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CATÁLOGO DE PRODUTO
PRUMO A-LITE



A Escora A-lite é o novo sistema de escora telescópica da Alsina, fabricado em alumínio para oferecer 
leveza e resistência simultaneamente. A Escora A-lite pode ser utilizada como escora de sustentação 
independente ou como torre de carga. O acessório conhecido como armadura de escoramento foi 
desenhado para escorar as escoras A-Lite e formar torres de carga independentes com segurança e 
rapidez. Projetada e fabricada em conformidade com a norma europeia EN 16031.

Prumo A-Lite

Rentável Resistente Seguro

Montar e desmontar um sistema de 
escoramento com a escora A-lite significa 
uma considerável economia de tempo. Tanto 
o design quanto a leveza do sistema e seus 
múltiplos acessórios facilitam o trabalho 
no local, permitindo que trabalhe com 
segurança sem a necessidade de uma grua 
e com alta produtividade na obra.

A Escora A-lite é fabricada em alumínio, 
tal não impede que ofereça uma alta 
capacidade de carga em obra. O marco 
de travamento foi projetado para travar 
as escoras e ser possível a formação de 
torres de carga. É fabricado em diferentes 
tamanhos. O tipo de ancoragem à Escora 
A-lite é facilmente realizado através de um 
sistema duplo de cunha.

A Escora A-lite inclui uma segurança 
para evitar a desmontagem da cana da 
escora com rosca. Este sistema estabiliza 
o conjunto assim que a escora estiver à 
altura desejada para a instalação e posterior 
manuseamento na obra.
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Sistemas Alsina - Escoras

Compatível

A Escora A-lite e os marcos de travamento são compatíveis com 
estes sistemas:

• Viga de madeira HT-20 / Vistaform Lajes
• Viga de Alumínio / Sistema Aluflex
• Viga metálica MF / Mesa Multiform

Componentes

1. Eixo
2. Porca de ajuste
3. Travão de segurança
4. Corpo da escora
5. Ranhuras para travamento

Fabricado em alumínio, a escora A-lite é 
uma escora leve, que pode ser transportada 
à mão e por apenas uma pessoa. Esta 
versatilidade e capacidade de regulação 
do A-Lite permitem que esta escora possa 
ser utilizada como uma boa solução para a 
instalação de diversas lajes.

Marco de travamento A-Lite

A função do Marco A-Lite é a junção das escoras de alumínio para 
a montagem das torres. Neste caso, a carga admissível da escora 
aumenta devido ao efeito de rigidez. Existem várias medidas de 
comprimento do Marco A-Lite entre os 1,22 m e 3,00 m. Com 
estas medidas é possível uma aplicação nas diversas distâncias 
necessárias para otimizar as escoras, de acordo com as cargas que 
devem suportar.

Comprimento 
(cm) Alturas (cm)

270 170 - 270 

350 210 - 350

480 340 - 480

600 460 - 600




