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Suportes e estantes

*Os instrumentos musicais e demais equipamentos utilizados para demonstrar
a funcionalidade dos suportes, não acompanham os produtos Hércules. 290

SUPORTES PARA CAIXA ACÚSTICA - ILUMINAÇÃO

8487 SUPORTE P/CAIXA ACÚSTICA C/AJUSTE   
 INTEGRADO (PAR) 
 Par de suportes para caixa-acústica. Com tubo  
 feito em alumínio super resistente. Acompanha bag.
 •   Altura: 128-205cm
 •   Peso: 2,3kg
 •   Diâmetro de base: 132cm
 •   Capacidade de carga: 45kg
 •   Aceita flanges: 35 ou 38mm
 •   Tamanho dobrado: 113x15cm

6267 SUPORTE P/CAIXA ACÚSTICA 
 C/CATRACA P/45KG 
 Suporte para caixa acústica equipado 
              com sistema de manivela para ajustes                                                                                                                                          
              mínimos de altura, estrutura em tubos
              de alumínio e pés com braçadeiras 
              duplas.
 
 •   Altura: 115-218cm
 •   Peso: 5,8kg
 •   Diâmetro da base: 150cm
 •   Capacidade: 45kg

6266 SUPORTE P/CAIXA ACÚSTICA C/AUTO  
 TRAVA P/45KG 
 Suporte com ajuste de altura Quik -N- EZ  
 AutoLock tubos de alumínio para a força e  
 leveza.

 •   Altura : 117m - 2100 mm
 •   Peso : 2,9 kg
 •   Raio base : 66cm
 •   Capacidade: 45 kg
 •   Aceita flanges : 35, 38 milímetros

 •   Tamanho dobrado : 116,3x15 x12,5cm 

(SS400B)

(SS200BB)

(SS700B)



Suportes e estantes

*Os instrumentos musicais e demais equipamentos utilizados para demonstrar
a funcionalidade dos suportes, não acompanham os produtos Hércules.291

ESTANTES PARA PARTITURA
9193 ESTANTE DE PATITURA ORQUESTRAL  
 C/REGULAGEM DE ALTURA
 Suporte para partitura com ajuste  
 EZ para uso com apenas uma   
 mão. Com pernas fortalecidas para  
 o máximo de estabilidade.
 •   Altura: 690-100mm
 •   Peso: 3,4kg    
 •   Tamanho dobrado: 540x460mm

8278 ESTANTE DOBRÁVEL COMPACTA
 P/PARTITURA C/CAPA
 Estante de partitura reforçada apresenta   
 sistema de angulação por rolamento   
 com borracha de fricção EZ Angle Roller,   
 ajuste deslizante de altura para uso com   
 apenas uma mão EZ Grip, pernas
 retangulares de alta durabilidade.    
 Bag para transporte incluso.
 •   Altura: 550-1230mm
 •   Medida do suporte da partitura: 535X293mm
 •   Peso: 1,7kg      
 •   Capacidade de carga: 3kg
 •   Tamanho dobrado: 520x110mm

4447 ESTANTE DOBRÁVEL COMPACTA
 P/PARTITURA (BS100B)
 Estante de partitura reforçada apresenta sistema de 
              angulação por rolamento com borracha de fricção 
              EZ Angle Roller, ajuste deslizante de altura com trava
              automática EZ Glide, pernas retangulares de 
              alta durabilidade.
 •   Altura: 690-1230mm
 •   Medida do suporte da partitura: 535X293mm
 •   Peso: 1,45kg

SUPORTE PARA PERCUSSÃO
8585 MESA P/PERCUSSÃO        
 Mesa para instrumentos de percussão com base de espuma ondulada e borda   
 emborrachada. Construída de forma robusta e com fácil acesso aos instrumentos.
 •   Tamanho dobrado: 615x485mm
 •   Altura: 700-1,230mm
 •   Peso: 4,8kg
 •   Diâmetro da base: 385mm
 •   Capacidade de carga: 25kg
 •   Altura: 560-920mm
 •   Tamanho do espaço para instrumentos: 470x600mm

(DS800B)

(BS118BB)

(BS200B)



Suportes e estantes

*Os instrumentos musicais e demais equipamentos utilizados para demonstrar
a funcionalidade dos suportes, não acompanham os produtos Hércules. 292

SUPORTES PARA INSTRUMENTOS DE SOPRO

8276 SUPORTE DUPLO COMBINADO
 P/SAX ALTO-TENOR-SOPRANO-FLAUTA-CLARINETE
 Suporte para sax alto, tenor, soprano, flauta e clarinete, com  
 encostos ajustáveis para servir sax alto e tenor ao mesmo tempo.
 •   Altura: 395mm
 •   Peso: 2,13kg
 •   Capacidade de carga: 20kg
 •   Tamanho dobrado: 390x150mm

5311 SUPORTE DOBRÁVEL P/SAX ALTO/ TENOR
 Suporte com apoio emborrachado  
 para saxofone Alto ou Tenor.
 Com apoio ajustável, dois suportes  
 extras destacáveis para instalação   
 nos pés e pés articuláveis.
 •   Medidas: 310x140mm
 •   Peso: 1,1 kg

8120 ESTACA P/SUPORTE P/SAX SOPRANO/FLUGEL  
 Estaca deluxe para sax soprano e flugelhorn.

8416 ESTACA DELUXE P/FLAUTA E CLARINETE  
 Estaca deluxe para clarinetes e flautas.

(DS530BB)

(DS602B)

(BS503B)

(DS538B)



Suportes e estantes

*Os instrumentos musicais e demais equipamentos utilizados para demonstrar
a funcionalidade dos suportes, não acompanham os produtos Hércules.293

SUPORTES PARA INSTRUMENTOS DE SOPRO

8304 SUPORTE COMBINADO P/SAX ALTO-TENOR/   
 CLARINETE-FLAUTA
 Suporte para sax tenor e alto com encosto   
 ajustável para acomodar os dois instrumentos  
 ao mesmo tempo. Com pernas giratórias   
 e Locking Pin para caber em menores espaços.  
 Bag para transporte incluso.
 •   Peso: 1,1kg
 •   Altura: 420mm
 •   Capacidade de carga: 10kg
 •   Tamanho dobrado: 310x135mm

8277 SUPORTE COMBINADO P/SAX
 ALTO-TENOR-SOPRANO 
 Suporte para sax tenor e alto ou soprano,  
 com encosto ajustável para acomodar dois 
 instrumentos ao mesmo tempo. Com pernas
 giratórias e Locking Pin para caber em  
 menores espaços. Bag para transporte incluso.
 •   Peso: 1,1kg
 •   Altura: 420mm
 •   Capacidade de carga: 10kg
 •   Tamanho dobrado: 310x135mm

8275 SUPORTE DUPLO P/SAX ALTO-TENOR
 Suporte duplo para sax alto e tenor, com base firme.
 Encosto ajustável para servir os dois instrumentos
 ao mesmo tempo, pernas giratórias para servir
 em espaços pequenos e totalmente dobrável.
 •   Altura: 395mm
 •   Peso: 1,77kg
 •   Capacidade de carga: 20kg
 •   Tamanho dobrado: 390x150mm

(DS532BB)

(DS537B)

(DS533B)



Suportes e estantes

*Os instrumentos musicais e demais equipamentos utilizados para demonstrar
a funcionalidade dos suportes, não acompanham os produtos Hércules. 294

 Músicos itinerantes solicitaram uma estante mais leve e portátil, mantendo a segurança  
 para seu valioso instrumento. Cumprindo nosso compromisso com esses músicos, a 
HÉRCULES desenvolveu a série Travlite. Extremamente compacta e de fácil manuseio, não ocupa espaço, simples de 
transportar ainda assim mantendo a mesma segurança já conhecida nas linhas HÉRCULES, essas são as características 
que atendem as necessidades de todos os músicos.

SUPORTES PARA INSTRUMENTOS DE SOPRO

7981 SUPORTE TRAVLITE P/SAX ALTO
 Suporte para sax alto com sistema exclusivo que o deixa  
 compacto o suficiente para guardá-lo dentro do case de seu  
 instrumento. Bag para transporte incluso.
 •   Altura: 290mm
 •   Peso: 0,37kg
 •   Raio da base: 220mm
 •   Tamanho dobrado: 275x75mm
 •   Capacidade de carga: 15kg

7980 SUPORTE TRAVLITE P/SAX TENOR
 Suporte para sax tenor com sistema exclusivo que  
 o deixa compacto o suficiente para guardá-lo  
 dentro do case de seu instrumento. Bag para  
 transporte incluso.
 •   Altura: 350mm
 •   Peso: 0,4kg
 •   Raio da base: 260mm
 •   Tamanho dobrado: 340x75mm
 •   Capacidade de carga: 15kg

6151 SUPORTE P/FLAUTA-CLARINETE  
 DELUXE
 Suporte emborrachado   
 destacável para flauta e clarinete,  
 apresenta pés ajustáveis. 
 •   Medidas: 185X90mm
 •   Peso: 0,5kg

7982 SUPORTE TRAVLITE P/FLAUTA
 Suporte para flauta com sistema exclusivo  
 que o deixa compacto o suficiente para
 guardá-lo dentro do footjoint de seu  
 instrumento. Fabricado para flauta  
 padrão em C mas atende a outras flautas  
 com diâmetro de até 18,8mm.
 •   Altura: 140mm
 •   Peso: 0,1kg
 •   Raio da base: 165mm
 •   Tamanho dobrado: 128x19mm
 •   Capacidade de carga: 2,5kg

5814 SUPORTE TRAVLITE P/TROMPETE
 Suporte compacto para campana  de  
 trompete e corneta. Apresenta base  
 emborrachada para proteção do interior  
 do instrumento. Pode ser guardado  
 dentro da campana do instrumento.  
 •   Medidas: 180x70mm
 •   Peso: 0,3kg
 •   Raio da base: 170mm

7142 SUPORTE TRAVLITE P/CLARINETE
 Suporte compacto para clarinete com apoio
  emborrachado e aveludado para campana,   
 oferece ótima proteção e fácil acesso em   
 locais com pouco espaço.
 •   Altura: 170mm
 •   Peso: 0,1kg
 •   Medidas: 106X55mm
 •   Raio da base: 120mm

(DS460B)
(DS432B)

(DS431B)

(DS640BB)

(DS410B)

(DS440B)



Suportes e estantes

*Os instrumentos musicais e demais equipamentos utilizados para demonstrar
a funcionalidade dos suportes, não acompanham os produtos Hércules.295

SUPORTES PARA INSTRUMENTOS DE SOPRO

5321 SUPORTE COMBINADO P/FLAUTA   
 TRANSV-CLARINETE-FLAUTA PICOLLO
 Suporte emborrachado triplo destacável  
 para flauta transversal, clarinete e flauta  
 piccolo, apresenta pés ajustáveis.
 •   Medidas: 320X190mm
 •   Peso: 1,2kg

5323 SUPORTE COMBINADO
 P/TROMPETE-CORNETA-FLUGELHORN
 Suporte emborrachado triplo ajustável
 e destacável para trompete, corneta e  
 flugelhorn, apresenta pés ajustáveis.
 •   Medidas: 320X190mm
 •   Peso: 1,2kg 

5322 SUPORTE P/TROMPETE
 Suporte emborrachado ajustável
 e destacável para trompete
 e corneta, apresenta pés ajustáveis.  
 •   Medidas: 330X99mm
 •   Peso: 0,6kg

5813 SUPORTE TRAVLITE P/ TROMBONE   
 Suporte compacto para   
 campana de trombone.    
 Apresenta base emborrachada   
 para proteção do interior do
  instrumento. Pode ser guardado   
 dentro da campana do instrumento.
  •   Altura: 870mm   
 •   Medidas: 300x245mm
 •   Peso: 0,9kg
 •   Raio da base: 280mm

7145 SUPORTE P/CLARINETE BAIXO
 Suporte para clarinete baixo com um  
 apoio ajustável para corpo, um apoio  
 ajustável para campana, ajuste de altura  
 dos apoios, pés articuláveis com espaço  
 extra para mais um suporte para clarinete,  
 flauta, trompete ou corneta.
 •   Altura: 395mm
 •   Peso: 1,77kg
 •   Medidas: 690x150mm

5312 SUPORTE P/SAX SOPRANO
 Suporte destacável com apoio   
 emborrachado para saxofone soprano,  
 podendo ser usado também com   
 flugelhorn, apresenta pés articuláveis.  
 •   Medidas: 320x90mm
 •   Peso: 0,6kg

(DS420B)
(DS543BB)

(DS513BB)

(DS510BB) (DS560B)

(DS531BB)



Suportes e estantes

*Os instrumentos musicais e demais equipamentos utilizados para demonstrar
a funcionalidade dos suportes, não acompanham os produtos Hércules. 296

8283 SUPORTE P/ SOUSAFONE
 Suporte compacto para Sousafone.  
 Apresenta pinos de bloqueio e   
 botão central para permitir sua   
 dobra. Pernas no formato tripé   
 para garantir maior estabilidade.
 •   Altura: 1.110mm
 •   Peso: 4,7kg
 •   Capacidade de carga: 30kg
 •   Tamanho dobrado: 865x260mm

SUPORTES PARA INSTRUMENTOS DE SOPRO

8073 SUPORTE P/CLARINETE BAIXO-FAGOTE
 Suporte com base e encosto multifuncional 
 permitindo um livre posicionamento do
 instrumento facilitando seu acesso. Apresenta  
 base projetada para acoplar o espigão,   
 ajuste de altura para acomodar clarinete baixo
 e fagotes em diversas posições, pés ajustáveis  
 com trava e rosca para instalação de estaca
 para outro instrumento.
 •   Altura: 670-1010mm
 •   Peso: 2,27kg
 •   Medidas: 630x150mm

5324 SUPORTE P/TROMBONE DE VARA
 Suporte para trombone de   
 vara apresenta o sistema de trava   
 ajustável EZ Top Bracket para encaixe  
 perfeito em varas de  qualquer espessura  
 e tripé dobrável de ótima estabilidade.  
 •   Altura: 860mm
 •   Peso:1,6kg
 •   Medidas: 785x115mm

5313 SUPORTE P/TUBA
 Suporte para Tuba e Bombardino.  
 Apresenta estrutura de tubos   
 rígidos e tripé com alta estabilidade.  
 •   Altura: 915-1075mm
 •   Peso: 4,8kg
 •   Medidas: 530x270mm

8877 SUPORTE PORTATIL P/ TUBA
 Suporte portátil para tuba e bombardino.
            Design compacto para facilitar o transporte. 
            Consegue acomodar diferentes tamanhos de 
            tuba e bombardino. Estrutura muito resistente.
 •   Altura: 320-600mm
 •   Peso: 2,28kg
              •   Capacidade de carga: 25kg
              •   Medidas: 106 mm x 101mm x 585mm
              •   Raio da base: 235mm

(DS552B)

(DS553B)

(DS520B)

(DS561B)

(DS551B)



Suportes e estantes

*Os instrumentos musicais e demais equipamentos utilizados para demonstrar
a funcionalidade dos suportes, não acompanham os produtos Hércules.297

SUPORTES PARA INSTRUMENTOS DE CORDA

2786 SUPORTE DUPLO P/GUITARRA-BAIXO-VIOLÃO   
 C/REGULAGEM DE ALTURA   
 Suporte duplo para uso em guitarras, baixos
 e violões, apresenta garras emborrachadas 
 confortáveis de auto travamento, apoio para
 imobilização do instrumento, com capacidade  
 para suportar  até 20kg.
 •   Altura: 950-1130mm
 •   Raio da Base: 370mm
 •   Peso: 2,6kg

2787 SUPORTE TRIPLO P/GUITARRA-BAIXO-VIOLÃO   
 C/REGULAGEM DE ALTURA
 Suporte triplo para uso em guitarras, baixos   
 e violões, apresenta garras emborrachadas   
 confortáveis de auto travamento, apoio para   
 imobilização do instrumento, com capacidade  
 para suportar até 30kg.
 •   Altura: 950-1130mm
 •   Raio da Base: 370mm
 •   Peso: 2,9kg

5811 SUPORTE TRAVLITE P/GUITARRA/BAIXO
 Mini suporte para guitarra e baixo. Fácil de
  transportar, ele apresenta construção  
 robusta em aço e cobertura emborrachada
 em todos os possíveis contatos.
 •   Medidas: 300x245mm
 •   Peso: 0,8kg

5810 SUPORTE TRAVLITE P/VIOLÃO   
 Mini suporte para violão de fácil transporte
 apresenta construção robusta em aço e 
 cobertura emborrachada em todos os
 possíveis contatos.
 •   Medidas: 300x245mm
 •   Peso: 0,8kg

7983 SUPORTE TRAVLITE P/ INSTRUMENTOS FOLK
 Suporte para instrumentos tradicionais da música folk (banjo, bandolim, violino e
 ukulele), com sistema exclusivo Travlite. Suporta ukulele, banjo, bandolim, violino e   
 outros instrumentos com menor espessura por causa de espumas ajustáveis
 à largura de cada instrumento. Construção robusta em aço com espuma especialmente
 formulada em todas as áreas de atrito com o instrumento. Dobrável com fácil ajuste. 
 •   Altura: 250mm
 •   Peso: 0,9kg
 •   Tamanho dobrado: 270x260mm
 •   Capacidade de carga: 15kg

(GS303B)

(GS301B)

(GS302B)

(GS422B)

(GS432B)



Suportes e estantes

*Os instrumentos musicais e demais equipamentos utilizados para demonstrar
a funcionalidade dos suportes, não acompanham os produtos Hércules. 298

SUPORTES PARA INSTRUMENTOS DE CORDA

8584 EXTENSOR P/SUPORTE MULTIPLO DE  GUITARRA-BAIXO-VIOLÃO
 Extensor utilizado para ampliar o armazenamento de   
 instrumentos nos racks Hercules. Modelos: 8273 e 8274.

2479 SUPORTE P/GUITARRA-BAIXO-VIOLÃO
 C/AUTO TRAVA
 Suporte para uso em guitarra,
 baixo ou violão, apresenta garra     
 emborrachada confortável de auto 
 travamento, com capacidade
 para suportar até 15kg.
 •   Altura: 950-1150mm
 •   Raio da Base: 310mm
 •   Peso: 1,9 kg

7139 SUPORTE SHOCKSAFE P/GUITARRA  
 Suporte para uso em guitarra, apresenta sistema de 
 garra de retenção emborrachada com ótimo  
 encaixe e construção em tubo retangular para  
 melhor absorção de choques e batidas.   
 •   Medida: 668x155mm
 •   Raio da Base: 270mm
 •   Peso: 1,88kg

8536 SUPORTE P/GUITARRA, BAIXO E VIOLÃO C/ AUTO-TRAVA
 Suporte para guitarra, violão e baixo, com auto trava Comfort grip,  
 e  seu encosto almofadado com espuma especial, para proteção   
 do seu intrumento.
 •  Altura : 855   milímetros - 107,5 cm
 •  Peso : 1,7 kg
 •  Raio base : 32cm
 •  Capacidade de carga : 15 kg
 •  Tamanho dobrado: 71x 15,5 x 11cm

8681 SUPORTE EZ-PACK SUPER COMPACTO P/ GUITARRA-VIOLÃO
 Compacto este suporte serve tanto para violão como para guitarra. Seu formato   
 resistente mas leve, dobra-se de um tamanho tão pequeno que cabe no bolso do seu bag.

(HA205)

(GS414B)

(GS412B)

(GS405B)

(GS200B)



Suportes e estantes

*Os instrumentos musicais e demais equipamentos utilizados para demonstrar
a funcionalidade dos suportes, não acompanham os produtos Hércules.299

SUPORTES PARA INSTRUMENTOS DE CORDA

5819 SUPORTE SLATWALL P/GUITARRA-BAIXO-VIOLÃO 
                 C/HASTE CURTA P/  PAREDE
 Suporte para uso em guitarra, baixo ou violão com capacidade                                                                                                                                       
            para  suportar até 7kg, com sistema de encaixe para parede 
            com ripas (slatwall), ajuste articulável para uso com diferentes                                                                                                                                       
            modelos de instrumentos, sistema de auto travamento e                                                                                                                                                
             acabamento emborrachado.
 •   Comprimento: 105mm

2477 SUPORTE P/GUITARRA-BAIXO-VIOLÃO
  C/PARAFUSO-HASTE 15CM P/PAREDE
 Suporte para uso em guitarra, baixo ou violão, com capacidade   
 para suportar até 7kg, com sistema fixação por parafusos,    
 ajuste de posicionamento do instrumento, sistema de auto
 travamento e acabamento emborrachado.
 •   Comprimento: 275mm

9658 SUPORTE P/GUITARRA PAREDE C/TRAVA AGS
 Suporte de parede com base curta para instrumentos de   
 corda (guitarra, violão e baixo). Feito com atraente base de   
 madeira, encaixe que gira para os dois lados (facilitando a
 disposição de seus instrumentos), sistema de auto travamento
 e acabamento emborrachado.
 •   Comprimento: 105mm
 •   Capacidade de carga: 7kg

2478 SUPORTE P/GUITARRA-BAIXO-VIOLÃO
 C/PARAFUSO-HASTE CURTA P/PAREDE
 Suporte para uso em guitarra, baixo ou violão com capacidade
 para suportar até 7kg, com sistema de fixação por parafusos, 
            ajuste articulável para uso com diferentes modelos de                                                                                                                                               
            instrumentos, sistema de auto travamento e acabamento                                                                                                                                       
               emborrachado.
 •   Comprimento: 105mm

8273 RACK P/GUITARRA-VIOLÃO-BAIXO
 P/3 INSTRUMENTOS
 Rack para instrumentos de cordas (guitarra,   
 baixo e violão), suporta até 3 instrumentos. 
 Com estrutura de fácil instalação e revestida   
 com acolchoado em todas as áreas de atrito   
 com o instrumento.
 •   Altura: 640mm
 •   Peso: 3,6kg

8274 RACK P/GUITARRA-VIOLÃO-BAIXO
 P/5 INSTRUMENTOS
 Rack para instrumentos de cordas (guitarra,   
 baixo e violão), suporta até 5 instrumentos.   
  Com estrutura de fácil instalação e   
  revestida com acolchoado em todas
  as áreas de atrito com o instrumento.
  •   Altura: 640mm
  •   Peso: 3,6kg

2476 SUPORTE SLATWALL P/GUITARRA-BAIXO-VIOLÃO
 C/HASTE LONGA P/PAREDE
 Suporte para uso em guitarra, baixo ou violão. Com capacidade
 para suportar até 7kg, com sistema de encaixe para parede
  com ripas (slatwall), ajuste de posicionamento do instrumento,
  sistema de auto travamento e acabamento emborrachado.
 •   Comprimento: 275mm

(GS523B)

(GSP40SB)

(GSP40WB)

(GSP39SB)

(GS525B)

(GSP38WB)

(GSP39WB)



Suportes e estantes

*Os instrumentos musicais e demais equipamentos utilizados para demonstrar
a funcionalidade dos suportes, não acompanham os produtos Hércules. 300

SUPORTES PARA INSTRUMENTOS DE ARCO

7086 SUPORTE C/AUTO TRAV. P/ VIOLONCELO
 Suporte para violoncelo equipado com garra  
 emborrachada com autotravamento, gancho  
 para arco e ajuste de altura com trava.
 •   Altura: 1040-1260mm
 •   Peso: 2,2kg
 •   Raio da base: 450mm
 •   Capacidade 15kg

8074 SUPORTE P/ CONTRABAIXO
 Suporte para contrabaixo, apresenta  
 construção robusta em aço revestido com  
 espuma para melhor proteção ao
 instrumento em todos os contatos, fácil  
 acesso ao instrumento e o arco, gancho  
 para arco. Ideal para exposição   
 e utilização em palco. 
 
 •   Capacidade de carga: 50kg 
 •   Altura: 900mm 
 •   Peso: 3,4kg 
 •   Medidas: 500x600mm 
 •   Área de contato: 685x900mm

7333 SUPORTE TRAVLITE ALUMÍNIO
 P/VIOLINO/VIOLA
 Suporte compacto para violino e viola apresenta construção  
 robusta em alumínio, garra emborrachada com auto   
 travamento, suporte para arco. Acompanha capa.
 •   Altura: 445-820mm
 •   Peso: 0,56kg
 •   Raio da base: 250mm
 •   Medida: 455,85mm

7332 SUPORTE SLATWALL P/VIOLINO
 Suporte para violino com sistema de
 encaixe para parede com ripas (slatwall) e  
 sistema de auto travamento e acabamento  
 emborrachado. 

(DS590B)

(DSP57SB)

(DS571BB)

(DS580B)



Suportes e estantes

*Os instrumentos musicais e demais equipamentos utilizados para demonstrar
a funcionalidade dos suportes, não acompanham os produtos Hércules.301

SUPORTES PARA TECLADOS

8070 SUPORTE X P/TECLADO FERRAGENS   
 SIMPLES
 Suporte simples em “X” para   
 teclado apresenta sistema EZ-LOK
  de travamento com 5 posições,   
 com em estrutura de tubo de aço  
 leve e resistente com 25.4mm de   
 espessura.
 •   Altura: 530-990mm
 •   Peso 3,7kg
 •   Capacidade de carga: 80kg

8582 SUPORTE DUPLO X P/2 TECLADOS
 Suporte em “X” para 2 teclados com 4 configurações de altura e sistema
 EZ-LOK que trava automaticamente assim que o ajuste é selecionado.
 Com ligeira inclinação no segundo nível para total conforto na hora de tocar.   
 •   Peso: 8,6kg.
 •   Capacidade de carga: Nível 1: 80kg. Nível 2: 45kg.
 •   Tamanho dobrado: 1153x554mm.
 •   Profundidade nível superior: 340mm. Nível inferior: 400mm.

 •   Primeiro nível, Altura x Largura:
 •   Configuração 1: 620x860mm 
 •   Configuração 2: 760x735mm
 •   Configuração 3: 875x580mm
 •   Configuração 4: 960x390mm

 •   Segundo nível, Altura x Largura
 •   Configuração 1: 198mm
 •   Configuração 2: 223mm
 •   Configuração 3: 249mm
 •   Configuração 4: 300mm

8272 BANCO P/TECLADO C/2 AJUSTES DE ALTURA
 Banco para teclado com estofado super confotável.
 Feito com ajuste de altura de 4 níveis com tecnologia
 EZ Height Adjustment para mudança rápida,  
 exclusivo micro-ajustador e dobragem completa  
 para facilitar o transporte.
 •   Tamanho do assento: 600x320mm
 •   Altura: 480, 510, 530, 560mm
 •   Peso: 7,4kg
 •   Capacidade de carga: 150kg

9739 SUPORTE TRAVLITE X PARA TECLADO
 Suporte Travelite com design compacto de uma peça , dobravel 
 facilita o transporte, conveniente para os músicos de turismo,  
 feito em de uma peça evitando que afrouxem.
 Altura e largura configurações posição 6 com ajustador de  
 gatilho com rapidez e facilidade.

 •   Pé ajustável fornecem estabilidade em pisos irregulares
 •   Chave Allen inclusa
 •   Peso : 3,4 kg
 •   Capacidade: 80 kg
 •   Tamanho dobrado : 97 x15x 8cm

(KS210B)

(KS110B)
(KB200B)

(KS118B)



Suportes e estantes

*Os instrumentos musicais e demais equipamentos utilizados para demonstrar
a funcionalidade dos suportes, não acompanham os produtos Hércules. 302

SUPORTES PARA GADGETS 8680 SUPORTE P/SMARTPHONE
 Suporte com design versátil,   
 serve para smartphones de 1.7”- 3.5”.
 Com rotação de 360 ° por um   
 globo em sua base, sua fixação   
 se encaixa em tubos redondos   
 de 15,8 a 25,4mm e quadrados   
 de 19mm.
 Sem necessidade de ferramentas.

10700 SUPORTE P/TABLET (7 - 12.1 POL) 
 Adequado para aparelhos nas medidas 7  e 12.1  
 polegadas. Com sistema Ball-joint, gira 360 graus 
 ajustando é fácilmente a qualquer posição. Compacto  
 quando dobrado. Encaixa em tubos redondos de 15.8- 
 25.4mm e 19 mm em tubos quadrados.
 •   Tampa de sucção está incluído para uso desktop.
 •   Peso : 0,49 kg
 •   Capacidade de carga : 5 kg
 •  Tamanho dobrado : 20 x 9 cm
 •  Recomenda-se usar sem 
        película  ou case.

10713 SUPORTE P/ TABLET (7 - 10.1 POL) 
 Adequado para aparelhos de 7  e 10.1 polegadas. Encaixa tubos redondos  
 de 15.8-30mm e no tubos quadrados de 18-25.4 mm e 10-25mm de   
 espessura.
 •  Totalmente ajustável dentro posição designada
 •  Peso : 0,5 kg
 •  Capacidade : 5 kg
 •  Tamanho dobrado : 35 x 8x 10cm
 •  Recomenda-se usar sem película ou case

9737 SUPORTE P/ NOTEBOOK C/BAG
 Seja no estúdio ou em um show , a reputação de 
 Hércules para a inovação continua com o novo   
 suporte para notebook/laptop.
 •  Fime e seguro, permite livre acesso ao seu laptop
 •  Altura e ângulo adjustaveis 
 •  Altura: 22cm - 26,5cm - 31,5cm
 •  Peso: 1,41 kg
 •  Capacidade de Carga: 10 kg
 •  Tamanho dobrado: 36cm/17,5x 6,6cm
 •  Bag incluso

9738 SUPORTE EXTENSOR P/ TABLET
 Extensor para tablets de 7 “a 10.1 “ polegadas.
 Ajustável em qualquer posição, se encaixa  a todos os   
 suportes de teclado e mesas das medidas  de  15,8 mm  
 ~ 30 mm tubos redondos, 18 mm ~ 25,4 mm tubos   
 quadrados com espessura de 10 mm ~ 25 mm.
 •  Sem necessidade de ferramentas para ajustes e montagem.
 •  Peso : 0,8 kg
 •  Capacidade de carga : 10 kg

 •  Tamanho dobrado: 515 mm x 112 mm x 80 mm 
 •  Recomenda-se usar sem película ou case

(DG400BB)

(DG320B)

(DG305B)

(DG300B)

(DG200B)



Suportes e estantes

*Os instrumentos musicais e demais equipamentos utilizados para demonstrar
a funcionalidade dos suportes, não acompanham os produtos Hércules.303

PEDESTAIS PARA MICROFONE

5302 PEDESTAL MINI GIRAFA TRIPÉ P/ MICROFONE
 Suporte para microfone com ajuste de ângulo 
 e sistema de travamento Quik-N-EZ. Apresenta  
 base tripé moldado em alumínio.
 •   Altura: 655mm
 •   Raio da Base: 325mm
 •   Peso: 2,1kg

9369 PEDESTAL TRIPÉ P/MICROFONE C/CONVERSOR RETO P/GIRAFA
 Suporte para microfone com adaptador e ajuste telescópico curto de altura e ajuste    
 de posicionamento Quik-N-EZ. Apresenta base do tripé feito em alumínio die cast
 para maior durabilidade.
 •   Altura: 655mm
 •   Peso: 2,1kg
 •   Raio da base: 325mm
 •   Comprimento da haste boom: 780-1220mm

4445 PEDESTAL MINI GIRAFA C/BASE REDONDA
 P/MICROFONE   
 Suporte para microfone com adaptador  
 e ajuste telescópico curto de altura e ajuste
 de posicionamento Quik-N-EZ. Apresenta  
 base circular pesada de extrema   
 estabilidade.
 •   Altura: 440mm
 •   Peso: 3,0kg
 •   Altura da haste Boom: 440-800mm

(MS533B)

(MS540B)

(MS120B)



Suportes e estantes

*Os instrumentos musicais e demais equipamentos utilizados para demonstrar
a funcionalidade dos suportes, não acompanham os produtos Hércules. 304

PEDESTAIS PARA MICROFONE

8440 PEDESTAL GIRAFA P/MICROFONE   
 QUICK TURN 
 Pedestal girafa para microfone.   
 Com nova trava onde você pode   
 ajustar a altura e o ângulo ao   
 mesmo tempo, sistema Quik-N-EZ  
 Boom retainer que fixa sua   
 regulagem de forma instantânea e  
 bases reforçadas para maior   
 durabilidade. 
 •   Altura: 875-1475mm
 •   Peso: 2,2kg 
 •   Raio da base: 215mm
 •   Comprimento da haste boom: 780mm

4442 PEDESTAL BOOM GIRAFA TRIPÉ P/MICROFONE
 Suporte para microfone com adaptador e ajuste de   
 altura com trava Quik-N-EZ. Apresenta base tripé   
 moldado em alumínio.
 •   Altura: 1115-1680mm,
 •   Raio da Base: 340mm
 •   Peso: 3,5kg
 •   Comprimento da haste boom: 775mm

4444 PEDESTAL C/BASE REDONDA
 P/MICROFONE
 Suporte para microfone com adaptador, 
 ajuste de altura com trava e ajuste de  
 posicionamento Quik-N-EZ. Apresenta
 base circular pesada de extrema   
 estabilidade.
 •   Altura: 1020-1680mm
 •   Peso: 4,7kg

(MS432B)

(MS201B)

(MS631B)



Suportes e estantes

*Os instrumentos musicais e demais equipamentos utilizados para demonstrar
a funcionalidade dos suportes, não acompanham os produtos Hércules.305

PEDESTAIS PARA MICROFONE

5413 PEDESTAL TRANSFORMER JR TRIPÉ
 P/MICROFONE
 Suporte para microfone com adaptador  
 e ajuste de altura com trava Quik-N-EZ.
 Apresenta base inclinável com pés  
 ajustáveis.
 •   Altura: 315-475mm
 •   Peso: 1,0kg
 •   Raio da base: 170mm

5503 PEDESTAL INCLINÁVEL TRIPÉ P/MICROFONE
 Suporte para microfone com adaptador
 e ajuste de altura com trava Quik-N-EZ.
 Apresenta base inclinável com pés ajustáveis.
 •   Altura: 1030-1680mm
 •   Peso: 3,6kg
 •   Raio da base: 370mm

8282 BOLSA P/SUPORTE ESTANTE PARTITURA COMPACTA 
 Capa para suporte de partitura desmontável. Com  
 zíper circular para fácil acesso e fundo acolchoado  
 para maior proteção.
 •   Tamanho: 110x660cm    
 •   Capacidade de carga: 10kg

8280 BOLSA P/SUPORTE DE GUITARRA
 Bolsa de Náilon para transporte dos suportes: 2479, 2786,   
 2787, 8583, 5324, 8070, 7086.
 •   Tamanho: 110x780mm
 •   Capacidade de carga: 15Kg

BOLSAS

(MS401B)

(MS300B)

(GSB001) (BSB002)



Suportes e estantes

*Os instrumentos musicais e demais equipamentos utilizados para demonstrar
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MATERIAL PARA PONTO DE VENDA

GRAMPO DE PARTITURA
Grampo para segurar paginas de 
partituras

PLACAS DE DIVULGAÇÃO PARA SUPORTES
Comunicação para suportes Tablets e 
smartphones 

TAG LOGOMARCA
Tag para produto com logomarca

DISPLAY SUPORTE BALCÃO

DISPLAY DE CHÃO 
Display de acessórios. Medidas: 
178cm x 56 cm 

MKT610487

MKT610488

MKT610868




