


A BRUHEL
QUEM SOMOS

A BRUHEL PEÇAS E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS atua no mercado nacional importando rolamentos e acessó-
rios industriais das melhores marcas. Oferecemos produtos de qualidade à sua empresa, juntamente a um 
serviço eficiente e eficaz para suprir qualquer necessidade do seu negócio.

Nossos colaboradores estão à disposição para consultas e assistência, são profissionais altamente qualificados 
e preparados para agir com rapidez e facilitar o atendimento. O objetivo da BRUHEL é contribuir para o de-
senvolvimento e o sucesso de suas atividades, conciliando os departamentos técnico e comercial da empresa 
para o crescimento de seu negócio.

Agradecemos o contato e confiança depositados em nossos serviços. Materiais a pronta entrega e forneci-
mento em todo o território nacional, com as melhores condições, você só encontra aqui na BRUHEL PEÇAS E 
ACESSÓRIOS.



A logística de movimentação de materiais torna seu negócio muito 
mais eficiente e rentável. Otimizar a movimentação é essencial para o 
crescimento. Os equipamentos para logística são utilizados para 
promover um dia a dia mais funcional, ganhando tempo de processo 
e melhorando o rendimento da empresa.

Conheça nossa linha de produtos para logística. Somos distribuidores 
e podemos atender a demanda de acordo com a necessidade da sua 
empresa.



PALETEIRAS / 
PORTA PALETES

Paleteira porta paletes hidráulica manual com capacidade de 2 toneladas, rodas em nylon com toque suave e rodas 
nas extremidades do garfo, o que promove maior segurança para a carga. Totalmente indicado para movimen-
tação horizontal de pallet aberto ou dupla face. 

CAPACIDADE: DIFERENCIAIS:

CARACTERISTICAS 
TÉCNICAS:

CBY 20-I – 2000 Kg 
CBY 25-I – 2500 Kg
CBY 30-I – 3000 Kg
Este modelo CBY- l : 
- Válvula de Segurança 
  de Sobrecarga 

CBY 20-ll – 2000 Kg 
CBY 25-ll– 2500 Kg
CBY 30-ll– 3000 Kg
Este modelo CBY- ll 

- Pode ser usado entre 3 e 5 anos 
sem manutenção. 
- Estrutura com bomba integrada 
forjada para evitar afrouxar ou vazar. 
CBY 20-lll – 2000 Kg
Este modelo CBY- lll :
- Válvula de Segurança de 
  Sobrecarga 

CBY20 -ES – 2000 Kg
CBY25 -ES – 2500 Kg

- Aço carbono
- Roda: simples em nylon
- Operado em pé, andando
- Capacidade de carga: 2.000 kg
- Elevação hidráulica
- Largura externa do garfo: 525mm
- Largura externa da patola: 525mm
- Corredor operacional: 1.790mm

- Balança de precisão integrada
- Produzido com bateria recar-
regável
- Aviso de bateria acabando 
- Desligamento automático

OPCIONAIS:
- Cores customizadas
- Duas rodas 
- Material da roda nylon 
- Poliuretano
- Borracha 

Para outros modelos e mais 
informações, consulte nosso vendedor



PALETEIRAS DE 
ALTA ELEVAÇÃO 

A paleteira de alta elevação conta com uma sistema de elevação manual e pantográfico que oferece opções que 
aumentam a produtividade e que podem ser usadas como transpaleteiras, mesas de armazenamento ou bancadas 
de trabalho. Os garfos de elevação sobem até 80 cm, evitando que o operador se agache e se levante muitas vezes, 
assim, aumentando a eficiência em operações repetitivas.

CAPACIDADE:
CARACTERISTICAS 
TÉCNICAS:

HLT1000 – 1000kg 
HLT1500 – 1500kg 
HLT1000A – 1000kg 
HLT1500A – 1500kg 

- Aço carbono
- Operado em pé 
- Estabilizadores ajustáveis 
- Elevação hidráulica

EMPILHADOR
ELÉTRICO

O empilhador elétrico é um veículo industrial utilizado para transportar grandes volumes de cargas dispostas sobre 
pallets. Compacto e funcional, os pallets serão levantados e abaixados por uma força hidráulica, o que permite atuar 
em centros logísticos com grande verticalização, aumentando a praticidade na hora de estocar materiais nos pata-
mares mais altos. 

CAPACIDADE:CARACTERISTICAS 
TÉCNICAS: EPS12E – 485kg 

ES10-ES – 1000kg 
ES12-ES – 1200kg 
ES15-ES – 1500kg 
ES10(-Li) – 1000kg 
ES12(-Li) – 1200kg 
ES15(-Li) – 1500kg 

- Aço carbono
- Operado em pé, andando
- Elevação hidráulica
- Direção elétrica 
- Elevação de 1.6m a 3.5m

Para outros modelos e mais informações, consulte nosso vendedor



MESA
ELEVATÓRIA

A mesa elevatória tem o intuito de garantir a produtividade, bem como impedir elevados esforços físicos do profis-
sional que tiver operando.  A mesa elevatória é fabricada com aplicação de matérias-prima de qualidade, além de 
possuir um projeto tecnológico. Por meio de conceitos modernos, a mesa elevatória é um equipamento que serve 
para promover a elevação de cargas, caixas, paletes, entre outros produtos que necessitam de um manuseio efici-
ente e seguro. 

CAPACIDADE:
CARACTERISTICAS 
TÉCNICAS:

150 a 4000kg de acordo 
com o modelo 

- Aço carbono
- Elevação hidráulica

PLATAFORMA
DE TRABALHO

Esse equipamento funciona a diesel ou eletricidade e é capaz de elevar profissionais e materiais de trabalho em 
estruturas elevadas nos mais diferentes ambientes, cumprindo todas as normas vigentes de segurança do trabalho.

CAPACIDADE:CARACTERISTICAS 
TÉCNICAS: 300 a 1800kg de acordo 

com o modelo - Aço carbono
- Elevação hidráulica

Para outros modelos e mais informações, consulte nosso vendedor



LEVANTADOR
MAGNÉTICO

O Levantador magnético é utilizado para levantar chapas e tubos, transporte e manuseio de peças dos mais diver-
sos formatos e pesos através de Magnetismo dos imãs de Neodímio.
Para utilizá-lo, basta encosta-lo na peça a ser movimentada e logo em seguida acionar a alavanca ativando o 
magnetismo, simples, rápido e extremamente eficiente!

CAPACIDADE:
CARACTERISTICAS 
TÉCNICAS:

- 100kg
- 300kg
- 600kg
- 1000kg

- Imã de neodímio
- Aço carbono

Para outros modelos e mais informações, consulte nosso vendedor

EMPILHADEIRA
ELÉTRICA

Uma empilhadeira elétrica é um tipo de empilhadeira compacta que costuma ser usada para manobrar em espaços 
menores. É um equipamento pesado normalmente usado em ambientes industriais e de manufatura para levantar 
e colocar itens amplos e planos, como paletes, tubos e lajes. Os painéis de controle de operação e uma pequena 
plataforma de assento ou pé para o operador estão em um lado deste núcleo.

CAPACIDADE:CARACTERISTICAS 
TÉCNICAS: 300 a 1500kg de acordo

com o modelo- Aço carbono
- Elevação Hidráulica
- Operado em pé ou sentado



11 2925-2109

vendas@bruhel.com.br


