
A   LUNA  ALG  possui  várias  opções  de  acessórios  para  serem  instalados  em  seus equipamentos. São produtos que 
levam  a  qualidade  e tecnologia da marca LUNA ALG. Conheça nossa linha de acessórios desenvolvida para melhorar 
o desempenho de seus guindastes.Rádio Controle
A   LUNA  ALG  possui  várias  opções  de  acessórios  para  serem  instalados  em  seus equipamentos. São produtos que 
levam  a  qualidade  e tecnologia da marca LUNA ALG. Conheça nossa linha de acessórios desenvolvida para melhorar 
o desempenho de seus guindastes. LMI - Limitador de  Momento de Carga
A   LUNA  ALG  possui  várias  opções  de  acessórios  para  serem  instalados  em  seus equipamentos. São produtos que 
levam  a  qualidade  e tecnologia da marca LUNA ALG. Conheça nossa linha de acessórios desenvolvida para melhorar 
o desempenho de seus guindastes.

Cesto Aéreo Fibra NR-12Cesto Aéreo NR-12

O   Cesto   Aéreo   Fibra   NR-12   LUNA   ALG   é   um 
acessório   acoplado   na   extremidade   da    lança
dos   guindastes   articulados.   É  utilizado  para  a 
elevação   segura   de   pessoas  em   trabalhos  em 
redes  telefônicas  e  transmissão de dados, podas 
de árvores e serviços de instalação e manutenção 
em locais de difícil acesso.
O  conjunto é  composto  por um cesto aéreo cons-O  conjunto é  composto  por um cesto aéreo cons-
truído  em  bra,  com  rádio controle acoplado ao 
cesto para controle das operações do guindaste. 
Opções de cesto simples e duplo.

O  Cesto  Aéreo  NR-12  LUNA  ALG  é  um  acessório 
acoplado na extremidade da lança dos guindastes 
articulados. É utilizado para a  elevação segura de 
pessoas   para   trabalhos  em  redes,  telefônicas  e 
transmissão  de  dados,  podas  de  árvores  e servi-
ços   de   instalação   e   manutenção   em   locais  de 
difícil acesso.
O  conjunto é  composto  por  um cesto aéreo cons-O  conjunto é  composto  por  um cesto aéreo cons-
truído em aço de alto escoamento, com pintura PU 
e  rádio  controle  acoplado ao cesto  para controle 
das operações do cesto.

Histórico para até 2.000 eventos. 
Contadores para controle de manutenção do guindaste.
Sistema com controlador de nível (INCLINÔMETRO) embarcado.
Opcional controle de posição de estabilizadores.

Desenvolvido e concebido sob normas europeias de 
construção  de  sistemas  de  rádio controle, o RLC 01 
possui  30  canais  de  frequência  em  caso  de neces-
sidade  de  alteração  de  banda,  100m  de  distância 
para  operação entre emissor e receptor, display em 
OLED para conguração e interface  com sistema de 
limitador de carga.


