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Para Elevação e Ergonomia

> A MKS Marksell
A Eficiência gera Resultados!
A MKS Marksell é uma empresa 100% Brasileira,
pioneira e líder no segmento de equipamentos para
movimentação de carga e pessoas. Instalada em
Itapevi, região da Grande SP, a MKS Marksell conta
com uma estrutura de produção flexível em uma
área total de 6.000m2.
A MKS Marksell desenvolve, projeta e fabrica
com tecnologia própria, equipamentos para
movimentação de carga e pessoas, aplicados à
veículos ou estacionários, com grande ênfase em
acionamentos eletro-hidráulicos.
Além de desenvolver equipamentos com tecnologia
de ponta, a MKS Marksell tem como objetivo buscar
soluções para as suas necessidades de carga e
descarga.
Através de nossos consultores nós ouvimos as suas
necessidades e aplicamos com toda a nossa
experiência, soluções práticas para que você tenha
todos os seus problemas resolvidos e com um alto
nível de satisfação.
Somos a única empresa brasileira a oferecer um leque

de opções de equipamentos a fim de configurar a
melhor solução para o seu tipo de necessidade.
Para que tudo isto aconteça nós contamos com
uma equipe de projetos e engenharia com larga
experiência, competência e equipamentos de
última geração. Testamos exaustivamente nossos
equipamentos para que nossos clientes tenham a
melhor relação custo benefício e a certeza de um
trabalho eficiente e seguro.
> MKS Acredita
A MKS Marksell através do seu braço em soluções
financeiras no Brasil (MKS Acredita), oferece aos seus
clientes e alianças estratégicas uma forma ousada
de diferenciação com financiamentos somente para
equipamentos para movimentação de carga através
de um funding próprio e de terceiros com prazos de
até 48 parcelas e com taxas de juros diferenciados.
Saiba mais.
> Atuação da MKS Marksell no Mundo
A MKS Marksell é sediado em São Paulo - Brasil, porém
já conta com atuação em diversos países ao redor
do mundo, com abrangência na América Latina,
Europa e África.

> Vantagens de comprar equipamentos MKS Marksell
Otimização de mão de obra
Com os equipamentos MKS Marksell você
aumenta a velocidade da carga e descarga sem
comprometer a segurança, otimizando seu tempo
e mão de obra.
Durabilidade do equipamento
Os equipamentos MKS Marksell são desenvolvidos
para o exigente mercado brasileiro. Nossos
equipamentos tem um baixo nível de manutenção
e uma durabilidade de mais de 20 anos.
Equipamentos de acordo com a NR10 e CE
Sempre pensamos em sua segurança, por isso
seguimos a norma regulamentadora brasileira

(NR10) e a CE (Conformidade Européia) em
todos os nossos segmentos, diminuindo os riscos
de acidentes, oferecendo maior segurança ao
operador.
Comunicação com você
Abrimos diversos canais de comunicação (site,
facebook e youtube) para buscarmos junto com
você as melhores soluções para as necessidades
do mercado. Através desses canais nós estreitamos
nossos laços para conseguir desenvolver novos
equipamentos que ajudem você a trabalhar com
mais segurança, agilidade, qualidade e com a
melhor relação custo benefício.
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> Mesa Elevadora Pantográfica Extra Baixa
Construída com as mais modernas técnicas, possibilita grande flexibilidade em seu layout e não necessita ser embutida no piso.
A Mesa Elevadora Pantográfica Extra Baixa foi desenvolvida para ergonomia no trabalho de paletização e despaletização, com elevação de 800mm e 85mm fechada. A mesa elevadora possui quadro de proteção em todo
perímetro externo da plataforma, que interrompe a sua descida, garantindo assim a segurança do operador.

> Vantagens
• Otimiza mão de obra;
• Não necessita ser embutida no piso;
• Ergonomia no trabalho;
• Segurança ao operador.

> Características técnicas
Largura da Plataforma = 1.250mm
Comprimento = 1.400mm
Altura Abaixada = 85mm
Persurso de Elevação = 715mm
Altura Totalmente Elevada = 800mm
Velocidade de Elevação = 2m/min
Carga distribuída = 1000kg
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> Transpalete T2000 / T3000
O Transpalete MKS Marksell, é compacto e possui excelente dirigibilidade, permitindo fácil manuseio em áreas estritas e congestionadas.
Com estrutura reforçada, soldada eletricamente, este equipamento reúne força e maneabilidade em um projeto leve e resistente. Sua alavanca direcional com três posições (elevado, abaixado e neutro) foi projetada para
garantir segurança e ergonomia na operação, além de controle total e descida suave, mesmo em sua carga
máxima.
Superfície com acabamento em pintura eletrostática (a pó) de grande aderência e resistência mecânica à corrosão e ao atrito. Sistema hidráulico com retentores de alta precisão que evita vazamento de óleo.

> Transpalete MKS T2000

> Transpalete MKS T3000

Capacidade (kg) = 2.000
Garfos abaixados (mm) = 75
Garfos elevados (mm) = 190
Comprimento útil dos garfos (mm) = 1.150 / 1.200
Largura externa total (mm) = 550 / 685
Comprimento total (mm) = 1600
Peso total (kg) = 55 / 60
Roda direcional (mm) = 160x50x50
Roda de carga = Nylon ou poliuretano

Capacidade (kg) = 3.000
Garfos abaixados (mm) = 85
Garfos elevados (mm) = 190
Comprimento útil dos garfos (mm) = 1.100 / 1.200
Largura externa total (mm) = 550 / 685
Comprimento total (mm) = 1600
Peso total (kg) = 80
Roda direcional (mm) = 180x74x50
Roda de carga = Nylon ou poliuretano
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> Carrinho Pantográfico Ergonômico
Excelente equipamento para auxiliar nas linhas de produção, possibilitando fácil deslocamento horizontal e vertical de materiais.
• Possui sistema hidráulico para elevação, acionado através de pedal com leve esforço mecânico por parte do
operador.
• Sistema automático de redução de velocidade na descida.
• Exclusivo dispositivo que impede o manuseio com excesso de carga, protegendo o equipamento contra danos
hidráulicos e mecânicos.
• Pintura eletrostática a pó com maior aderência e resistência à abrasão.

> Características técnicas
Capacidade (kg) = 350
Altura total de elevação (mm) = 1300
Comprimento da mesa (mm) = 910
Largura da mesa (mm) = 500
Peso total (kg) = 105
Rodas (mm) = 127

Telefone: 11 4772 1100 | 4789 3690
Fax: 11 4772 1101
Site: www.marksell.com.br
Email: mks@marksell.com.br
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