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CATÁLOGO DE PRODUTO
PRUMO EUROPROP A



A nova geração de escoras Classe A com sistema de descarga rápida e segurança de utilização 
integrada. A Alsina, fiel à sua vertente de investigação, apresenta uma escora, a A30, que proporciona ao 
mercado melhorias tecnológica inovadoras e significativas. E tudo isto com uma escora com apenas 12 
quilos de peso. A escora A30 da Alsina foi desenhada e fabricada de acordo com a norma europeia EN 
1065, certificada pelo prestigiado instituto alemão Sigma Karlsruhe GmbH.

Prumo Europrop A

Rentável

Nova descarga rápida, prática e segura. 
Durabilidade: menor desgaste devido à 
utilização. O sistema de descarga integrado 
consegue maior rapidez na descofragem, 
reduzindo o tempo de recuperação da 
escora em cerca de 80%, comparativamente 
com o de uma escora convencional.

Seguro

Sistema Anti-separador de cana e corpo.
Regulador com batente para a rosca. Distância 
de segurança, para evitar o risco de entalar 
as mãos.  A A30, equipado com um sistema 
Anti-separador de cana e corpo, evita a 
queda da cana, eliminando o risco nas 
movimentações com grua.

Resistente

Certificada pelo prestigiado instituto alemão 
Sigma Karlsruhe GmbH. Maior sobreposição 
entre corpo e cana. Com as escoras A30 
combinou-se no mesmo produto duas 
propriedades à priori contraditórias: a leveza 
da escora tradicional espanhola e a elevada 
resistência exigida pela rígida norma 
europeia EN-1065.

Edifício Nuova Garibaldi em Milão, Itália
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Sistemas Alsina - Escoras

Duradouro

Fabricado em aço de alta qualidade com maior espessura. Graças 
ao sistema de descarga, não é necessário bater na parte inferior do 
corpo da escora nem nas abas da rosca para fazer a recuperação, 
exigindo assim menor esforço e desgaste do material.

Características da escora A40

Espessura (mm) (cana/corpo) 3,6 / 2,5

Diâmetro (mm) (cana/corpo) 48,3 / 57

Espessura sapatas (mm) 5

Peso (kg) 18,93

Altura máxima/mínima (m) 4 / 2,7

Código 64040

Acabamento com pintura poliéster

Escora A40

Características da escora A35

Espessura (mm) (cana/corpo) 3,2 / 2,5

Diâmetro (mm) (cana/corpo) 48,3 / 57

Espessura sapatas (mm) 5

Peso (kg) 17

Altura máxima/mínima (m) 3,5 / 2,2

Código 64035

Acabamento com pintura poliéster

Escora A35

Características da escora A30

Espessura (mm) (cana/corpo) 2,7 / 2,4

Diâmetro (mm) (cana/corpo) 42,5 / 50

Espessura sapatas (mm) 5

Peso (kg) 12,5

Altura máxima/mínima (m) 3 / 1,8

Código 64033

Acabamento com pintura poliéster

Escora A30

1. Cana
2. Passador
3. Descarga
4. Rosca com batente
5. Corpo
6. Sapatas

Componentes




