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ENGATE 
GEITH  

Pós-Venda e 
Peças de reposição:

 Cumpra as exigências de 
segurança e produtividade no 
canteiro de obras com o engate 

Nosso compromisso é garantir que nossos engates 
sejam projetados e fabricados para oferecer uma 
combinação perfeita com sua escavadeira. Os engates 
rápidos da Geith são fabricados especificamente 
para atender às especificações de sua escavadeira, 
garantindo a melhor rotação da retroescavadeira e 
potência de escavação.

Com mais de 50 anos de experiência, nosso controle 
de qualidade da fabricação e a excelência de nossos 
processos, adequados às exigências da ISO 9001, 
são associados a equipes de produção e design 
extremamente experientes e utilizam somente o que 
há de melhor em aços de alta resistência para alcançar 
uma qualidade consistente, resultando em maior 
desempenho e durabilidade do produto. 

Características e benefícios:

SEGURANÇA   
 A trava de segurança frontal        é forçada para fora        segurando 
o acessório, no caso dele ter sido conectado de forma inadequada

 A trava de segurança traseira         é o dispositivo de segurança 
secundário apoiado por duas potentes molas        que retêm o pino 
traseiro acessório nos casos de falha do cilindro hidráulico

 As travas de segurança são ativadas por molas potentes em ambientes 
adversos e com terra, ao contrário dos sistemas ativados por gravidade 

 O sistema de controle “enrolar para liberar” patenteado da Geith 
oferece uma conexão e liberação seguras (ver o funcionamento do 
engate Geith)

DURABILIDADE 
 Nosso design simples não exige lubrificação, necessita 
menos manutenção e substituição de peças, o que leva 
ao aumento da produtividade

 Nossos produtos são fabricados usando aço de extra-alta 
resistência para aumentar a durabilidade e otimizar o 
peso, melhorando o desempenho da escavadeira 

VERSATILIDADE  
 O desenho do centro variável do pino permite usar uma ampla 
variedade de acessórios de OEM (ver Especificações Técnicas)

 Possibilidade de reversão da caçamba        para permitir que                          
o operador escave contra paredes e sob tubulações

 Os engates mecânicos podem, facilmente, ser transformados                          
em hidráulicos

Funcionamento 
do engate Geith:    Design Simples e Comprovado,      

com baixa Manutenção  
1. Engate a caçamba  
2. Desloque a caçamba para dentro 
3. A trava frontal é acionada 
4. Ativando a trava traseira 
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PRODUTIVIDADE 
 Um engate Geith pode lhe proporcionar uma economia 
de 25% do tempo total de operação da máquina, em 
comparação com a fixação direta 

 O operador pode trocar os acessórios permanecendo     no 
conforto e na segurança da cabine 

 Seu design mais compacto proporciona um melhor raio da 
ponta da ferramenta, o que aumenta a força de arranque
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Tranquilidade Geith   
A Geith supera as expectativas do cliente, sempre 
fabricando produtos com uma durabilidade inigualável, 
que oferecem um melhor desempenho e compatibilidade, 
vida útil mais longa e alto retorno de investimento.  Com 
uma sólida visão do futuro, a Geith é um nome no qual 
você pode depositar sua confiança.

Suporte integral para 
reposição de peças 
Na Geith, sabemos que a facilidade de conserto e 
manutenção dos engates é importante para nossos 
clientes.  Por essa razão, concentramos nosso design na 
criação de peças mais acessíveis para reduzir ao máximo o 
tempo de manutenção. 

Mantemos em estoque uma ampla variedade de todas as 
peças de reposição dos engates e podemos entregá-las 
em 24 horas, para diminuir o tempo de paralização.

Instalação rápida e fácil  
 Oferecemos kits hidráulicos projetados de forma 
personalizada para todos os modelos de escavadeiras, 
com todas as partes necessárias para sua completa 
instalação

 Instalação facilitada, com instruções passo-a-passo



Peso da 
Escavadeira
(Toneladas) 

Diâmetro do Pino 
(mm) 

Modelo de Engate 
(H) Hidráulica 

(M) Manual 

Mín. – Máx.** 
Centros
 (mm) 

Largura da Base 
(mm) 

Peso do Engate*** 
lbs (kg) 

 

1 - 2 25 / 30 QC25-30 85 - 210 95 18 (40)

2 - 4 35/40 QC35-40 H/M* 130-225 122 77 (35)

5 - 7 45 QC45  H/M 218-394 144/150 139 (63)

6 - 9 50 QC50  H/M 235-375 160/180 161 (73)

7 - 11 55 QC55 H/M 276-358 160 165 (75)

7 - 11 60 QC60 H/M 282-314 160 163 (74)

11 - 17 60 QC60 H/M 280-480 160/210/250 330 (150)

11 - 15 65 QC65 H/M 355-490 220/250 377 (171)

15 - 22 70/71 QC70-71 H/M 370-490 250 473 (215)

16 - 29 80 QC80 H/M 385-530 280/300 628 (285)

24 - 35 90 QC90 H/M 380-570 320 930 (422)

30 - 40 100 QC100 (H) 500-630 370 1589 (721)

33 - 46 110 QC110 (H) 565-645 390 1589 (721)

45 - 60 115 QC115 (H) 608-685 438 2402 (1090)

50 - 65 120 QC120 (H) 570-635 428/468 2402 (1090)

65 - 70 130 QC130 (H) 615-790 487/527 3217 (1460)

70-87 140 QC140 (H) 667-785 527 3577 (1623)

70-87 140 QC140 (H) 667-785 527 3577 (1623)

Especificações Técnicas:

Peso de la 
excavadora 
(Toneladas) 

Diámetro del 
pasador

(mm) 

Modelo de acople 
(H) Hidráulico 

(M) Manual 

Centros 
Mín. - Máx.** 

(mm) 

Ancho de base 
(mm) 

Peso del acople*** 
libras (kilos) 

1.2 - 2.5 30 Q30MPL 104-201 102 29 (13)

2 - 4 35 Q35MPL 125-245 122 57 (26)

3 - 5 40 Q40MPL 170-350 122 88 (40)

5 - 7 45 Q45MPL 220-360 140/150 117 (53)

*Olhal de suspensão opcional   ** A seleção de centros deve ser combinada com os modelos de engates e não pode ser adquirida para um 
único modelo de engate. Se você tem uma seleção específica, contate seu Representante de Vendas Geith.   *** O peso se refere ao menor 
engate da seleção.

Contacte-nos:

Oferecemos também a série de engates MPL, todos manuais, com um mecanismo diferente daquele das Séries QC e QH. 

Ireland (HQ)  
Block B, Swords Business Campus, 
Swords, Co. Dublin, Ireland
Tel: +353 (0)1 650 2100  Email: marketing@geith.com

UK 
Tel: +44 (0) 1443 8456 66 Email: uksales@geith.com
 

US 
Tel: +1 866 4724 373 (Toll Free) Email: ussales@geith.com

France 
No Vert: 0800 916 626 E: frsales@geith.com

www.geith.com


