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MAXWALD
- Uma empresa familiar - desde 1771  

- Os produtos – “made in Áustria”

 

... e isso significa hoje para os clientes  

MAXWALD na área de tecnologia florestal, 

de serviços municipais e de resgate

•  Qualidade máxima em materiais  

e processos  

•  Segurança máxima durante aplicação  

e operação

•  Assistência técnica máxima por meio 

de consultoria competente e atendimento 

através de profissionais qualificados ao 

cliente.

Através de nosso sistema de produção na  

Áustria, além dos produtos em série  

também podemos atender as necessidades 

especificas de cada cliente. Convidamos 

você a visitar-nos em uma das inúmeras  

feiras/exposições na Alemanha e no  

exterior, ou vir diretamente para nossa  

fábrica.

Como seu parceiro competente para  

a produção de guinchos, certamente 

encontra remos uma solução ideal para  

as suas necessidades!

Elisabeth Maxwald

e toda a equipe MAXWALD!

„Penzsaur - A Penzsaur equipamentos florestais 

surgiu no ano de 2000, com o intuito de buscar 

tecnologia europeia para o desenvolvimento  

e comercialização de equipamentos com altíssima 

tecnologia, no setor florestal brasileiro, para isso  

a Penzsaur busca parceiros por toda a Europa, 

tornando os produtos fabricados e comerciali - 

zados pela Penzsaur sinônimos de qualidade“



3

TAMBOR  
DO CABO 

PASTILHAS DE FREIO CALÇO

DISCO DE FREIO

CABEÇOTE  
DE FREIO 

ROLO DE 
PRESSÃO

CONTRA CALÇO  
„FREIO INTERMITENTE“

Guinchos florestais

Freio a disco automático,  
auto-ajustável
O FREIO A DISCO (patente MAXWALD) / sistema 

homem morto nos guinchos de cabos da  

MAXWALD é um sistema de frenagem único,  

confiável em qualquer situação e completamente livre 

de manutenção. Ao soltar o cabo da embreagem  

ou do interruptor de controle, um calço de frenagem 

é puxado em uma pastilha do freio. Nesta posição

cada carga é presa 100%. Quanto maior o peso, 

maior a força de frenagem.

O freio é solto quando o calço de frenagem é elevado. 

Com isso, o tambor fica completamente livre, ou seja, 

o cabo pode ser desenrolado sem resistência.  

Um freio de retrocesso de tambor padrão impede 

este indesejado retrocesso do tambor de cabo.

O sistema também permite uma abertura controlada 

do freio.

Em particular para guinchos de cabos com controle 

de rádio.

Aqui o freio pode ser aberto (controlado) por  

milí metros com o sistema de rádio que estamos  

oferecendo. Extremamente importante para  

a segurança no corte de árvores!

 

1 2 3 4

5 6 7 8

1   A 300: guincho leve para tratores pequenos
2   A 300 S: com pá traseira mais larga para melhor estabilidade
3    A 400 S: se adapta bem com Muli/Metrac ...
4   A 501: grande linha de tração e pouco peso
5   A 501 S: o mais vendido com opcional de alça de proteção lateral
6    A 501 S var. IV, rádio: Freio de entrada/saída de cabo e operação  

frontal
7    A 611 S: guincho de 7ton equipado com radio e alça de proteção  

lateral
8    M2000 Premium: o modelo especial equipado completamente,  

com dispositivo de enrolamento de cabo, freio de entrada/saída  
de cabo e rádio
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1    REDUTOR DE vELOCIDADE:    
Quando equipado reduz em 40% a velocidade da 
linha - para operações mais potentes e seguras.  
Na var. IV já vem de série. 

CILINDROS HIDRÁULICOS DE ACIONAMENTO 
DE EMBREAGEM - vAR. 0: também pode ser  
operado com linha de tração, trabalho mais fácil  
com baixo custo. 

2     OPERAÇÃO ELETRO HIDRÁULICA - var. Iv:  
Bomba de abastecimento de óleo próprio,  
engrenagem e tanque sobre o guincho, um pré- 
requisito para controle por radiofrequência. Bomba  
é acionada com o eixo de tomada de força, portanto 
sem atrasos de comutação. Basta conectar ao 
terceiro ponto do trator - e está pronto para operar. 

3     ROLDANA INFERIOR DE ALIMENTAÇÃO DE CABO:  
O cabo pode ser inserido de forma rápida e fácil.  
Aumenta a estabilidade do veículo transportador – 
com melhor distribuição de carga. 

4    DISPOSITIvO DE ENROLAMENTO DE CABO:   
Sob tração, um rolo oscila de um lado ao outro do 
tambor, enrolando o cabo lado a lado. - Preserva 
muito o cabo, aumenta a vida útil do cabo de tração! 
– Ideal quando combinado com o freio de entrada de 
cabo/saída de cabo! 

5    FREIO DE ENTRADA DO CABO (MECÂNICO):   
O cabo é pré-tensionado – para enrolamento correto  
do cabo também na descida de montanha. 

6    FREIO DE ENTRADA/SAÍDA DE CABO  
(HIDRÁULICO): O cabo sempre é enrolado unifor-
memente (pré tensionado). Melhor enrolamento de 
cabo, maior vida útil dos cabos. Também pode ser 
usado para ejetar o cabo.  

7    AJUSTE DO FREIO DE ENTRADA/SAÍDA DE CABO 
(HIDRÁULICO): A força do freio e velocidade de saída 
do cabo podem ser ajustadas sem ferramentas.  

8     SISTEMA DE RÁDIO:  
Geralmente, fornecemos os sistemas mais robustos 
com a função adicional de „FREIO INTERMITENTE“! 
Importante para a segurança no corte de árvores! 
Consulte a descrição FREIO A DISCO página 3

Vídeos podem ser vistos no YouTube  
e na nossa homepage www.maxwald.at

Guinchos florestais

1 2 3 4

5 6 7 8

✔   FREIO A DISCO automático, auto-ajustável,  
incl. FREIO INTERMITENTE - patente MAXWALD 

✔   alta força de tração com mínima perda de potência  
e pouco desgaste 

✔   montagem próxima do trator e conexão pelo  
terceiro ponto 

✔   estrutura leve mas robusta e de construção clara



Equipamento/tipo A300 A300S A400S A501 A501S A516S M2000 
Premium 

A611S

FREIO A DISCO Série Série Série Série Série Série Série Série

Potência de tração  
com o tambor vazio

4.5ton. 4.5ton. 5.0ton. 6.5ton. 6.5ton. 6.5ton. 6.5ton. 7.0ton.

Potência de tração c/  
tambor cheio 

2.5ton. 2.5ton. 3.0ton. 4.5ton. 4.5ton. 4.5ton. 4.5ton. 5.0ton.

Capacidade máxima de cabo

8 mm 100 m 100 m 100 m

9 mm  70 m  70 m  70 m

10 mm  50 m  50 m  50 m 100 m 100 m 160 m 160 m

11 mm  80 m  80 m  130 m  130 m 90 m

12 mm  60 m  60 m  100 m  100 m 70 m

Pá traseira

Largura 1.0 m 1.4 m 1.4 m 1.4 m 1.5 m 1.5 m 1.7 m 1.6 m

Altura 50 cm 50 cm 60 cm 50 cm 70 cm 70 cm 75 cm 70 cm

opção: pá traseira elevada* A4000 A5000 A6000

Operação / controle

Operação das linhas de tração Série Série Série Série Série Série Série

Var.cilindro HD 0 (Acionamento 
de embreagem)

opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional

Var. controle HD IV
(Rádio preparado)

opcional opcional Série opcional

Controle de rádio opcional opcional opcional opcional

Outros dados

Velocidade do cabo 
(0,5 - 1,0 m/s.)

Série Série Série Série Série Série Série Série

Velocidade do cabo 
(0,3 - 0,8 m/s.)

opcional opcional opcional opcional opcional* opcional* Série opcional*

Potência recomendada do trator 15 PS 30 PS 40 PS 45 PS 50 PS 50 PS 60 PS 60 PS

Categoria do 3° ponto I+II I+II I+II I+II I+II II+III II+III II+III

Peso sem cabo, aprox. 135 kg 180 kg 200 kg 250 kg 295 kg 350 kg 450 kg 355 kg

Equipamentos opcionais / acessórios

Largura do tambor do cabo A300XL*** Série Série

Disp. de enrolamento de cabo: Série Série

Freio de entrada do cabo 
mecânico

opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional

Freio de entrada do cabo 
Saída de cabo hidráulico

opcional opcional Série opcional

Rolo inferior de alimentação 
de cabo

opcional opcional opcional opcional opcional opcional Série opcional

Alças de proteção laterais opcional opcional Série opcional

Freio de mão (f.teleférico) opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional

Combinação c/ miniskidder opcional opcional opcional opcional opcional

* Var. da série nos guinchos de cabo com controle HD IV
** Opcional: pá traseira elevada ver foto à direita 
*** Tipo A300XL: 300 m/ 6.5 mm com distribuidor mecânico de cabo para acionamento da minitorre 

Você não consegue optar por nenhum tipo específico ou quer mudanças, como por  
exemplo, uma pá mais larga montagem em veículo especial, tambor duplo, etc ...  
Estamos disponíveis para aconselhamento gratuito e especializado!

Guinchos rebocadores

... aqueles com o freio a disco!
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✔   FREIO A DISCO automático, auto-ajustável,  
incl. FREIO INTERMITENTE - patente MAXWALD 

✔   alta força de tração com mínima perda de potência  
e pouco desgaste 

✔   montagem próxima do trator e conexão pelo  
terceiro ponto 

✔   estrutura leve mas robusta e de construção clara
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corte de tombamento
entalhe de corte

superfície de apoio ligeira- 
mente inclinada

superfície de ajuda  
para corte

Também produzimos de acordo com as necessidades do cliente!  
Adaptado para a finalidade de uso e veículo transportador ... Teremos prazer em aconselhá-los!

Guinchos especiais / veículos transportadores

1 2

4

8

5 6 7

3

1    Guincho de engrenagem Profi: 10 ton. com acionamento via  
sem-fim, Dispositivo de enrolamento e controle via rádio

2    Guincho de segurança hidráulico, com 150 m de capacidade de 
cabo, Enrolamento da corda, com opcional de controle via radio

3    Guincho de segurança, 5 ton. guincho de engrenagem com  
alimentação através da tomada de força, e acionamento por rádio.

4    Guincho dianteiro (tipo UNIMOG) hidráulico, automontante 
no fendt para trabalhos de rebocamento de madeira

5    Guincho rebocador hidráulico, montagem especial para carregador 
em fazenda

6    Guincho rebocador hidráulico, 160 m de capacidade de cabo, rádio, 
Montagem especial e pintura personalizada

7    Guincho dianteiro com acionamento hidráulico, operado por linha  
de tração e pá com dobramento hidráulico

8    UNIMOG/FORST-MOG: Guincho com rádio e miniskidder standard 1 

Acessórios para guinchos e equipamentos especiais

1 2 3

1    Acessórios para guinchos, 
como peças de extremidade 
do cabo, correntes, con- 
troles deslizantes, suporte 
de motosserra, roldanas... 

2    Máquina de enrolamento  
de cerca - para a remoção 
eficiente de cercas para 
animais; também disponível 
como máquina de enrola-
mento de rede e folhas 

3    Auxiliar de corte hidráulico 
- para o corte especial de 
árvores; 20, 25 ou 30 ton.  
de capacidade de elevação



Miniskidder
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Dados técnicos / tipo Standard Mamute

maior largura de abertura 1.6 m 2 m 

menor diâmetro de aperto 8 cm 8 cm 

Força do cilindro de garra 5.5 ton. 2 x 5.0 ton. 

Força do cilindro de giro - 5.0 ton.

Suspensão ajustável/pouco desgaste Corrente

Corrente de tração inferior (aumenta estabilidade  
e evita o empinamento do veículo transportador)

Série

Ângulo de rotação da garra (tanto à esquerda e à direita) livre* 45° 

Engate no terceiro ponto cat. 1+2 cat. 2+3 

funções hidráulicas necessárias 1 DW 2 DW 

potencia recomendada do trator (mín.) 40 PS 80 PS 

Peso, aprox. 180 kg 420 kg

pá traseira Série opcional

Rotator de giro sem fim opcional

Recepção EURO/frontal opcional

COMBINAÇÃO Guincho e miniskidder (Os equipa-
mentos também pode ser usados separadamente!)

opcional opcional

1    Miniskidder standard 1 com  
corrente de tração inferior

2    Standard 1 também é apropriado  
para empilhamento

3    Standard 1 com recepção Euro  
e rotor

4    COMBINAÇÃO guincho  
e miniskidder

5    Miniskider mamute  
em Steyr CVT

6    Miniskider mamute 
com basculamento hidráulico

4 4 63

✔   trabalho eficiente 

✔   baixo peso 

✔   construção compacta  
e de disposição clara 

✔   montagem próxima  
do trator 

✔   material e mão de obra  
da mais alta qualidade - 
vida útil longa! 
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Minitorre
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Minitorre

Descrição técnica
Comprimento de linha:   máx. 300 m (dependendo  

da capacidade de cabo) 

Distancia lateral   
de operação:  até 30 m em ambos os lados

Capacidade de carga:  até 1.000 kg 

Tempo de montagem:  aprox. 2 h. / 2 pessoas

Alimentação:  qualquer tipo de guincho 
(com freio!)

Cabo de tração:   O cabo de tração vem de um 
guincho. O diâmetro (6-8 mm) 
é definido pelo peso da carga 
ou pela quantidade de cabo do 
guincho.

Cabo de sustentação:   O diâmetro do cabo (12-14 mm) 
depende do peso da carga  
prevista.

Suportes intermediários:  sob demanda

Parada na parte  
elevada: dispositivo de bloqueio

Parada na parte baixa:  anel, manilha ou aparelho  
de ajuste hidráulico

Dispositivo para descida  
do moro pelo cabo: equip. opcional

Gestão florestal sustentável, de acordo com  
o „certificado florestal pan-europeu“ PEFC -   
também é visível do ponto de vista de custo/ 
benefício! 

3 4

6 7

1   Puxar morro acima com cabos
2   Diagrama de montagem
3    Cabos sintéticos como cabo de sustentação e cabo de tração;  

carrinho
4   Carro de transporte subindo o morro
5    subida de montanha
6    Guincho de cabo (A516S) com um tambor hidráulico para  

carregamento de cabo
7   Guincho móvel com motor
8    Guincho com tambor duplo para subida e descida de montanha  

e terrenos planos.
9    Projeto „Falco Nero“: Carrinho com dispositivo downhill e dispositivo 

de parada superior

MAXWALD - TELEFÉRICO DE DESBASTE
Sistema simples e acima de tudo a preço acessível  

para transporte de madeira sem danificar o solo em  

terreno íngreme e acidentado. Imbatível em termos de 

preço, desempenho e custo benefício, quando usado em 

conjunto com um guincho de cabo.

A minitorre, pode ser usado para subida, descida de  

montanha e também em terreno plano dependendo do 

guincho utilizado.

Também oferecemos pacotes completos, ou seja, todos  

os acessórios necessários para montagem e operação.

Temos referências em todo o mundo! Incluindo escolas 

de engenharia florestal conhecidas, escolas que oferecem 

aulas/demonstrações especiais para esse sistema.
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Vídeos podem ser vistos no YouTube  
e na nossa homepage www.maxwald.at



Guinchos especiais

1    Guincho de tambor duplo com motor  
a gasolina

2   Guincho elétrico para teste de bancada
3    Guincho elétrico para puxar um sistema  

de extração em lagoa de lodo
4    Guincho com 4 cabos para um galpão  

de barcos
5   Guincho para puxar um canhão de neve
6   Guincho de construção
7    Guincho elétrico para limpeza de canal  

com velocidade contínua ajustável
8    Guincho de tração para construção  

do túnel

1

4

7

2

5

8

3

6

A MAXWALD tem uma solução disponível para cada situação de elevação  

ou carregamento.

Podemos selecionar um guincho a partir de nossos produtos de série ou  

produzimos especificamente de acordo com as necessidades do cliente. Diga-nos  

o que você precisa, que podemos aconselhá-lo e fornecer-lhe o guincho ideal!

Mais informações em: www.maxwald.at
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✔   soluções sofisticadas e simples 

✔   construção orientada à prática 

✔   facilidade de uso 

✔   móveis ou estacionários 

✔   especialmente concebidos para 
uso e demanda dos clientes! 
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Seja para uso em montanhas, construção  

de estradas, proteção contra desastres ...  

montamos guinchos até 10 ton de força de 

tração sobre diversos veículos de transporte.  

Versão de montagem adaptados ao tipo  

de veículo e demandas do cliente.

Aproveite a nossa experiência!

Guinchos para resgate

1    Guincho em Panther/Rosenbauer para o 
aeroporto Pula  

2    Guincho de 5,4 to suspenso no dispositivo de 
engate 

3    Guincho de 6,2 ton. suspenso no dispositivo  
de engate 

4   Armação fixa de montagem frontal  
5    Montagem especial giratória para uso futuro  

da tampa frontal 
6   Armação fixa de montagem frontal  
7   Montagem traseira - reboque

1 2

4

7

5 6

✔   até 10 toneladas de força de 
tração 

✔   DISPOSITIVO DE ENROLA- 
MENTO DE CABO! 

✔   facilidade de uso 

✔   Montagem especialmente  
adaptada ao veículo 

✔   teste de TÜV por solicitação 

DISPOSITIvO DE  
ENROLAMENTO DE CABO 
AUTOMÁTICO
Isto permite um influxo lateral  
de mais de 45° de cada lado,  
melhorando assim o enrolamento 
de cabo e prolonga a vida útil do 
cabo de tração e segurança no uso!

3



Viena

Salzburgo

Laakirchen-West

Ohlsdorf

A1

Linz

Gmunden

  QUALIDADE MAXWALD 

Qualidade máxima em materiais, processamento e facilidade de uso  

– um produto genuinamente austríaco

   SEGURANÇA MAXWALD 

Máxima segurança através de certificados CE, equipamentos testados  

e aprovados

   ASSISTÊNCIA TÉCNICA MAXWALD 

Assistência técnica máxima por meio de consultoria competente  

e atendimento profissional ao cliente.

MAXWALD Maschinen GesmbH
Irresbergstrasse 1
A-4694 Ohlsdorf em Gmunden
Tel.: ++43 7612 47219-0
Fax: ++43 7612 47219-9
office@maxwald.at
www.maxwald.at

Todas as informações sobre dados técnicos, dimensões e ilustrações das máquinas 
estão sujeitas a constante evolução e, portanto, não se aplicam a cada caso na hora 
da entrega!
Nossas condições gerais de venda e entrega aplicam-se.

Traunsee


