
www.alsina.com

CATÁLOGO DE PRODUTO
PRUMO ALISAN



Prumo Alisan

A Alsina dispõe de uma gama de Escoras Telescópicas com medidas compreendidas entre 1,5 e 6 metros 
que se adaptam a todos os sistemas de cofragem, quer sejam sistemas Alsina ou de outros fabricantes. 

** A Escora de 6 m pode ser utilizada de 
um ou de outro lado, o seu rendimento é 
exatamente o mesmo.
* Dados fornecidos pelo fabricante, com 
base em testes realizados pela Applus.

Notas:
• Valores para escoras perfeitamente 

alinhadas e com a carga vertical 
centrada.

• Ao mesmo tempo que se efetua a 
montagem, procede-se sempre a uma 
revisão do material para verificar se 
está apto a ser utilizado.

World Trade Center, Paraguai



Sistemas Alsina - Escoras

• Fabricada com tubo 
de aço de elevada 
qualidade S275JR 
(ST-44).

• As bases, a rosca 
e o passador são 
igualmente em aço.

• Tanto o corpo como 
a cana da escora são 
pintados com pintura 
poliéster para maior 
proteção contra as 
intempéries e para 
que aumente o seu 
tempo de utilização 
na obra.

Elemento de suporte para a Escora Alisan, a Escora A30 / A35 / A40 e 
as escoras telescópicos convencionais. O Tripé Alisan auxilia a base 
do piso e adapta-se a todos os sistemas de cofragens de lajes de 
Alsina. A sua colocação é muito simples uma vez que incorpora um 
sistema de fecho sem que haja necessidade de qualquer elemento 
de rosca, um simples golpe de martelo fecha e abre o engate 
assegurando assim a estabilidade das escoras na base do piso.

Tripé Alisan
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Altura Máx.
6,00 m
10,10 kN

5,00 m
13,30 kN

Altura Mín.
3,60 m
33,20 kN

Altura Máx.
5,20 m
8,50 kN

4,20 m
15,70 kN

Altura Mín.
3,55 m
23,50 kN

Altura Máx.
4,00 m
6,00 kN

3,20 m
14,20 kN

Altura Mín.
2,45 m
16,40 kN

Altura Máx.
3,10 m
10,10 kN

2,40 m
18,00 kN

Altura Mín.
1,80 m
19,9 kN

Altura Máx.
1,50 m
9,6 kN

Altura Mín.
1,00 m
11,00 kN

Escora 6 m ** Escora 5 m Escora 4 m Escora 3 m Escora 1,5 m Tipo de escora 

63025 64029 64005 64003 64007 Código do produto

60,3 60 48 48 48 Ø Tubo corpo mm

2,7 2 2 2 1,8 Espessura corpo mm

48,3 52 41 41 41 Ø Tubo cana mm

4 2,5 2,5 2,5 1,8 Espessura cana mm

31 18,58 11,25 10 5,48 Peso kg




