
Big Benny - um guindaste de enorme 
proporção, gigante capacidade e 
milimétrica precisão.

O Big Benny é mais uma prova da capacidade humana de 
superar seus limites. Quase duas vezes mais alto que o Big 
Ben, famoso relógio de Londres, o Big Benny pesa 5.200 
toneladas e iça até 120 metros cargas com até 3.200 
toneladas. Para se ter uma ideia comparativa, um Boeing 
757 totalmente lotado pesa 100 toneladas. 

Com a filosofia de que “nada é pesado ou alto demais”, a Sarens 
Group, especialista Belga em transporte e movimentação de 
cargas, desenvolveu esse ambicioso equipamento, 
estabelecendo novos padrões de içamento; com um guindaste 
montado em anel e dimensões nunca vistas antes. O Big Benny 
completa uma frota espetacular de guindastes do Grupo Sarens: 
são 1.400 unidades com capacidades entre 50 e 3.000 
toneladas, utilizadas em refinarias, no setor petroquímico, ao 
instalar equipamentos para perfuração de petróleo e durante a 
construção de usinas elétricas.

Tão ou mais incríveis que as grandezas do SGC-120 (Sarens 
Giant Crane) foi seu tempo de desenvolvimento. Do conceito à 
realidade em apenas 15 meses o equipamento estava pronto 
para operar. O Big Benny foi construído na Califórnia, em estreita 
cooperação entre a Sarens Group e a Rigging International, 
empresa que faz parte do grupo Sarens desde 2009. 

A unidade da Bosch Rexroth localizada na Bélgica também 
participou desse grandioso projeto. Como parceira de 
desenvolvimento e consultora de sistemas, a Rexroth ficou 
responsável pelos acionamentos e controles do 
equipamento. Além disso, ficou encarregada da gestão do 
projeto, que incluiu testes, comissionamento, diagnóstico e 
monitoramento de condições. A matriz da Bosch Rexroth na 
Alemanha também deu suporte ao projeto através dos 
departamentos de controle de sincronização, responsáveis 
pelo MAC-8 e acionamentos de controles secundários. Este é 



um bom exemplo de cooperação internacional bem 
sucedida. A contribuição da Rexroth para o projeto de 25 
milhões de Euros da Sarens foi substancial, e englobou todo 
o conceito de acionamentos e controles. 

Sessenta e quatro motores hidráulicos A2FM energizam a 
enorme engrenagem giratória do SGC-120, que precisa de 
uma hora para um giro. Entretanto, apesar das dimensões 
gigantescas, a engrenagem giratória e os seis içadores 
secundários operam e podem ser posicionados com 
precisão milimétrica. Os motores hidráulicos são 
sincronizados através de um sistema de acionamento 
secundário, que incorpora eletrônica de controle HNC100- 
SEK e MAC-8. Seis unidades hidráulicas cada uma com dois 
motores a diesel de 280 kilowatts e bombas de pistões 
axiais A4VSO fornecem a energia hidráulica necessária para 
a movimentação do equipamento. O PLC IndraLogic da 
Rexroth garante todas as funções de controle e 
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monitoramento para o guindaste gigante.

 Em meados de março de 2011, Hendrik Sarens, gerente da 
Sarens Group, apresentou o SGC-120 ao público, no porto 
Ghent. Seu primo, o diretor técnico Benny Sarens (que deu o 
nome ao gigante) e o filho de Benny, Carl, foram os 
responsáveis pelo desenvolvimento e construção do Big Benny.

Em julho do mesmo ano, o equipamento foi acondicionado 
em contêineres no Ghent e partiu rumo ao seu teste mais 
desafiador, sob a mais dura das condições. Ele foi testado 
em um projeto de engenharia de aços nos EUA, no estado 
do Arizona. 

O Big Benny, um equipamento de proporções descomunais 
mostra o quanto a robustez, o tamanho e a aplicabilidade 
necessitam de tecnologias eficientes, precisas e econômicas. 
Exatamente o que as tecnologias Rexroth oferecem!


