
TOTAL SEGURANÇA EM
TOMBAMENTO DE CARGAS

Baixa manutenção
Melhor solução do mercado
Rápido retorno do investimento

TOOL MOVER
TOMBADOR DE MOLDES E CARGAS



TOOL MOVER 
SEGURANÇA E FACILIDADE
O Tool Mover é um equipamento especialmente 
desenvolvido para operações de tombamento 
de moldes e ferramentas pesando até 64 tonela-
das com total segurança.

A mesa realiza movimento suave e preciso em 
torno do centro de gravidade da carga, livre de 
trancos, sendo tracionada através do conjunto 
Ômega Drive. Próximo de alcançar a posição 
final, a velocidade é reduzida para uma parada 
suave. A mesa faz um movimento de 90° man-
tendo o centro de gravidade no centro da base.

O Tool Mover é elétrico, dispensa alimentação de 
óleo ou ar comprimido, podendo ser utilizado em 
qualquer local da planta e não possui periféricos. 
Os trilhos e as rodas de giro são feitos com aço de 
alta resistência à abrasão, reduzindo desgastes e 
aumentando a vida útil do equipamento.

A proteção de poliuretano da mesa aumenta o coeficiente de atrito entre a ferramenta e o equipa-
mento para evitar deslizamento involuntário, além disso, protege a ferramenta contra danos 
causados por impactos sobre a mesa. Os encaixes para os garfos de empilhadeira e olhais de 
içamento tornam o Tool Mover mais versátil para utilização, podendo ser deslocado facilmente.

Possui acionamento com controle sem fio e inversor de frequência para partidas e paradas suaves, 
e a mesa pode ficar parada em qualquer posição. 

O Tool Mover RUD é equipado com o sistema de acionamento OMEGA DRIVE,  que compreende 
um conjunto de rodas berçadas e correntes de elo TECDOS PREMIUM de alta dureza e resistência.

Acionamento via
rodas berçadas

Guia integrado da corrente

Eixo de transmissão livre
de forças adicionais

Rolamentos
integrados

OMEGA DRIVE
SISTEMA DE ACIONAMENTO

CORRENTE
TECDOS PREMIUM

Corrente cementada de
alta resistência

Auto-limpante

Design compacto

Quais benefícios o Tool Mover oferece?

Rápido retorno do investimento
Baixo ruído e deslocamento suave 
Acomoda diversos tamanhos de moldes ou 
ferramentas
Flexibilidade de locomoção (pode ser movido 
por ponte rolante ou empilhadeira)
Prevenção de acidentes e redução de custos
Facilidade e agilidade nas operações
Construção robusta (excelente vida útil, mais de 
20.000 ciclos)
Baixíssima manutenção (dispensa necessidade 
de lubrificação ou qualquer outro procedi-
mento)
Elimina o risco nas operações de tombamento 
de moldes



Tensionador

Corrente de elos
TECDOS PREMIUM

Barras de
proteção

Olhal para
içamento e
movimentação

Painel Elétrico
com inversor
de frequência

Mesa com dimensões de
até 350 x 350 x 250 cm
para cargas até 64t.
Protegida com
revestimento
de poliuretano

Pode ser transportado
com empilhadeira

Em conformidade
com norma NR-12

Cabo de
Alimentação

Descrição Dimensões da mesa (cm) Carga máx. de
trabalho

 Peso

 A L C  kg kg

THS 10 100 100 100 10.000 1.550

THS 20 160 160 160 20.000 4.450

THS 16 160 160 160 16.000 4.400

THS 32 250 250 250 32.000 11.400

THS 64 350 250 350 64.000 22.000

*Possibilidade de customização da mesa

Controle Sem Fio

OMEGA
DRIVE
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