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•	 Grande capacidade de carga. Permite o içamento de grandes 

conjuntos.

- Central hidráulica. Aciona até 12 cilindros simultaneamente

- Permite controlar a carga de trabalho de cada cilindro separadamente

•	 Carros de recuo para trabalhos entre painéis de fôrma.

•	 Acessórios principais compartilhados com toda a gama.

•	 Compatível com todas as fôrmas verticais e com o Sistema MK.

ATR 
SISTEMAS AuToTrEPANTES 

CONSOle AUTOTRePANTe ATR-B
Configuração de console do sistema autotrepante. Recuo mediante carros 

(70 cm), sobre o próprio console.

Elementos de regulagem para aprumar e posicionar a fôrma horizontal 

e verticalmente. 

Duas plataformas, principal de trabalho (largura 2,5 m) e para acionamento do 

sistema hidráulico. 

Outras 3 possíveis plataformas para concretagem, recuperação de elementos e 

outras tarefas.

Estrutura de suporte de fôrma para construção de paredes e outras estruturas verticais sem grua (mecanismos hidráulicos e mecânicos).

A movimentação se realiza mediante a sucessiva elevação do mastro e do conjunto console-fôrma sobre a parede.

•	 Flexível e polivalente perante a todo tipo de necessidades de construções 

em grande altura.

•	 Versátil graças a componentes do sistema MK: fechamentos, geração de 

plataformas, segurança e recuperação de cones.

•	 Autonomia em comparação a grua. Permite a elevação simultânea da 

fôrma, plataformas de trabalho e distribuidor de concreto.

•	 Movimentação hidráulica: Altos ritmos de execução.

•	 Funciona também em condições climáticas adversas.

•	 Segurança na elevação e manuseio a grandes alturas.

•	 Adaptável a complexas geometrias de paredes.

•	 Plataformas de trabalho amplas e protegidas. Acessos seguros.

•	 Sistema hidráulico configurável de acordo com as necessidades.

Vantagens

CaraCterístiCas

Execução de núcleo com sistema autotrepante ATR Mecanismo de elevação do ATR
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SeQUÊNCiA De eleVAÇãO DO SiSTeMA 
AUTOTRePANTe ATR

 1  Concretagem

 2  Desforma

 3  Colocação de ancoragens

- Elevação do mastro

- Recuperação das ancoragens inferiores

 4  Elevação de estrutura

Solução de núcleos com geometria irregular

ATR - SISTEMAS AuToTrEPANTES

CaraCterístiCas

CONSOle eSTReiTO AUTOTRePANTe 
ATR-N
Utilizado em vãos estreitos entre paredes. Larguras de entre 1,75 e 2,5 m. 

Fôrma suspensa de estrutura superior para trabalhos de desforma, recuo e 

posicionamento.

PlATAFORMA AUTOTRePANTe ATR-P
Utilizada em vãos amplos, por exigências de dimensões, cargas ou geometria.

Estrutura mediante Perfis MK. Suporta diferentes geometrias e sistemas de 

recuo de fôrma (carros ou estruturas de suspensão).

Permite montar estruturas para suportar distribuidores de concreto.

CaraCterístiCas 

soluções

Geometrias Complexas

Elevação de elementos auxiliares de obra, como o distribuidor de 
concreto ou pequenas gruas
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ATR - SISTEMAS AuToTrEPANTES

soluções 

Estruturas autotrepantes internas de alta capacidade

Sistema ATR na execução de pilares

Adaptáveis aos métodos de construção de lajes e paredes

ATR em execução de pilar inclinado Fôrma interna e externa livre de interferências na parte superior Segurança garantida em todos os níveis de trabalho

Fôrma e plataformas externas conjugadas desde a estrutura superior MK

RKS 
SISTEMA TrEPANTE GuIAdo

•	 Configuração otimizada para obter alta produtividade em obra.

•	 Guiado com um único ponto de ancoragem.

•	 Trepante seguro a grandes alturas.

•	 Versátil e adaptável.

•	 Plataformas amplas e seguras.

•	 Elevação não depende de grua.

•	 Elevação do conjunto trepante com um só sistema hidráulico e dois cilindros 

portáteis.

•	 Elevação em condições climáticas adversas.

Vantagens

Processo de içamento seguro a qualquer variação climática. Permite elevar os painéis sem soltar da estrutura da parede. 

•	 Elevação do conjunto através de sistema hidráulico, com opção de 

elevação por grua.

•	 Uma só plataforma inferior para tarefas de recuperação de ancoragens.

•	 Adaptável a diferentes alturas, gama padrão de 2,7 a 5 m.

•	 Capacidade de elevação do cilindro hidráulico: 50 kN.

•	 Recuo da fôrma: 80 cm.

CaraCterístiCas
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