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INTRODUÇÃO

DESAFIOS PARA O
FUTURO PARA CIDADES
MAIS LIMPAS
Cidades no mundo inteiro precisam
abraçar o mesmo desafio : lutar contra
a poluição atmosférica e o aquecimento
global, assim proporcionando aos cidadãos
as melhores condições de vida possíveis.
Muitas cidades e países adotaram medidas
que reduzem ou até proíbem o uso de
veículos e equipamentos muito poluentes.
Normas como o STAGE na Europa e o TIER
na América do Norte que regulamentam os
motores, vão se tornando mais restritas,
exigindo tecnologias cada vez mais
sofisticadas e onerosas.
Essas restrições impulsionaram o
desenvolvimento de energias alternativas
ecológicas.

A ELETRICIDADE ATUALMENTE ATENDE
A TODAS AS EXIGÊNCIAS PARA A
ALIMENTAÇÃO DE MAQUINÁRIO DE
CONSTRUÇÃO.
BEM-VINDOS A GERAÇÃO PULSEO
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UMA NOVA GERAÇÃO
DE PLATAFORMAS
ELEVATÓRIAS :
PULSEO

OUSE COM A
ALIMENTAÇÃO
ELÉTRICA
A PULSEO é uma gama de plataformas elevatórias
elétricas móveis para terrenos acidentados.
Redução de custos com energia, e poluição
atmosférica e auditiva, sem perda de desempenho:
essa é a promessa da arquitetura elétrica instalada
nas máquinas PULSEO !

Usufrua do grande número de novas oportunidades:
aplicações em ambientes fechados e externos,
capacidade de operação em terrenos acidentados,
operação adaptada a áreas de baixa emissão de
poluentes e ruídos.
O HA20 LE e o HA20 LE PRO são os primeiros
modelos saídos da linha de produção PULSEO.
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VERSATILIDADE
> Emissão zero, apropriado para
trabalho em lugares fechados

ECO-RESPONSABILIDADE
> Arquitetura elétrica

> Excelente dirigibilidade em terrenos
acidentados
> Tempo de operação aumentado sem
incômodo à vizinhança

> Silencioso
> Ecológico

ALTA PRODUTIVIDADE
> Rotação contínua da torre a 360°

ALTA SEGURANÇA

> Capacidade de carga de até 350 kg

> Activ’Shield™ Bar 2.0 da
Haulotte para prevenir riscos
de esmagamento.

> Movimentos rápidos e simultâneos

> Operações de carga e
descarga mais seguras
graças ao Sistema
Activ’Lighting da Haulotte.

FÁCIL MANUTENÇÃO
> Activ’Screen da Haulotte:
ferramenta de diagnóstico
acoplada
> Fácil acesso a
componentes
> Motores elétricos que
dispensam manutenção

GESTÃO DE ENERGIA ALTAMENTE
EFICAZ

> Carregamento
centralizado das baterias

> Um dia inteiro de trabalho em modo
elétrico
> Extensor de autonomia auxiliar para
aumentar o ciclo operacional da bateria
caso necessário
> Gestão Activ’Energy da Haulotte para
preservar a carga / ciclo operacional e
vida útil da bateria.

UMA ESCOLHA ECONÔMICA
> Custos de energia reduzidos
> 2 máquinas em 1 levando a
uma gestão mais fácil da frota
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ECO-RESPONSABILIDADE

BENÉFICO PARA O
MEIO AMBIENTE
COM A PULSEO VOCÊ PODE
TRABALHAR SEM EMITIR
POLUENTES
O design elétrico da PULSEO
permite operações sem emissão de
poluentes.
Cada vez mais países e cidades
esforçam-se para reduzir sua
pegada ambiental.
A PULSEO oferece uma alternativa
limpa, adaptada a cada situação.

ZONAS DE BAIXA EMISSÃO DE POLUENTES
Redução da frota de veículos movidos a combustão
interna nos centros urbanos.

SELOS “VERDE” PARA CANTEIROS DE OBRAS
Maior número de canteiros de obras “verdes” onde a
frota de veículos elétricos tornou-se padrão.

EMPRESAS QUE RESPEITAM UMA
POLÍTICA AMBIENTAL INTERNA
Estratégias de empresas visando reduzir sua
pegada de carbono.
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ECO-RESPONSABILIDADE

EMISSÃO ZERO
= OPERAÇÕES
SILENCIOSAS

As gerações PULSEO proporcionam
aos operadores das máquinas e às
pessoas em torno das operações uma
maravilhosa experiência silenciosa.
As máquinas mantêm um perfil
acústico baixo em qualquer situação,
oferecendo novas oportunidades de
utilização :

ÁREAS DE BAIXO RUÍDO
Hospitais, escolas, livrarias, etc.

ESPAÇOS PÚBLICOS
Shoppings, aeroportos, casas de show,
ruas para pedestres etc.

FLEXIBILIDADE NOS
HORÁRIOS DE TRABALHO
Trabalho noturno ou cedo pela
manhã sem incômodo para a
vizinhança.
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VERSATILIDADE

INSIDE

EXPANDE A
GAMA DE
POSSIBILIDADES

UMA MÁQUINA PARA CADA
APLICAÇÃO
Graças à sua arquitetura
elétrica e suas capacidades
impares em terrenos
acidentados, os modelos da
geração PULSEO adaptamse perfeitamente a projetos
em ambientes fechados e
abertos, garantindo uma
operação limpa e silenciosa
em qualquer ambiente.
9

POLYVALENCE

OPERAÇÕES EM AMBIENTES
FECHADOS E EM GRANDE
ALTURA
Tecnologia limpa e equipamentos adaptados a trabalho em
locais fechados :

1

NÃO DEIXA MARCAS
Disponível com pneus não marcantes, as
máquinas PULSEO podem ser usadas em
ambientes fechados sem deixar marcas.
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PERFEITO PARA SOLOS
DELICADOS

INSIDE

As máquinas PULSEO podem ser
usadas em quase qualquer solo com
baixa pressão no chão.Trabalhar em
shoppings, aeroportos, casas de show e
outros locais públicos já não é mais um
problema.

3

MENOR PEGADA
O giro traseiro baixo e a fácil
manuseabilidade permite a operação em
espaços reduzidos.
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VERSATILIDADE

POTÊNCIA ÍMPAR PARA
VENCER QUALQUER
OBSTÁCULO

A dirigibilidade das máquinas da geração
PULSEO vai lhe impressionar:

Tração nas quatro rodas para maior
potência de torque

O eixo oscilante assegura
uma excelente aderência

>T
 ração independente nas quatro rodas,
com cada roda produzindo um torque
poderoso para garantir uma excelente
distribuição da tração,
>E
 ixo oscilante para manter as rodas em
contato com o solo para uma excelente
aderência.
> Pneus curados sólidos proporcionam
às rodas a flexibilidade necessária para
aderir ao solo inclusive nos terrenos
mais acidentados.
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VERSATILIDADE

AGILIDADE
ESPETACULAR EM
QUALQUER TIPO
DE TERRENO

>A
 s quatro rodas dirigíveis reduzem
consideravelmente o raio de viragem e
permitem a direção em modo caranguejo.

>A
 clives de até 45° para operação
em terrenos fortemente inclinados
e rampas de caminhões.

>A
 derência elevada ao solo para vencer
obstáculos e proteger os componentes
da máquina.

> Capaz de suportar inclinações
laterais de até 4°.

TUDO O QUE VOCÊ
PRECISA PARA
UMA EXCELENTE
MANOBRABILIDADE
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ALTA
PRODUTIVIDADE

EXCELENTE
DESEMPENHO PARA
UM TRABALHO
PRODUTIVO

CAPACIDADE DE CARGA EXTENSÍVEL
Para reduzir o número de deslocamentos entre o solo e
a área de trabalho, os modelos articulados da geração
PULSEO estão disponíveis em versão carga dupla, o que
aumenta a capacidade da plataforma chegando a 350 kg.

360°

360°

250
kg

350
kg

ACESSO RÁPIDO E FÁCIL À ÁREA DE TRABALHO
Com o melhor desempenho em sua categoria, as máquinas
PULSEO são seus aliados na busca pela produtividade:
> Alta velocidade de elevação,
> Movimentos simultâneos (até 4 movimentos)
> Rotação contínua da torre a 360°
13

ALTA
SEGURANÇA

A SEGURANÇA É UMA
PRIORIDADE PARA
NÓS
A geração PULSEO incorpora
as mais recentes inovações em
termos de segurança

MOVIMENTOS PRECISOS

ESPAÇO
TAMPÃO

SISTEMA DE PROTEÇÃO SECUNDÁRIO

Controles proporcionais garantem
movimentos precisos para
proporcionar fluidez na subida
para a área de trabalho. Sem
solavancos, somente movimentos
suaves.

POSIÇÃO
DE PARADA
ESPAÇO DE
SEGURANÇA

A barra Activ’Shield™ 2.0 da Haulotte é, de longe,
o sistema mais seguro e eficaz em sua categoria.
Quando há risco de esmagamento, o operador
é empurrado contra a barra. E a máquina para
automaticamente. Protegido pelo espaço de
segurança, o operador continua a ter acesso fácil
ao comando e uma visibilidade total.
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UM SISTEMA DE
ILUMINAÇÃO EXCLUSIVO
DE ALTÍSSIMO
DESEMPENHO

ALTA
SEGURANÇA

Comandos iluminados
na caixa de comandos
superior e inferior
Iluminação da área de
elevação em torno da
máquina

Ativação automática
graças a um sensor
de crepúsculo

UM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXCLUSIVO DE ALTÍSSIMO DESEMPENHO
As plataformas são geralmente carregadas e descarregadas cedo de manhã ou ao fim
da tarde. Para assegurar o desempenho seguro desses procedimentos delicados, os
modelos PULSEO são equipados com o sistema de alto desempenho Activ’Lighting da
Haulotte. Com 11 lâmpadas de LED, ele fornece uma iluminação ideal da cesta, dos
comandos e da área de manobra em torno da máquina.
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GESTÃO DE ENERGIA
ALTAMENTE EFICAZ

UM DIA INTEIRO DE
TRABALHO, 100% ENERGIA
ELÉTRICA
CONSUMO DE ENERGIA OTIMIZADO
Para maximizar a vida útil da bateria e garantir
que a máquina esteja pronta para ser operada
durante um dia inteiro, o modelo Geração PULSEO
é fornecido equipado com:
> baterias de alta capacidade,
> cestas que podem ser baixadas por força da
gravidade, sem consumo de energia,
> um sistema de proteção eletrônica que limita
os picos de eletricidade, responsáveis por um
excesso de consumo.

AUTONOMIA
ELÉTRICA PARA
UM DIA INTEIRO
DE TRABALHO
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GESTÃO DE ENERGIA
ALTAMENTE EFICAZ

COM A PULSEO, A VIDA ÚTIL DA
BATERIA É ILIMITADA

INCREMENTAR O CICLO DE TRABALHO DA
BATERIA COM O GERADOR EXTENSOR DE
AUTONOMIA
Os modelos PULSEO vêm equipados com um extensor de
autonomia embarcado para carregar rapidamente suas
baterias.
Um reduzido consumo de combustível assegura custos
mínimos com energia.
Durante o extra-rápido ciclo de carga a máquina mantém
toda a sua capacidade operacional .

CARREGADOR EMBARCADO CORRENTE ALTERNADA
A máquina está equipada com um carregador elétrico
para recarregar as baterias na tomada ao fim de cada
dia.

AUTO CARREGAMENTO POR GERADOR
EXTENSOR DE AUTONOMIA

CARREGADOR CORRENTE
CONTÍNUA

> A máquina mantém total operabilidade

> Carrega as baterias quando a
máquina não está em operação

> Produtividade idêntica ao modo elétrico
> Ciclo de carregamento ultra rápido: até 80%

> Carrega até 100%
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CONTROLE ABSOLUTO
DOS PARÂMETROS
DE TRABALHO DA
BATERIA

GESTÃO DE ENERGIA
ALTAMENTE EFICAZ

Os modelos Geração PULSEO,
estão equipados com um
Sistema de Monitoramento
da Bateria que analisa
seus parâmetros de
funcionamento:
> temperatura,
> voltagem,
> corrente,
> desempenho.
Com esses parâmetros, os
diferentes componentes da
máquina se tornam mais
inteligentes, ajustando seu
comportamento em tempo
real.

COM A PULSEO,
CUIDE DE SUA
BATERIA

OTIMIZAÇÃO DO CICLO
DE CARGA
Desenvolvida em parceria com o LITEN,
um importante instituto de pesquisa
europeu, força motora do desenvolvimento
de tecnologias de energia sustentáveis
para o futuro, o sistema de Gerenciamento
Activ’Energy da Haulotte foi concebido para
aumentar a vida útil de suas baterias.

Le chargeur devenu intelligent
contrôle en temps réel les
paramètres du cycle de
charge de la batterie. Ainsi, la
durée de la charge est réduite.
La capacité de la batterie
reste optimale au cours du
temps.
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GESTÃO DE ENERGIA
ALTAMENTE EFICAZ

MAIOR PRECISÃO
DO INDICADOR DE CARGA
Os indicadores de bateria localizados nas caixas de comando superiores e inferiores, assim como o
monitor de carregamento, oferecem informações confiáveis sobre o nível da bateria.

Caixa de comando superior

Caixa de comando inferior

Monitor de carregamento

BATERIAS COM MAIOR VIDA ÚTIL
CICLO DE DE MANUTENÇÃO DA
BATERIA EMBARCADA

RELEMBRANDO AS MELHORES PRÁTICAS
DE MANUTENÇÃO

O técnico aplica um ciclo de desulfatação
em carga ultra-lenta com o objetivo de
regenerar a bateria. Esse ciclo renova a
bateria e otimiza sua vida útil.

As instruções visualizadas no Activ’Screen da Haulotte
relembram aos usuários as melhores práticas para
o uso da bateria e a manutenção :
> necessidade de um carregamento periódico em
corrente alternada,
> carregamento centralizado das baterias.
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FÁCIL
MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO SIMPLIFICADA PARA
GARANTIR QUE SUAS MÁQUINAS
ESTARÃO SEMPRE DISPONÍVEIS

MOTORES ASSINCRÔNICOS SEM
MANUTENÇÃO (AC)

CARREGAMENTO CENTRALIZADO
DAS BATERIAS

ACESSO DIRETO AOS
COMPONENTES

Conhecidos por sua robustez e
confiabilidade, os motores AC não
necessitam de manutenção rotineira.

Para garantir uma fácil manutenção, o
sistema de carregamento das baterias é
centralizado. Bastam alguns segundos.

Os componentes da máquina são
facilmente acessíveis :
> bandeja do motor podendo ser girada
para fora
> tampas removíveis para acessar as
baterias,
> acesso a cabos e mangueiras hidráulicas,
> etc.
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FÁCIL
MANUTENÇÃO

SOLUÇÕES DE
DIAGNÓSTICO EFETIVAS

O Activ’Screen da Haulotte
facilita o cotidiano de usuários e
técnicos.
Pode ser usado para:
> configurar a máquina,
> fornecer informações aos
usuários para ajudá-los a
identificar alarmes, declives,
excesso de carga, etc.
> acesso à lista de procedimentos
de manutenção preventiva,
> diagnostica e repara anomalias,
caso necessário.

FERRAMENTA DE
DIAGNÓSTICO MÓVEL

Todas as funções do Activ’Screen
da Haulotte estão disponíveis em
celulares por meio do aplicativo
Haulotte Diag.
Os técnicos poderão ter maior
mobilidade para fazer, de forma
ainda mais eficaz, configurações
e diagnósticos.

Acesso direto aos menus de configuração e diagnóstico
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FÁCIL
MANUTENÇÃO

MÁQUINAS ROBUSTAS
CONCEBIDAS PARA OPERAR
NOS AMBIENTES MAIS
DESAFIADORES

Os modelos PULSEO
têm os mais altos
padrões de qualidade.
São submetidos a
mais de 2.000 horas de
teste antes de serem
comercializados.
Possuem 5 anos de
garantia*.

5

Cilindros de
direção protegidos
no interior da
armação

Casquilhos de guia para
cabos e mangueiras.

Excelente proteção de cabos expostos

Tratamento anticorrosivo de eixos,
fixações e componentes pintados.

Capôs reforçados

Escudo de proteção espesso em
torno dos motores de tração

HAULOTTE

GARANTIA

ANOS *

A caixa de comando está
protegida por uma caixa
fabricada com um material
altamente resistente

* Consulte as condições na rede de distribuição da Haulotte
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UMA ESCOLHA
ECONÔMICA

ESCOLHER A
PLATAFORMA PULSEO
SIGNIFICA INVESTIR
EM UMA MAIOR
FLEXIBILIDADE
OS MODELOS PULSEO
ALIAM AS VANTAGENS DA
ENERGIA ELÉTRICA A UMA
MÁQUINA PARA TERRENOS
ACIDENTADOS

PRONTA PARA NORMAS
FUTURAS
As máquinas PULSEO já estão
preparadas para as mais
exigentes restrições de acesso
em centros urbanos (zonas
de restrição de poluentes)
e regulamentos relativos a
motores no futuro.

PRIMEIRO A A ENTRAR, ÚLTIMO A SAIR

GESTÃO DE FROTA SIMPLIFICADA

Plataforma PULSEO: duas máquinas em uma.
Sua versatilidade a torna indispensável em todo
o seu projeto, da fase inicial aos acabamentos
finais. O uso de uma única máquina durante toda
a duração do projeto garante disponibilidade e
reduz o custo com transportes.

Com os modelos PULSEO, a fonte de energia não
é mais o fator determinante para a escolha do
equipamento a ser usado para uma determinada
aplicação. Altamente versátil, adaptam-se às
operações que costumavam exigir diferentes
máquinas, maximizando assim o índice de
utilização do material.
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UMA ESCOLHA
ECONÔMICA

COM A
PULSEO VOCÊ
REDUZ SUAS
DESPESAS
COM ENERGIA

REDUÇÃO IMEDIATA DOS CUSTOS COM
ENERGIA
Qualquer que seja a fonte de energia usada, os custos
com energia ligados ao uso da máquina serão reduzidos.
O baixo custo da eletricidade do carregador embarcado e a
redução de mais de 55% do consumo de combustível usado
pelo extensor de autonomia - comparado com a máquina
alimentada com diesel - contribuem para compensar o
custo inicial da máquina em tempo recorde.

PASSAR PARA A
MOTORIZAÇÃO
ELÉTRICA LEVA A UMA
REDUÇÃO DURADOURA
DOS CUSTOS
OPERACIONAIS
BAIXO CUSTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Os motores elétricos contém um número consideravelmente
menor de mangueiras hidráulicas, reduzindo assim custos ligados
com esses componentes. O gerador é menos exigido durante a
fase de carga da bateria, permitindo que os intervalos entre as
manutenções sejam alargados. Dessa forma, as plataformas
elétricas móveis para trabalhos em altura da PULSEO oferecem
uma redução global dos custos de manutenção.
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MODELOS

HA20 LE

HA20 LE PRO

Rodas Motrizes

4

4

Rodas Dirigíveis

2

4

Padrão

Diâmetro largo

355°

360° contínuo

Pneus
Direção elétrica
Eixo oscilante
Rotação da torre
Capacidade de carga de 250 kg
Capacidade de carga dupla 250 - 350 kg
Extensor de autonomia auxiliar
Barra Activ’Shield da Haulotte
Sistema Activ’Lighting da Haulotte
Gestão Activ’Energy da Haulotte
Activ’Screen da Haulotte

padrão /

opcional

OS DOIS
PRIMEIROS
MODELOS DA
GERAÇÃO
PULSEO
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250

EQUIPAMENTOS
OPCIONAIS
7
4

5

kg

1

350

3

kg

1

2

ESCOLHA O
EQUIPAMENTO
CORRETO
PARA SEUS
PROJETOS

2 Capacidade de carga

3 Porta lateral basculante

4 Kit vidraceiro

5 Linha a ar comprimido

6 Tomada eléctrica na cesta

Activ’Shield da
7 Barra
Haulotte (Padrão em

8

9 Pneus não marcantes

Porta tubos

dupla 250 - 350 kg

6
8
Pacote temperaturas frias

modelos PRO)

9
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