
 

 
 
TADANO PLANEJA PRODUÇÃO DE PRIMEIRO GUINDASTE 
ELÉTRICO DE TERRENO ACIDENTADO DO MUNDO 
 
 
Como próximo passo essencial para atingir as metas ambientais de longo prazo do 
Grupo Tadano, a Tadano Ltd. anuncia planos de comercializar o primeiro guindaste 
elétrico de terreno acidentado do mundo. Atualmente em desenvolvimento, o guindaste 
poderá ser conduzido até o canteiro de obras e completar todas as operações de 
elevação usando bateria/eletricidade, em vez de diesel, para proporcionar uma 
operação com zero emissões. 
 
Além de uma operação ecologicamente correta, o motor elétrico desse guindaste de terreno 

acidentado promete emitir menos ruído ao operar. Isso resultará em vantagens significativas 

para os clientes quando trabalharem em áreas urbanas congestionadas com 

regulamentações contra ruídos, possibilitando completar projetos de elevação à noite e operar 

em ambientes fechados. A Tadano está atualmente trabalhando com uma variedade de 

fornecedores e parceiros do setor e visa comercializar o novo guindaste elétrico de terreno 

acidentado no final de 2023.  

Operação mais sustentável 

 
 

Em abril de 2021, o Grupo Tadano anunciou metas ambientais de longo prazo, que incluem 

25% de redução nas emissões de CO2 das atividades comerciais e 35% de redução nas 

emissões de CO2 do uso de produtos até 2030 e, ainda mais importante, alcançar emissões 

zero de carbono até 2050. Trabalhando em prol destes objetivos, a empresa reuniu todas as 

suas soluções sustentáveis sob o nome Tadano Green Solutions (TGS). Combinadas com a 
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tecnologia de elevação, as inovações lançadas sob o nome TGS contribuirão não apenas 

para a sustentabilidade, como também para a segurança, qualidade e eficiência operacional.  

 

Lançar o primeiro guindaste elétrico de terreno acidentado do mundo é o próximo passo 

evolutivo para atingir as metas ambientais da empresa.  

A maioria dos guindastes existentes no mercado hoje em dia consome diesel para operar. No 

caso de muitos modelos, o motor e a transmissão são necessários para guiar o guindaste até 

o canteiro de obras e acionar o sistema hidráulico utilizado para elevar cargas. Há queima de 

diesel no processo, gerando emissões de CO2.  

Sob a bandeira TGS, a eletrificação da linha de guindastes de terreno acidentado é um dos 

principais esforços na redução das emissões de produtos. Outras iniciativas importantes da 

TGS incluem o Tadano E-Pack e a capacidade da maioria dos guindastes fabricados pela 

Tadano na Europa de operar com combustíveis que geram emissões reduzidas, como óleo 

vegetal hidrotratado (HVO), sem modificações.   

A inovadora solução E-Pack da Tadano está atualmente disponível na Europa. Em breve, 

estará disponível no Japão. O E-Pack possibilita a operação do guindaste sem acionar o 

motor. Esse sistema eletro-hidráulico se conecta rapidamente ao guindaste para proporcionar 

o máximo em termos de emissão zero e operação com baixo nível de ruído. O sistema 

inteligente de controle de motor elétrico E-Pack garante o uso eficiente da energia a um custo 

operacional mais baixo em comparação com guindastes movidos a diesel.  

"No espírito de uma maior harmonia, a Tadano contribui para um melhor ambiente global 

como parte da sociedade em que está inclusa", diz Toshiaki Ujiie, presidente, CEO e diretor 

representante da Tadano Ltd. “Estabelecemos metas agressivas de redução das emissões 

operacionais e de produtos e faremos parcerias com empresas líderes do setor para atingir 

essas metas. Em conjunto com inovações de produtos anteriores destinadas a reduzir as 



emissões de CO2, estamos entusiasmados em apresentar o primeiro guindaste de terreno 

acidentado movido a bateria/eletricidade, que será um fator essencial para nossa meta de 

redução de 35% nas emissões de CO2 de produtos até 2030." 

# # # 
 
Sobre o Grupo Tadano 
Desde que desenvolveu o primeiro guindaste sobre caminhão hidráulico do Japão em 1955, 
a Tadano cresceu no mundo todo, empenhando-se incansavelmente para implementar nossa 
filosofia corporativa de Criação, Contribuição e Cooperação. O Grupo Tadano emprega 
nossos valores fundamentais (Segurança, Qualidade e Eficiência com base em 
Conformidade [C+SQE]) em todos os nossos produtos e serviços. 
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