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CVS 
BALANço SuCESSIVo

FôRMA PARA PONTES

Estrutura metálica móvel desenvolvida para a execução de aduelas de pontes através do procedimento de avanço em balanço sucessivo.

Apto para a execução de tabuleiros e arcos de pontes de grandes vãos, onde o apoio com escoramento no solo seja complexo.

•	 Solução completa de carro e fôrma com baixo número de elementos 

padrão baseados no sistema MK.

•	 Tecnologia para distâncias entre pilares de até 200 m: leitos de rios, 

interseções entre rodovias, passagens sobre linha férrea e rodovias, etc.

•	 Carro e fôrma otimizados para cada solução.

•	 Sistema modular adaptável a diferentes tipos de seção.

•	 Permite distâncias variáveis entre vãos.

•	 Permite tabuleiros de canto variável.

•	 Avanço hidráulico. Repetitividade de movimentos.

•	 Segurança global. Operações em área reduzida, sobre o tabuleiro da 

ponte. 

•	 Pré-montagem do conjunto ao nível do solo.

•	 Plataformas de trabalho em diferentes níveis com acessos seguros.

Vantagens

CARRO De PARAPeiTO  
FôRMA PARA PONTES

Carro para a construção de parapeito em ponte

•	 Solução leve. Montagem de grandes conjuntos sem grua.

•	 Grande produtividade de execução. Simples uso e repetitividade de 

movimentos.

•	 Possibilidade de movimentação manual. Necessita de base sólida 

permanente de apoio para o trilho ou perfil guia.

•	 Mesmos elementos em diferentes aplicações.

•	 Movimento com meios auxiliares de movimento ou empurrado.

Vantagens

Sua missão é executar parapeitos de proteção em pontes ou soluções com menores requisitos de carga.

Apoio e contrapeso do carro sobre o tabuleiro

Carro de parapeito no canto entre dois tabuleiros de ponte
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Aduela máxima possível 

(t)
Comprimento da aduela

Tipo de carro 5 m 4,5 m 4 m 3,5 m 3 m

CVS 165/4,5 165 t 182 t 202 t 227 t

CVS 200/4,5 200 t 220 t 247 t 279 t

CVS 165/5 165 t 180 t 200 t 220 t 248 t

CVS 200/5 200 t 218 t 240 t 267 t 300 t

Sistema de avanço e nivelamento que reduz a mão de obra necessária e tempo de execução

Estrutura CVS realizada com elementos padrão MK Fôrma conjugada a estrutura CVS na seção da haste central

Concretagem da aduela

CaraCterístiCas

•	 Carros de diferente capacidade portante.

CVS - BALANço SuCESSIVo

Viaduto executado sem interromper o tráfego

Grandes desníveis vencidos com o CVS Execução de ponte sobre rio
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