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CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24.280 

 

 
 

 
 

 

DADOS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO 

 

Veículo de Fabricação Volkswagen modelo: 24.280, ano de fabricação 2019.  

Caminhão Bitruck equipado com Guindauto de Fabricação HIAB modelo X-HIPRO1058 

E-8. 

Jib 150X-6 JDC, com capacidade de carga para 25 TON / Métricas. Com oito lanças 

hidráulicas estendidas na posição horizontal, atinge uma distancia de 20 metros com 

residual de carga de 3.450kg, e possibilitando a elevação desta a  22 metros na posição 

vertical. Com as setes hidráulicas do Jib estendidas na posição horizontal, atinge a uma 

distância de 35 metros, com um residual de carga de 620Kg, possibilitando a elevação 

desta a 38 metros na posição vertical. Vale ressaltar que o Jib 150X-6 JDC dispõe de um 
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recurso de inversão de 24ºC positivo, e uma extensão no Jib de 1,5 metros facilitando 

operações em locais restritos. 

Este equipamento dispõe de um sistema de controle remoto, que pode ser utilizado com ou 

sem cabo, além de um sistema de display VSL que maximiza a capacidade do guindauto 

calculando a estabilidade de acordo com a posição do veiculo ao peso total e sua carga. 

Isso é feito por sensores que medem a extensão dos estabilizadores e a pressão nos 

cilindros estabilizadores, desta forma, evitando as operações indevidas. 

Este equipamento conta com um guincho de cabo com capacidade para 4TON / Métricas 

utilizando linha simples. 

Altura total do equipamento 3.900mm, comprimento total 7.800mm. 
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