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ESCORAMENTO DE GRANDE CARGA

CiMBRe MK

Estruturas de escoramento para o suporte de cargas em obras de Construção Pesada composta por vigas (riostras) MK padrão. 

•	 Montagem rápida e segura na própria obra.

•	 Sistema modular muito versátil em diferentes configurações de 

escoramento.

•	 Permite torres independentes ou conjugadas.

•	 Poucos elementos e múltiplas configurações.

•	 Hastes independentes em soluções com inclinação.

•	 União simples e segura entre componentes.

•	 Possibilita o encaixe na base das torres para minimizar a capacidade de carga.

•	 Diferentes opções de desforma na base ou na cabeça:

- Desforma com macaco hidráulico na base e cabeça

- Desforma com cunha na base e cabeça

- Desforma com hastes na cabeça

•	 Opção de incluir sistemas de travamento unindo as torres para otimizar a 

solução.

•	 Segurança garantida: plataformas e guarda corpos em qualquer ponto 

das torres. Escadas de acesso entre torres.

Vantagens

Aplicação de cimbre MK em edifícios a grande altura
Encaixe na base da torreSegurança garantida União entre componentes
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CiMBRAS MK

CaraCterístiCas

•	 Modulações em planta: 0,75; 1; 1,5; 2; 2,5 y 3 m (em todas suas combinações).

•	 Possíveis configurações de escoramento:

CIMBRE MK-360

Cimbre em pórtico Apoio de tabuleiro de canto variável

CIMBRE MK-150

Escoramento da tabuleiro superior Cimbre MK-150 travado

ESCORA MK

Escoramento de vigas pré-fabricadas com Escora MK

ESCORAMENTO DE GRANDE CARGA

T-500

Desenvolvido para suportar grandes cargas a elevadas alturas, em Construção Pesada. Alta produtividade com grandes cargas, em alturas elevadas e amplos vãos 

entre as torres.

•	 Número reduzido de apoios por sua grande capacidade de carga.

•	 Montagem rápida e segura no solo da obra.

•	 Sistema modular moldável a diferentes alturas.

•	 Totalmente desmontável. Armazenamento e transporte simples, por seu 

pequeno volume.

•	 Desforma: elementos de calço e postes de topo.

•	 Sistema seguro: plataformas para recepção de módulos, guarda corpo 

protetor e acessos protegidos entre estes.

•	 Permite torres independentes ou conjugadas.

•	 Possibilita sistema de atirantado para otimizar a solução (minimizar 

quantidade de material).

Vantagens CaraCterístiCas

•	 Módulo em planta das torres: 

2 x 2 m e 2 x 3 m.

Acessos, plataformas e proteções seguras
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