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La grua del Corral Logística

La grua del Corral Logística és molt versàtil, ja que pot fer 12 metres de llargada 
màxima a 3m i amb l'ajuda de la dolly podrem dirigir a on faci falta.

Podem  treballar  en  interiors,  platós,...  o  en  exteriors  encara  que  la  situació 
climàtica sigui vent, pluja o neu.

Treballem amb el cap calent Stanton Jimmy Jib completament re-motejat amb dos 
comandament i una CCU, que permeten el control absolut del zoom, foco i del iris 
com també  del  moviment  de  la  càmera  en  dos  eixos  PAN/TILT,  hi  ha  l'opció 
d'afegir un DUTCH per poder tenir un tercer eix que bascularia.

El  cap  i  el  seu  sistema  de  motors,  estant  preparats  per 
poder  treballar  amb  càmeres  de  PLATÓ  i  ENG,  amb 
òptiques Canon o Fuji amb un pes màxim de 25kg. A més, 
hem adaptat el cap per poder treballar amb un gran ventall 
càmeres  DSRL  fins  a  videocàmeres  professionals  o  de 
cinema.

Oferim la grua equipada amb una càmera Sony XDCAM 
EX3 FullHD amb sortides de vídeo SDI per compost o HD-
SDI totalment re-motejada o bé una Canon C100 MarkII 
amb  sortida  HDMI  que  també  la  controlem  des  dels 
remots.

El Corral Logística, Tel. 650 979 165 C/Llotja 9, Local F   Vic 08500 (BCN)          



Diferent mides per diferents opcions:

12m / 40ft

Mida total: 12m / 40ft
Alçada: 13,5m / 43ft
Pes sense càmera: 145kg / 319Lb
Pes màxim cap calent: 25kg / 55Lb
2 Trams el darrera

10m / 34ft

Mida total: 10m / 34ft
Alçada: 11,5m / 33ft
Pes sense càmera: 97kg / 213Lb
Pes màxim cap calent: 25kg / 55Lb
2 Trams el darrera

7,6m / 25ft

Mida total: 8m / 25ft
Alçada: 9 / 33ft
Pes sense càmera: 87kg / 213Lb
Pes màxim cap calent: 25kg / 55Lb
2 Trams el darrera
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6,7m / 22ft

Mida total: 6,7m / 22ft
Alçada: 7,7m / 25ft
Pes sense càmera: 22kg / 48lb
Pes màxim cap calent: 25kg / 55lb
Opcional: 1 o 2 trams el darrera

4,8m / 16ft

Mida total: 4,8m / 16ft
Alçada: 5,7m / 18ft
Pes sense càmera: 2,5kg / 5,5lb
Pes màxim cap calent: 25kg / 55lb
1 trams el darrera

3,5m /11ft

Mida total: 3,5m / 11ft
Alçada: 4,7m / 15ft
Pes sense càmera: 1,5kg / 3.17lb
Pes màxim cap calent: 25kg / 55lb
1 trams el darrera
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2.7m / 4ft

Mida total: 2,7m / 4ft
Alçada: 3,7m / 12ft
Pes sense càmera: 1kg / 3.17lb
Pes màxim cap calent: 25kg / 55lb
1 trams el darrera
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Normativa de treball

.- Per la màxima seguretat per a tothom, no pot haver ningú a menys de 2 a 4m de 
radi d'on opera el gruista.

.- Prohibit situar personal sota la trajectòria del braç.

.- En zones amb molta gent com concerts o esdeveniments, el voltant del gruista 
haurà d'estar delimitat per tanques formant un espai suficient per poder treballar 
amb tranquil·litat. 

.- Només el personal autoritzat podrà manipular l'equipament.

.- La col·locació de la grua en un practicable és un risc.

.- En cas de vent és pot modi ficar la llargada per tal de prevenir problemes i/o 
accidents.
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