
A MARCA DA QUALIDADE

de Cargas
Movimentação e Elevação



SOLUÇÕES
em 
Estacionamento
& Mobilidade Urbana

A marca EstaFácil é uma linha 
de equipamentos da empresa 
Croácia Movimentação e Eleva-
ção de Cargas.

“EstaFácil, otimizando o seu es-
tacionamento.”

Conheça também

www.estafacil.com.br

BALANCIM
Fabricado para atender a necessidade do 
cliente, oferecendo maior estabilidade e se-
gurança na movimentação da carga.

MONOVIAS
Fabricamos Monovias  retilíneas e curvelí-
neas de  até 30 toneladas. 
Ideal para processos contínuos, com pontos 
pré-definidos para elevação e movimenta-
ção, podendo fixar em estrutura metálica ou 
em concreto.

ELEVADORES DE CARGAS
Esse equipamento possui excelentes benefí-
cios, podendo ser utilizado tanto para o 
translado de cargas leves como também de 
cargas pesadas.

PONTES ROLANTES
Fabricamos pontes Rolantes Suspensas ou 
Apoiadas, sendo dois tipos construtivos, uni-
viga e duplaviga, com capacidade até 30 to-
neladas seriados e até 60 toneladas customi-
zadas.

GUINCHOS DE ARRASTE
Equipamento projeto para arraste de carga 
até 30 toneladas.
Oferecemos guincho com cabo de aço e cor-
rente, em diversas customizações.

PÓRTICOS
Ideal para troca de ferramentas e descarre-
gamento de materiais, sua estrutura enrijeci-
da e leve, proporciona maior agilidade e pro-
dutividade no trabalho operacional.

GUINCHO MÓVEL
Desenvolvido para instalação em fachadas 
de vidros e outros içamentos de cargas em 
obras prediais. Proporcionando a segurança 
necessária para os seus operadores.

TALHAS
Podem ser encontradas para diferentes utili-
zações e em segmentos variados conseguin-
do em todos, proporcionar a segurança e 
qualidade necessárias. O local mais encon-
trado para a aplicação de uma talha, são as 
pontes rolantes.

GUINDASTES
Produto para diversos segmentos. 
Fabricamos guindastes de parede e de 
coluna, podendo ser com giro de 180º, 270º 
e 360º, até 30 toneladas.

SERVIÇOS
Manutenção Preventiva e  Corretiva
Modernização
Inspeção e Certificação
Assistência Técnica
Treinamento In Company   

LINHA TRAVA QUEDAS
Para a realização de um serviço de qualidade 
e com segurança, o equipamento trava 
quedas pode ser utilizado juntamente em di-
ferentes equipamentos como a Monovia, 
Guindaste e Pórtico.

A Croácia busca a satisfação de seus clientes 
e além dos equipamentos para movimentação 
de cargas, também possui os componentes e 
acessórios que tem a finalidade de otimizar o 
manuseio do equipamento adquirido.

ACESSÓRIOS E COMPONENTES



Fundada em 1978, a empresa Croácia destaca-se na fabricação de equipamentos 
para movimentação elevação de cargas. 

A EMPRESA

Fabricamos equipamentos nacionais, 
respeitando as normas:
NBR 8400 
NBR 8800 
NR 10
NR 11 
NR 12 de sérieNR 12 de série

Fornecer máquinas e equipamentos de 

alta qualidade e tecnologia.

Fornecer soluções em movimentações e elevação de cargas.

Respeitar a sociedade e o meio ambiente.MISSÃO

VISÃO

Ser a empresa com o melhor conceito entre os fabricantes de 
máquinas e equipamentos para movimentação de cargas do Brasil.
Fornecendo produtos e serviços de alta performance, tecnologia, 
qualidade, durabilidade e confiabilidade.
Desenvolvendo soluções diferenciadas em produtos e serviços.
Criando um ambiente saudável, desafiador e gerador de 
opooportunidades para os colaboradores, visando a captação e 
retenção de talentos.

Comprometimento com clientes, colaboradores, fornecedores e sociedade.

Transparência na comunicação e no relacionamento.

Negócios de qualidade com transparência e ética.

Respeito mútuo.VALORES



Talha em Aço inox
As Talhas de corrente em aço inox são ideais para ambientes com alto 
índice de corrosão, locais que contêm ácido, maresia, amônia, carvão, 
esgoto, sal, calcário, adubo, frigoríficos, indústria alimentícia em geral, refei-
tório entre outros.

Talha Elétrica de Corrente
Com capacidade de 0,3 a 15 toneladas seriadas e até 30 toneladas custo-
mizadas.  Todas as Talhas são submetidas a testes de carga e sobre carga 
antes de serem liberadas para embarque.

Certificação ABNT NBR IEC 60079. 
ConformeConforme cita a NR10, área classificada é um ‘‘local com potencialidade de 
ocorrência de atmosfera explosiva’’. Nesse tipo de área deve ser tomada pre-
cauções especiais para a instalação e utilização de equipamentos elétricos. 
Para isso a Croácia conta com a linha de equipamentos Ex, para melhor 
atender as necessidades de nossos clientes e estar sempre de acordo com 
as Normas regulamentadoras.

Talhas para Áreas Classificadas

Fornecemos Talhas Elétrica de Cabo de Aço com capacidade de 0,5 a 30 to-
neladas seriados e até 60 toneladas customizados. Equipamentos projeta-
dos dentro das normas com garantia mínima de 1 ano, podendo ser otimiza-
do para cada aplicação, assim fornecendo o produto certo ao cliente deixan-
do uma marca de qualidade em sua empresa. Equipamento 100% nacional 
com opcional de velocidade única, dupla ou variáv

Talhas Cabo de Aço

TALHAS



A ponte rolante apoiada roda por cima dos trilhos 
das vigas do caminho de rolamento. Estes trilhos 
são sustentados pelas colunas longitudinal o 
que denominamos de viga de rolamento.

DUPLAVIGA

UNIVIGA

Ponte Rolante Apoiada

A ponte rolante suspensa roda por baixo das 
vigas de sustentação.

DUPLAVIGA

UNIVIGA

Ponte Rolante Suspensa

Equipamento 100% nacional, com assistência 
técnica 24 horas, garantia mínima de um ano. 
Fabricamos pontes Rolantes suspensas ou 
apoiadas, sendo dois tipos construtivos, univiga 
e duplaviga, com capacidade até 30 toneladas 
seriados e até 60 toneladas customizada.

Fornecemos Pontes Rolantes ONSHORE, OF-
FSHORE, ERGONÔMICA, de acordo com a ne-
cessidade do cliente, projetadas e construídas 
dentro das normas NBR 8400, NBR 8800, 
NR10, NR11 e NR12.

Qualidade com procedência
Equipamentos continuamente avaliados e testados internamente com inspeções externas. 
A empresa conta ainda com uma equipe de profissionais experientes, preocupados em atingir a satis-
fação de cada cliente.

PONTES ROLANTES





O balancim  é um equipamento de suspensão, onde pode ser uti-
lizado para realização de travessia proporcionando excelente 
equilíbrio de carga para a elevação.

Esse é um equipamento que poderá ser utilizado em Pontes Ro-
lantes, Pórticos, Guindastes, Monovias, entre outros equipamen-
tos que estão trabalhando em conjunto com talha elétrica.

Com a utilização do balancim a movimentação de cargas, será 
realizada com toda a estabilidade necessária, ajudando inclusi-
ve a aumentar o seu tempo de utilização, devido aos benefícios 
que proporciona ao ambiente em que será utilizado, assim como 
os trabalhadores que irão contar com o auxílio desse equipa-
mento.

Existem casos em que o balancim é confeccionado de forma ex-
clusiva para uma determinada necessidade ou segmento, de 
forma que o produto irá atender da melhor forma possível a ne-
cessidade presente em um determinado ambiente.

BALANCIM EM AÇO INOX
Ideal para indústria alimentícia, 
farmacêutica, saneamento entre 
outras.
Prevenindo riscos de contamina-
ção e corrosão.

BALANCIM



Para ambientes que se faz necessário o transporte vertical 
de cargas, sendo acompanhada do operador ou não, o ele-
vador é a melhor opção. 
Equipamento fabricado de acordo com a necessidade de 
produção.

Atendemos Capacidades entre 0,3 à 30 ton. 

Dimensões internas da cabine e altura, customizadas.

Quantidade de entradas, saídas e números de paradas, de 
acordo com a logística do local. 
Portas automáticas ou manuais. 

Equipamento com sistemas de segurança atendendo as 
normas: NR10,11,12,18 e NBR8400, 8800, 10084.

Havendo corte de energia o mecanismo de tração freia a 
carga automaticamente. 

Mecanismo de acionamento por corrente de carga. 

Elevador de carga indicado para Indústria Alimentícia, 
Saúde Animal, Agroindústria, Petrolífera, Restaurantes, 
Portos Marítimos e Indústria em Geral. 
Para elevar cargas como: Mantimentos, Tambores, Empi-
lhadeiras, Big Bag, entre outras.

Baixo consumo de energia.

Opção de trava queda para a cabine. Aplicado  entre a 
cabine e pistas, o mesmo tem a função de atuar no caso 
de quebra da corrente de içamento da cabine, com frena-
gem rápida. 
Indicado normalmente para casos onde pessoas estarão 
acompanhando a carga ou adentrando na cabine para re-
mover a carga manualmente.

Fabricamos Equipamentos 
para Áreas Classificadas

ELEVADORES DE CARGAS



Opcionais
Acessórios e projeto EX, para ambientes potencialmente explosivo;

Garantia estendida;

Pintura, conforme a necessidade;
Conjunto talha / trole, podendo ser por corrente ou cabo de aço;
Alimentação elétrica, podendo ser por barramento blindado ou festoon.

As Monovias em aço inox são ideais para ambientes, com alto 
índice de corrosão, locais que contém ácido, maresia, amônia, 
carvão, esgoto, sal calcário, adubo, frigorífico, indústria alimentí-
cia em geral, refeitório, sala limpa e outros .

Monovias em Aço Inox

Ideal para processos contínuos, com pontos pré-definidos para elevação 
e movimentação, podendo fixar em estrutura metálica ou em concreto.

Curvilínea Retilínea Aço Inox

Podendo se deslocar com o auxílio de uma 
talha elétrica acoplada ao trole, a monovia re-
tilínea é um equipamento construído para pro-
porcionar a movimentação de cargas e equi-
pamentos pesados.

É necessária a instalação de um perfil retilí-
neo, que irá ocasionar o caminho pré-fixado 
em que o equipamento será deslocado, para 
auxiliar a realização de diferentes procedimen-
tos.

MONOVIAS





GUINCHO
GCMA15E
Capacidade
0,3 à 1,5t

Equipamento fabricado 
dentro das normas ABNT.

Com a alta qualidade do guincho móvel é possível 
realizar a movimentação de cargas, com facilidade 
nos processos e ainda, proporcionando a seguran-
ça necessária uma vez que os trabalhadores não 
irão precisar movimentar a carga, o que por vezes, 
poderia ocasionar acidentes de trabalho.

Caixa de comando montado junto da carcaça do 
guincho com redes de proteção de sobre carga e 
temperatura.

Acionamento efetuado através de controle a distân-
cia, via botoeira ligada em paralelo na tampa do 
painel de comando.

Frenagem através de mecanismo auto travante, ele-
tromagnético derivado de talhas elétricas o qual ga-
rante total eficiência e segurança na operação.

Este equipamento é ideal para construtoras, instala-
doras de esquadrias e vidros em edifícios.

GUINCHO MÓVEL



caçamba para 
saneamento

carro
transportador

guincho de
arraste

GUINCHOS DE ARRASTE
Fabricamos Guincho de arraste como também 
de  elevação, ambos para  aplicação na indús-
tria petrolífera, construção pesada como mine-
ração, indústria naval, saneamento, descarre-
gamento de cargas, arraste de embarcações, 
entre outras atividades para capacidades entre 
0,25 à 30 toneladas. 

Nosso equipamento é projetado e fabricado 
dentro das normas de segurança, com opções 
de sistema por cabo de aço ou  corrente. 

Temos  guincho de arraste giratório 360º, apli-
cação customizada para descarregamento de 
cargas.

Na ilustração abaixo, temos um conjunto de 
equipamentos indicados para empresa de sa-
neamento, onde temos o Guincho de arraste 
que traciona a caçamba a qual está sobre o 
carro transportador automático por trilhos. 
O comprimento do cabo de aço e ou corrente, 
dependerá da aplicação de uso. 

Fabricamos Equipamentos 
para Áreas Classificadas

Garantia mínima de 1 ano
Assistência técnica 24 horas



Para a realização de um serviço de qualidade 
e com segurança, o equipamento trava 
quedas pode ser utilizado juntamente em dife-
rentes equipamentos como a Monovia, Guin-
daste e Pórtico.
A Croácia disponibiliza a linha trava quedas 
com a elevada qualidade e segurança, para 
ser utilizada em diferentes ambientes, pos-
suindo excelente empregabilidade.

Esta Norma estabelece os requisitos mínimos 
e as medidas de proteção para o trabalho em 
altura, envolvendo o planejamento, a organi-
zação e a execução, de forma a garantir a se-
gurança e a saúde dos trabalhadores envolvi-
dos direta ou indiretamente com esta ativida-
de.
Considera-se trabalho em altura toda ativida-
de executada acima de 2,00 m (dois metros) 
do nível inferior, onde haja risco de queda.

Atendendo a NR35

LINHA TRAVA QUEDAS



Assistência Técnica
A Croácia é uma empresa completa conseguindo atender desde o 
início de um projeto exclusivo para a fabricação de equipamentos 
até a assistência técnica. Realizamos a assistência técnica 24 
horas.

Treinamento In Company
Através desse treino serão passadas informações valiosas para 
que o colaborador tenha plena capacidade para realizar movimen-
tações necessárias de elevação e movimentação de cargas com 
total segurança, qualidade e precisão durante a realização dessa 
atividade.

Inspeção e Certificação
O serviço de inspeção e o teste de carga podem ser realizado em 
nossa fábrica ou em campo, direto no equipamento instalado.

Modernização
Realizamos a revisão, melhoria e modernização da parte mecâni-
ca, elétrica, estrutural, interface operacional, pintura, acessórios 
dentre outros conforme normas regulamentadoras.

Seja qual for a sua necessidade prestamos serviços para o seu 
equipamento funcionar corretamente e com o máximo de qualida-
de e segurança. Nossos colaboradores estão à disposição para au-
xiliar em qualquer necessidade, entre em contato com a Croácia.

Manutenção Preventiva e Corretiva

SERVIÇOS



A Croácia busca a satisfação de seus clientes e além dos equipamentos para movimentação de cargas, 

também possui os componentes e acessórios que tem a finalidade de otimizar o manuseio do equipamento 

adquirido, entre eles estão:

ACESSÓRIOS E COMPONENTES

SISTEMA FESTOOM BOTOEIRA PENDENTE CONTROLE Á DISTÂNCIA VIGA DE IÇAMENTO

MOITÃO E GANCHO

CABO DE AÇOENROLADOR DE 
CABO ELÉTRICO

CORRENTE DE
AÇO INOX

CABINE

ACESSÓRIOS COMPONENTES

Balancim
Botoeira pendente
Cabine de comando
limitador de carga
Patesca
Rádio controle
TTenaz
Entre outros

Barramento blindado
Cabo de aço
Corrente de acionamento
Corrente de carga
Enrolador de cabos
Moitão
PPainel de comando
Redutor de tração
Roldana para cabo de aço
Truck (cabeceira)
Rodas do truck
Rodas do trole 
Sistema festoom
CorCorrente de aço inox
Entre outros
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Croácia Movimentação e Elevação de Cargas ®

www.croaciamc.com.br

Curitiba/PR

+55 41 3286-4000
+55 41 99644-7064

croacia@croaciamc.com.br

+55 41 99841-0079


