
Apresentando o fator decisivo no IC 
para conversões elétricas
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
• Ideal para o uso no exterior

 - pneus super elásticos dianteiros e traseiros do mesmo 
tamanho

 - altura livre ao solo excelente
• Desempenhos excelentes

 - Velocidade deslocação até 20 km/h e velocidade  
de elevação até 0.38-0.50 m/sec

• Dois motores de tração 
potentes AC integrados no eixo 
frontal para produzir aceleração, 
torque e uma velocidade de 
deslocação rápida

• Autonomia alta garantida pela 
eficiência e bateria até 96 V - 
1680 Ah

• Visor Multifuncional  
Avançado (AMD)

• Assento luxuoso com ajuste 
automático de peso

• Travão de estacionamento 
automático

• Cilindros inclinados no teto
• Redução proporcional da  

velocidade de deslocação nas 
curvas

• Sistema de extração lateral de 
bateria 

• Câmara de visão traseira

A série A [A 80 X, A 80/900 X, A 90 X, A 100 X] é a derradeira 
expressão da pesquisa tecnológica desenvolvida pelo 
departamento técnico da Carer. É um silenciosos empilhador 
amigo da ambiente : uma boa alternativa aos tradicionais 
empilhadores IC, contribuindo para a redução do impacto do 
seu trabalho no aquecimento global.
Capacidade nominal até 6000 mm de altura de elevação (deslocador lateral 
incluído).



Eletrónica
Todas as funções do equipamento são geridas por um 
sofisticado microprocessador duplo – eletrônica con-
trolada e travagem regenerativa. Uma tração AC  alta-
mente eficaz e motor de bomba.

Regeneração de Travões e Energia
O sistema de travões em banho de óleo é extrema-
mente eficaz e duradouro. A regeneração da energia 
pode ser executada travando, libertando o acelerador, 
invertendo a direção e através da travagem positiva di-
nâmica. O travão elétrico não depende da fricção entre 
os pneus e o chão e garante um maior contacto do 
equipamento ao chão.

Motores 
Os motores elétricos são construídos e testados 
pela Carer com as mais avançadas tecnologias. Os  
motores AC de alta eficiência atuam a um torque 
alto, garantindo velocidade, altos desempenhos e  
manobrabilidade. A altamente avançada técnica de 
produção torna-os fiáveis e duráveis mesmo sob 
stress.
Dois motores de tração 15 kW e um motor de bomba 
52 kW trabalham até às 5400 rpm, dando um torque 
alto e uma redução alta da marcha. Os motores estão 
protegidos IP54 contra o acesso de pó e água e permi-
tem a otimização do consumo energético para garantir 
uma operação extremamente tranquila. O novo eixo 
frontal consiste de um único bloco de  duas unidades 
independentes: motores e caixas de velocidade à direi-
ta e à esquerda.

Bateria
Bateria de 96 V, com capacidade até 1680 Ah. A ba-
teria está dividida em duas caixas que se encontram 
lado a lado e permite uma substituição da bateria fácil, 
segura e rápida.

Mastros
Os mastros foram desenhados e desenvolvidos de for-
ma a garantir a mais alta visibilidade. Eles são desenha-
dos especificamente com um perfil soldado superior, 8 
rolamentos e uma distância entre os eixos aumentada 
para servir todas as aplicações. Os perfis são tratados 
a frio para fornecer uma resistência otimizada à inclina-
ção e torção.
Os cilindros de inclinação montados na estrutura do 
teto garante uma estabilidade da carga, capacidade 
residual alta e uma menor torção do mastro.
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Câmara de Visão Traseira
Como equipamento standard, a máquina apresenta 
uma câmara de visão traseira integrada para aumen-
tar o conforto do condutor e uma condução para trás 
segura.

Compartimento do Operador
A proteção do operador foi especificamente desenha-
da e produzida utilizando um perfil de pilar estreito para 
fornecer uma grande visibilidade em todas as direções.
O empilhador está equipado com cabines separadas 
e seladas montadas sob blocos silenciosos para dar 
o máximo conforto ao condutor, oferecendo um isola-
mento perfeito em termos de ruído e vibrações. Mais 
ainda, a bomba hidráulica e eixo frontal liga ao meca-
nismo helicoidal garantindo o máximo silêncio em to-
das as condições.
O compartimento do operador é espaçoso e com um 
generoso espaço para os pés. O volante é inclinável e 
a sua altura ajustável. O assento confortável  é aque-
cido, almofadado e tem uma suspensão pneumática, 
com um ajuste automático de peso, apoio de braço, 
extensão de encosto e cinto de segurança.

Visor Digital Multifuncional Avançado
Através de um visor multifuncional avançado LCD de 
5.7”, torna-se possível ajustar as configurações do 
equipamento dependendo das aplicações e desejos 
dos operadores para aumentar os benefícios em ter-
mos de alto desempenho e conforto. Permite moni-
torizar a velocidade do veículo, direção de condução, 
estado da bateria, consumo instantâneo da condução, 
voltagem da bateria, horas de trabalho.
As luzes de aviso mostram: travão de estacionamento, 
falhas de travagem, a não-ativação do micro-banco, 
faróis e indicadores de direção.
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Ergonomia
A posição de condução otimizada oferece uma  
excelente visibilidade em todas as direções.
O acesso às máquinas está facilitado por degraus lar-
gos anti-derrapantes e um puxador grande de aces-
so. Para garantir o máximo conforto do condutor, a  
máquina tem um assento aquecido ergonômico em  
tecido com suspensão pneumática e apoio lombar.
O apoio de braço está integrado com mini-alavancas 
e botões de comando. O sistema de pedais pode 
ser configurado com as necessidades específicas do 
cliente: pedais duplos, controlo direcional no volante 
ou apoio de braço, pedais de travão centrais.

Eficiência
 
Uma eficiência de energia alta é garantida com a utili-
zação das melhores tecnologias do mercado.
O empilhador está equipado com dois motores de tra-
ção de alta velocidade com caixas de velocidade de 
alta redução para fornecer uma alta produtividade.
A disposição do sistema elétrico foi desenhado para 
dar a máxima eficiência e reduzir as perdas do efeito 
Joule. O sistema hidráulico foi desenvolvido usando 
secções maiores para diminuir as perdas de potência 
e fornecendo um significativo aumento de eficiência.  
O banco de válvulas elétrico é gerido diretamente por 
um motor de passo em cada secção para reduzir o 
consumo de energia em todas as funções e melhorar a 
capacidade de resposta. 
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Opcional
Uma variada gama de opções permite persona-
lizar o equipamento às várias necessidades ope-
racionais: ponta dos dedos, joystick, aquecimen-
to, ar condicionado, rádio com controlo remoto, 
acesso com chave eletrônica, sistema de indi-
cador de peso, câmara frontal e muitos outros 
acessórios aumentam o conforto do condutor e 
ajudam a gerir a informação da operação do veí-
culo de longe.
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1.1 Fabricante C.A.R.E.R. Srl
1.2 Tipo designação do modelo do fabricante A 80 X A 80@900 X A 90 X A 100 X
1.3 Força Motriz elétrica elétrica elétrica elétrica
1.4 Comando da Operação sentado sentado sentado sentado
1.5 Capacidade de carga / carga nominal Q ( t ) 8 8 9 10
1.6 Distância ao centro de carga C (mm) 600 900 600 600
1.8 Distância do centro de carga desde o centro do 

eixo da frente
X (mm) 720 (1) (2) 740 (1) (2) 730 (1) (2) 760 (1) (2)

1.9 Distância entre eixos Y (mm) 2365 2500 2500 2500

PE
SO

S 2.1 Peso  (kg) 14100 16950 16770 17460
2.2 Peso nos eixos, com carga frente/atrás  (kg) 19469 / 2631 21732 / 3218 21980 / 3790 24200 / 3260
2.3 Peso nos eixos, sem carga frente/atrás  (kg) 7000 / 7100 8480 / 8470 8190 / 8580 8760 / 8700
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S

3.1 Tipo de pneus SE-SEG SEG SEG SEG
3.2 Tamanho dos pneus, frente 355/50-20 8.25-15 300-15 300-15 300-15
3.3 Tamanho de pneus, trás 300-15 300-15 300-15 300-15
3.5 Rodas, número  frente trás (x = motrizes) 2X/2 4X/2 4X/2 4X/2
3.6 Distância de rodagem, frente b10  (mm) 1500 1560 1660 1660 1660
3.7 Distância de rodagem, trás b11  (mm) 1450 1450 1450 1450
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4.1 Inclinação do mastro / porta garfos frente/trás α/β  ( ° ) 6 / 10 (2) 6 / 10 (2) 6 / 10 (2) 6 / 10 (2)

4.2 Altura com mastro recolhido h1  (mm) 2800 2890 2890 2950
4.3 Elevação livre h2  (mm) 100 100 100 100
4.4 Elevação (mastro standard) h3  (mm) 3400 3400 3400 3400
4.5 Altura do mastro estendido h4  (mm) 4650 4750 4750 4800
4.7 Altura da grade de proteção do operador h6  (mm) 2895 2895 2895 2895
4.8 Altura do assento h7  (mm) 1700 1700 1700 1700
4.12 Altura do gancho de reboque h10  (mm) 820 820 820 820
4.19 Comprimento total L1  (mm) 4770 5530 4930 4950
4.20 Comprimento à face do garfo L2  (mm) 3570 3730 3730 3750
4.21 Largura total b1/b2  (mm) 1830 2000 2200 2200 2200
4.22 Dimensões dos garfos ExSxL  (mm) 200x60x1200 200x70x1800 200x60x1200 200x60x1200
4.23 Porta garfos iso 2328/30, FEM/A,B 4A 4A 5A 5A
4.24 Largura do porta garfos b3  (mm) 1800 2000 2000 2000
4.31 Altura livre ao solo, com carga, sob o mastro m1  (mm) 200 200 200 200
4.32 Altura livre ao solo, centro da base das rodas m2  (mm) 220 220 220 220
4.33 Larg. do corredor com paletes 1000x1200 transv. Ast  (mm) 5120 5300 5300 5310
4.34 Larg. do corredor pom paletes 800x1200 longit. Ast  (mm) 5320 5500 5500 5510
4.35 Raio de viragem Wa  (mm) 3200 3350 3350 3350
4.36 Distância mínima entre centros de rotação b13  (mm) 1100 1200 1200 1200
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5.1 Velocidade deslocação, com/sem carga  (km/h) 19 / 20 19 / 20 19 / 20 17 / 19
5.2 Velocidade elevação, com/sem carga  (m/s) 0,38 / 0,5 0,38 / 0,5 0,38 / 0,5 0,32 / 0,44
5.3 Velocidade descida, com/sem carga  (m/s) 0,5 / 0,4 0,5 / 0,4 0,5 / 0,4 0,5 / 0,4
5.5 Força de tração nominal, com/sem carga (S2 60') 8300 / 9400 8200 / 9400 8200 / 9400 7900 / 9300
5.6 Força máxima de tração,com/sem carga (S2 5')  ( N ) 32000 / 33100 31900 / 33000 31900 / 33000 31500 / 32900
5.7 Pendente superável, com/sem carga (S2 30')  ( % ) 7,5 / 12,6 7,2 / 11,9 7,2 / 11,9 6,4 / 11,4
5.8 Aptidão máxima da rampa, com/sem carga (S2 5')  ( % ) 14,7 / 23,9 14,2 / 22,7 14,2 / 22,7 12,6 / 21,8
5.9 Tempo aceleração, com/sem carga (10 m)  ( s ) 6,5 / 5,1 6,6 / 5,2 6,6 / 5,2 7 / 5,3
5.10 Travão de serviço eléctricos eléctricos eléctricos eléctricos
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. 6.1 Potência do motor de tração (S2 60')  (kW) 2x15 2x15 2x15 2x15
6.2 Força do motor de elevação(S3 20%)  (kW) 52 52 52 52
6.4 Voltagem da bateria U  ( V ) 96 96 96 96
6.4.1 Capacidade Nominal K5  (Ah) 1395  / 1475 (TENSOR) 1550  / 1680 (TENSOR) 1550  / 1680 (TENSOR) 1550  / 1680 (TENSOR)

6.5 Peso da bateria mínimo/máximo  (kg) 4000 / 4200 4300 / 4500 4300 / 4500 4300 / 4500

OT
HE

RS 8.1 Comando da deslocação inversor inversor inversor inversor
8.2 Pressão de trabalho para acessórios  (bar) 250 250 250 250

Nível de som ao ouvido do operador  (dBA) - - - -
VDI 2198 Rev2 06/02/2017

(1) Com deslocador lateral integrado no mastro.   (2) Dependendo do tipo de mastro: numa elevação superior a 5.5m, a inclinação tem de estar limitada a 6°/6°.
Legenda dos pneus: SE super elástico - SEGEM duplo super elásticos - C cushion - L pneumáticos - VLK vulkollan: para pneus NÃO MARCANTES – RESISTENTE AO ÓLEO, por favor contactar a Carer. 
Os dados do desempenho referem-se a empilhadores em condições perfeitas, com o peso da bateria a corresponder aos valores informados no 6.5.
De acordo com a Diretriz VDI 2198 esta ficha técnica contém detalhes de apenas equipamentos standard. Pneus não-standard, mastros diferentes, equipamento opcional, etc. podem resultar em valores diferentes. Os 
produtos e especificações C.A.R.E.R. estão sujeitas a alterações sem pré-aviso.



C.A.R.E.R. Srl
via Copernico 13
48033 Cotignola (RA) Italy
phone +39 0545 1938010
fax +39 0545 908070
www.carerforklift.com 
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