
Série-HD
Equipamentos de oficina



Elevação ao mais alto nível
A Winntec, fundada em 2002, dedica-se ao fabrico de equipamentos hidráulicos de 
reconhecida qualidade, eficiência e fiabilidade, estando disponível nos mercados  
automóvel e industrial da Europa, América do Norte, África do Sul e Ásia. A gama de 
produtos possui preços competitivos e é acompanhada de um excelente serviço de 
apoio ao cliente e assistência técnica.

Os produtos desta categoria estão certificados ao mais alto nível de vida útil (utilização 
profissional e não ocasional) para assegurar o máximo retorno do seu investimento. 
Produzidos a partir das melhores matérias-primas e de acordo com as mais recentes 
e avançadas técnicas. Subimos a fasquia no que respeita a equipamentos profissionais 
de garagem e estação de serviço.

TURBO LIFT e AUTO SHIFT são apenas duas das surpreendentes tecnologias que a 
Winntec introduziu durante a primeira década da sua existência. Ambos os sistemas 
reduzem muito o risco de ferimentos ao trabalhar com cargas pesadas. Nos próximos 
anos intensificaremos o nosso foco em torno de um ambiente de trabalho seguro. 
Pretendemos trazer-lhe produtos mais inovadores em que a ergonomia, facilidade de 
utilização e preço se conjugam em perfeito equilíbrio.

PARA MAIS INFORMAÇÕES E CONTACTOS VISITE O SITE WINNTEC.NET Série-HD
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Construída em tubo de aço quadrado soldado de calibre pesado. A bomba hidráulica de 2 velocidades com veio 
cromado gira até 135 graus garantindo a posição de trabalho ideal. Punho de ajuste da velocidade da descida 
com controlo homem morto impede a descida rápida descontrolada da carga. Rodas em nylon para evitar 
danos no pavimento. O braço tem três posições de elevação pré-estabelecidas (1000/750/500 kg). Fácil de 
manobrar aberta ou fechada, devido às rodas de suporte únicas na parte da frente da base. Fornecida em caixa 
de madeira. 
Y440105 Suporte para motores
Este suporte (com capacidade de carga de 550 kg) pode ser utilizado com a grua acima para alterar eficazmente 
o centro de gravidade de um motor ao instalar ou desinstalá-lo num veículo. O suporte fixa facilmente ao motor 
através de duas correntes de 100 cm.

Características 
principais

• Gancho com rolamento
• Controlo homem-morto
• Bomba giratória 

Série-HD
Y440102-Y440105

Y440102

Especificações

Dobrada Desdobrada 

Comprimento 480 mm 1560 mm

Largura 465 mm 945 mm

Altura 1475 mm 1470 mm

1 T

90 kg

Baixa 
altura de 
entrada Y440105
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Características 
principais 

• Bloqueio rápido para fácil 
 montagem e desmontagem 
• Resguardo de molas na 
 extremidade da mangueira
• Tubo de extensão com 
 paredes espessas

Série-HD
Y444000-Y444100

Y444000

Kit de chapeiro

Y444100

Especificações

  Y441000 10 T

  Y441000 31 kg

 Y444000 4 T

  Y444000 17 kg

Tanto o kit 4 T (Y444000) como o 10 T (Y441000) incluem estojo robusto, 
veios/pistões cromados e válvulas de segurança contra sobrecarga. Os 
seus tubos de encaixe de calibre pesado e acessórios de encaixe em ferro 
fundido são compatíveis com as marcas mais importantes.

O kit inclui:
Bomba manual uma velocidade • Cilindro (100 mm curso Y444000 - 150 mm 
curso Y444100) • Mangueira • Base do veio plana • Espaçador • Tubo de 
extensão 100 mm • Tubo de extensão 150 mm • Tubo de extensão 300 mm  
• Tubo de extensão 400 mm • União de tubo • Extremidade do veio • Cabeça 
da cunha • Apoio serrilhado • Cabeça flexível • Extremidade do êmbolo  
• Cabeça da cunha 90 graus • Estojo
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Y418005Série-HD
Y418005-Y418010-Y418025

Características 
Principais

• Corpo rotativo a 360º
• Operam na horizontal, 
 na vertical e invertidos

Macacos Hidráulicos de Grande Capacidade
Os macacos hidráulicos Winntec permitem elevar maquinaria e equipamento pesado a uma distância  
mínima do solo e uma vez que possuem 2 pontos de elevação, no pé e na cabeça, são o complemento  
perfeito para a gama de macacos hidráulicos HD. 

Toda a gama inclui veios/pistons cromados e válvulas de segurança para prevenir a sobrecarga.

Y418010 Y418025

Y418010
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Y418025

Potência 

máxima em 

qualquer 

posição

Y418005

Modeloo Altura (mm) Largura (mm) Profundidade (mm)
Y418005 368/573 320 140 5 T 26
Y418010 420/650 325 170 10 T 36
Y418025 505/720 420 283 25 T 109
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Macacos de Fossas
A base larga proporciona uma boa estabilidade e o sistema de bomba eficiente garante um alcance rápido  
e preciso da carga. Para utilização em fossas e debaixo de veículos elevados. Adequado para montar e 
desmontar engrenagens, motores e acoplamentos.

Série-HD
Y451300-Y451500-Y451000

Características 
Principais

• Controlo homem-morto
• Base larga
• Alcance rápido

Y451500

Y451300

Y451000

Modelo Altura min (mm) Altura elevação  (mm) Altura máx. (mm) Largura  (mm) Largura  (mm)
Y451300 1135 66.6 1945 520 520 300 kg 30
Y451500 1135 150 1945 580 580 500 kg 32
Y451000 1150 150 1960 580 580 1000 kg 46

Alta 
Estabi- 
lidade
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Y471150 Bomba hidropneumática 1600 cc
Para utilização com uma variedade de veios, prensas e equipamentos hidráulicos até 700bar/10.000psi.  
Silenciador de exaustão de ar para um funcionamento mais silencioso. Depósito de alumínio. Mecanismo de 
desarme de duas etapas; bomba para movimentar a carga com acionamento por pedal. Entrada de ar1/4 e 
saída 3/8. Pressão de trabalho 6-10 bar.

Y478202 Mangueira
Compatível com a bomba hidropneumática Y4171150 e com os cilindros de destalonamento de talões 
Y471120 e Y471130.

Y471120 Destalonador de pneus para veículos pesados

Adequado para jantes monobloco, bi ou tripartidas, 2-5-10 furos prato da jante, 7.50X16s e todos os pneus tube-
less/jantes com anel. Inclui três garras. Curso de 120 mm. Auto-retrátil. Acabamento durável e anticorrosão.

Y471130 Destalonador de pneus para veículos de terraplanagem

Ferramenta para destalonamento de pneus adequada para jantes multipeças de 25“ a 51” com encaixe para 
alavanca. Curso de 110 mm. Capacidade 10 toneladas.

Y471150

Y478202

Série-HD
Y471150-Y478202-Y471120-Y471130

Y471130

Y471120
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Descole 

qualquer 
pneu!
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Y4781106 Cilindro ação única 10T 89-115mm 
Y4781107 Cilindro ação única 10T 42-52mm
Liga de aço de elevada resistência para máxima segurança e durabilidade. A rosca do colar nos modelos  
10T permite uma fixação mais fácil. Mola resistente para retorno rápido do pistão. Ligações industriais  
3/8-18NPT.

Y4781155 Bomba hidráulica ação única 2 velocidades 900 cc 70 Mpa

Bomba industrial leve, com acabamento esmaltado para maior resistência à corrosão. O design compacto 
garante um armazenamento e transporte mais eficientes. Menos esforço no manuseamento para minimizar 
a fadiga do operador. Válvula de alívio de pressão interna para prevenir a sobrecarga. Saída industrial  
3/8-18NPT.

Série-HD
Y4781106-Y4781107-Y4781155
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Y4781155

Y4781106 Y4781107

In compliance with NEN-EN 1494:2001+A1:2008  

Esforço 

reduzido



Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008  

ANOS DE GARANTIA 

GARAN
TIA

HIDRÁULICA FABRICANTE

CO
M

PR
OV

AD
A

Características 
Principais

• Solução tudo-em-um
• Acionamento por pedal
• Estojo em metal

Cilindro de descolamento  
de pneus (Kit)
Este kit elimina um dos trabalhos mais perigosos da indústria de serviços 
de pneus: REMOÇÃO DA RODA! As jantes de liga leve e de aço ficam  
frequentemente presas (coladas) ao veículo.

Este kit de fácil utilização, inclui um estojo, cilindro, bomba, mangueira  
e uma variedade de adaptadores a instalar em função do espaço entre a 
roda e o chassis do veículo. Com uma força hidráulica de 10T e acionamento 
da bomba através de pedal torna-se um trabalho seguro e rápido a retirar 
a roda oxidada do veículo.

Série-HD
Y471180

Especificações

Altura = 150 mm*

Largura  = 480 mm*

Profundidade = 235 mm*

10 T

15 kg

Guarantee

your 

safety!

* Dimensões do estojo

Y471180
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Y454000 Macaco Hidráulico Especial 

O macaco hidraúlico especial Winntec dispõe de dois pontos de  
elevação, função dupla velocidade sem carga, veio e bomba de pistão 
cromados. O braço de elevação mede apenas 65mm para fácil acesso 
por baixo de empilhadores. O pistão vertical de 416mm é ideal para a 
elevação de tratores e máquinas agrícolas. A elevação hidráulica do 
braço é de 355mm e do pistão é de 350 mm. Bomba hidráulica  
especialmente concebida com vedantes japoneses e válvula de  
sobrecarga. Punho amovível e tamanho compacto. 

Y450101 Suporte de motores
Para reparação ou reconstrução de motores de ligeiros de passageiros 
ou carrinhas em menos tempo. Quatro braços de fixação ajustáveis 
permitem montar o motor de forma rápida e fácil. O motor pode ser 
rodado a 360º através de uma manivela, um pino de bloqueio assegura 
o trabalho em qualquer das 8 posições. O design do pé impede a queda 
do suporte, mantendo a fixação do motor. O rodízio frontal permite o 
posicionamento adequado.

Série-HD
Y454000-Y450101

Características 
Principais
• Dois pontos de elevação
• Estrutura de alta resistência
• Duas velocidades 

Características 
Principais
• Base em “L” para maior 
 estabilidade
• Suporte totalmente ajustável 
 a 360º

ANOS DE GARANTIA 

GARAN
TIA

HIDRÁULICA FABRICANTE

CO
M

PR
OV

AD
A

Indis-

pensável

T

T

Especificações

10 T

15 kg

Especificações

Altura = 900 mm

Largura  = 780 mm

Comprimento = 820 mm

400 kg

24 kg
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Prensas industriais 
Esta nova gama de prensas hidráulicas tem um design compacto e funcional, integrando os componentes 
hidráulicos principais no interior da estrutura. Garante assim a proteção de todos os componentes durante 
a utilização e transporte. Fornecida totalmente montada e pronta a utilizar. 

Inclui dois blocos em V com um sistema patenteado de guias para um posicionamento fácil e seguro.  
Equipada com parafuso de extensão para um excelente ajuste e remoção da mesa da presna. A Winntec 
disponibiliza para qualquer modelo uma ampla gama de acessórios.

Série-HD
Y461515-Y461530-Y461550

Características  
Principais

• Y461515: Modelo de bancada – bomba
 manual uma velocidade
• Y461530: Bomba manual duas 
 velocidades (aproximação rápida) 
• Y461550: Cilindro amovível, bomba 
 pneumática e manual, mesa da prensa 
 operada por guincho

Y461550

Y461530

Y461515

Fabricado 

na UE

Modelo Altura (mm) Profundidade (mm) Largura  (mm)
Y461515 800 350 550 15 T 48
Y461530 1850 488 670 30 T 112
Y461550 1900 490 890 50 T 191
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Prensa Hidráulica com Bomba de 2 
velocidades com manómetro 

A prensa é constituída por secções de aço de alta qualidade  
cuidadosamente soldadas. O sistema hidráulico de 2 velocidades  
é excelente para trabalhos de precisão. A altura da mesa de trabalho 
é fácil de ajustar (9 posições). A prensa é fornecida em caixa de 
madeira e 2 prismas.

Série-MD
Y461501

Especificações

Largura 740 mm

Profundidade 522 mm

Height 2085 mm

15 T

131 kg

Características 
Principais

• Estrutura soldada
• Bomba de duas velocidades
• Mesa de trabalho ajustável 
 (9 posições)

Ótimo 

negócio
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We  Jacks

Qualidade e serviço superiores!

Lifting devices sold since 2002
Em conformidade com NEN-EN 1494:2001+A1:2008 

250.000

Teste digital de carga: Série-HD


