
Capacidade: 12.000 -16.000 kg
Centro de gravidade: 600 mm
Voltagem: 120 V
Cabine inclinável para uma substituição  
e bateria rápida e fácil, altos desempenhos, 
autonomia longa e tamanho compacto

R120 
R160
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EMPILHADOR ELÉTRICO CARER R 120-160

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
• Capacidade de carga: 12.000-16.000 kg
• Centro de gravidade: 600 mm
• Voltagem: 120 V
• Pneus: duplos super elásticos
• Motores: AC
• Travões: em banho de óleo
• Velocidade de deslocação: 12 km/h 
• Velocidade de elevação: 0,38 m/s
• Bateria 120 V - Capacidade máxima 1680 Ah 

• Visor multi funcional de informação fácil (MDE)
• Cilindros de inclinação baixos
• Cabine inclinável completa

OS BENEFÍCIOS DE ESCOLHER CARER
Este equipamento é a derradeira 
expressão da força e poder da 
gama standard dos empilhadores 
Carer, chegando a lidar com 
cargas até 16,000 kg. Equipado 
com cabines inclináveis para uma 
substituição da bacteria rápida e 
fácil, este equipamento consegue 
combinar desempenhos altos, 
ciclos de trabalho longos e é 
compacta no tamanho.

Especificações
Os pneus super elásticos tornam 
esta família de equipamentos ideal 
para um uso exterior.
O espaço do condutor foi 
cuidadosamente desenhado 
para dar ao operador o máximo 
conforto: O volante e assento estão 
equipados com um vasto conjunto 
de ajustes  e a visibilidade é perfeita 
em qualquer direção. O controlo de 

tração eletrônico e elevação garante 
uma operação silenciosa e um 
desempenho máximo.

Características técnicas
A série R120-160 está equipada 
com um eixo resistente que permite 
ângulos de direção acentuados. Os 
travões em banho de óleo garantem 
a eficácia máxima da travagem e 
reduzem os custos de manutenção. 
A recuperação de energia da 
travagem elétrica pode ser ajustada 
na intensidade de acordo com as 
preferências do operador.

O cilindro hidráulico inclina a cabine, 
para tornar possível substituir as duas 
baterias que estão localizadas entre 
os dois eixos da máquina.
As baterias podem ser substituídas 
usando a cavidade dos garfos  que 
estão sob os reservatórios da bateria. 
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1.1 Fabricante C.A.R.E.R. Srl
1.2 Tipo designação do modelo do fabricante R 120 R 160
1.3 Força motriz elétrica elétrica
1.4 Comando da direção sentado sentado
1.5 Capacidade de carga / carga nominal Q (t) 12 16
1.6 Distância ao centro de carga C (mm) 600 600
1.8 Distância do centro de carga desde o centro do eixo da frente X (mm) 910 (1) (2) 950 (1) (2)

1.9 Distância entre eixos Y (mm) 3020 3020

PE
SO

S 2.1 Peso  (kg) 20025 24340
2.2 Peso nos eixos, com carga frente/trás  (kg) 29460 / 2565 36970 / 3370
2.3 Peso nos eixos, sem carga frente/trás  (kg) 11460 / 8565 12760 / 11580

RO
DA

S

3.1 Tipos de pneu SEG SEG
3.2 Dimensões dos pneus, frente 12,00-20 12,00-20
3.3 Dimensões dos pneus, trás 12,00-20 12,00-20
3.5 Rodas, número frente trás (x = motrizes) 4X/2 4X/2
3.6 Distância de rodagem, frente b10 (mm) 1840 1840
3.7 Distância de rodagem, trás b11 (mm) 1785 1785

DI
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4.1 Inclinação do mastro / porta garfos frente/trás α/β ( ° ) 3/7 (2) 3/7 (2)

4.2 Altura com mastro recolhido h1 (mm) 2900 3350
4.3 Elevação livre h2 (mm) 0 0
4.4 Elevação (mastro standard) h3 (mm) 3400 3400
4.5 Altura do mastro estendido h4 (mm) 5000 5250
4.7 Altura da grade de proteção do operador h6 (mm) 2830 2830
4.8 Altura do assento h7 (mm) 1750 1750
4.12 Altura do gancho de reboque h10 (mm) 880 880
4.19 Comprimento total L1 (mm) 5820 5860
4.20 Distância à face dos garfos L2 (mm) 4620 4660
4.21 Largura total b1/b2 (mm) 2485 2485
4.22 Dimensões dos garfos ExSxL (mm) 200x70x1200 200x80x1200
4.23 Porta garfos ISO 2328/30, FEM/A,B CARER CARER
4.24 Largura do porta garfos b3 (mm) 2000 2000
4.31 Altura livre ao solo, com carga, sob o mastro m1 (mm) 200 200
4.32 Altura livre ao solo, centro da base das rodas m2 (mm) 300 300
4.33 Largura do corredor com paletes 1000x1200 transv. Ast (mm) 6710 6750
4.34 Largura do corredor com paletes 800x1200 longitud. Ast (mm) 6910 6950
4.35 Raio de viragem Wa (mm) 4600 4600
4.36 Distância minima entre centros de rotação b13  (mm) 2130 2130
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5.1 Velocidade deslocação, com/sem carga  (km/h) 12/12 11/11
5.2 Velocidade elevação, com/sem carga  (m/s) 0,29 / 0,38 0,24 / 0,32
5.3 Velocidade descida, com/sem carga  (m/s) 0,4 / 0,4 0,4 / 0,4
5.5 Força de tração nominal, com/sem carga (S2 60')  ( N ) 10900 / 13000 9500 / 12250
5.6 Força máxima tração, com/sem carga (S2 5')  ( N ) 27300 / 29400 25900 / 28500
5.7 Pendente superável, com/sem carga (S2 30')  ( % ) 8 / 13 6.2 / 11
5.8 Aptidão máxima de rampa, com/sem carga (S2 5')  ( % ) 10.5 / 16 9 / 15.5
5.9 Tempo aceleração, com/sem carga (10m)  ( s ) 6 / 5 6.7 / 5.1
5.10 Travões de serviço hidráulico/elétrico hidráulico/elétrico

M
OT

OR
/  

   
BA

T. 6.1 Capacidade do motor de tração (S2 60')  (kW) 35 35
6.2 Força do motor de elevação (S3 20%)  (kW) 2x35 2x35
6.4 Voltagem da bateria U ( V ) 120 120
6.4.1 Capacidade nominal K5 (Ah) 1250 / 1400 / 1550 / 1680 1400 / 1550 / 1680
6.5 Peso da bateria  (kg) 4450 / 5700 5300 / 5700

OU
TR

OS 8.1 Comando da deslocação inverter inverter
8.2 Pressão trabalho para acessórios  (bar) 160 160

Nível de ruído ao ouvido do operador  (dBA) - -
VDI 2198  Rev6 03/04/2015

(1) Com deslocador lateral integrado no mastro. (2) Dependendo do tipo do mastro.
Legenda dos pneus: SE super elástico - SEGEM duplos super elástico - C cushion - L pneumático - VLK vulkollan: para pneus NÃO MARCANTES - RESISTENTES AO ÓLEO, por favor contatar a Carer.
As informações do desempenho referem-se a um empilhador em perfeitas condições, com o peso da bateria a corresponder aos valores no 6.5. 
De acordo com a diretriz VDI 2198 esta ficha técnica fornece detalhes do equipamento standard apenas. Pneus não standard, mastros diferentes, equipamento opcional, etc. pode resultar em valores diferentes. 
Os produtos e especificações C.A.R.E.R. estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

R 120
R 160



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