME CONFIGURAÇÃO

DIAGRAMA OPERACIONAL LANÇA DIAGRAMA OPERACIONAL BRAÇO REBOCADOR

CAPACIDADE DE
ARRASTE = 5.000 Kgf CAPACIDADE DE

ARRASTE = 5.000 Kgf

CAPACIDADE DE
ARRASTE = 10.000 Kgf

CAPACIDADE DE
ARRASTE = 10.000 Kgf

CAPACIDADE DE
ARRASTE = 30.000 Kgf

CAPACIDADE DE
ARRASTE =60.000 Kgf
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www.imap.com.br

GR 08

 O Guincho Rebocador GR 08 da IMAP foi desenvolvido 

especialmente para trabalhos de reboque e resgate de 

veículos de pequeno porte, tais como: automóveis e motos. 

Seu projeto otimiza realizar operações de resgate com agilidade, de forma econômica e com grande 

segurança. Para isto, conta com um braço de elevação, uma lança articulada e telescópica e com 

uma asa delta de acionamento hidráulico, que permite, em uma operação, agilidade, segurança e 

economia.

 O Guincho Rebocador GR 15 da IMAP executa trabalhos de reboque e 

resgate de veículos de pequeno a grande porte, tais como: automóveis, 

caminhões leves, pesados e implementos rodoviários.

800 KGF1000 KGF

1460

1790Reboca veículos em locaisReboca veículos em locais

de difícil acessode difícil acesso

Reboca veículos em locais

de difícil acesso

GR 15

ASA DELTA 

GRÁFICO DE CARGAS
E ALCANCES
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 O GS ROTATOR CONTA COM 4 GUINCHOS DE ALTA CAPACIDADE PARA DESTOMBAR 

CAMINHÕES CONFORME FIGURAS ABAIXO.

010101 020202

030303 040404

050505 060606
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PIM de 3.5t a 20t
Convencionais

 As Plataformas Autossocorro 

convencionais da IMAP são produzidas 

em chapa de alta resistência em todos 

os seus modelos, proporcionando 

segurança e vida útil muito maior. Conta 

com guincho de cabo e asa delta para 

auxiliar nos resgates.

PIM de 3.5t
Rotator

Resgate por cima do guard railResgate por cima do guard railResgate por cima do guard rail

Resgate em locais de difícil acessoResgate em locais de difícil acessoResgate em locais de difícil acesso Resgate sem obstruir o trânsitoResgate sem obstruir o trânsitoResgate sem obstruir o trânsito

 A Plataforma Autossocorro Rotator 
da IMAP é totalmente versátil, pois ao 
girar proporciona inúmeras vantagens 
q u a n d o  c o m p a r a d a s  c o m  a s 
convencionais. Conta com guincho de 
cabo e asa delta para auxiliar nos 
resgates.

EQUIPAMENTO EXCLUSIVO IMAP
PROTEGIDO POR PATENTE
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