
www.alsina.com

CATÁLOGO DE PRODUTO
SISTEMA TREPANTE C240



Elemento projetado para cofragem trepante de paredes até alturas de 6 m em total segurança para o 
operário. A sua colocação pode fazer-se mediante dois sistemas de ancoragem: utilizando Barras M-24 
ou mediante Cones metálicos com escoras de fixação no betão. Compatível com o sistema de cofragem 
de paredes Alisply Paredes, Alisply Circular e o sistema Multiform Vertical.

Dispõe de um sistema de fecho que permite 
deslocar o painel para trás no momento da 
descofragem, permitindo que as operações 
na parede trepante sejam executadas de 
modo simples e seguro. 

Seguro

Foi projetado considerando a completa 
segurança para o operário. Dispõe de uma 
plataforma de trabalho livre de obstáculos 
e de um corrimão de segurança, evitando 
assim qualquer situação de risco durante as 
operações de montagem e/ou descofragem.

Versátil

As operações de cofragem são realizadas 
por meio de um carro de movimentação 
que separa 75 cm a cofragem da parede. 
Esta característica permite a movimentação 
conjunta da cofragem junto da consola sem 
necessidade de desmontagem.

Eficiente
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Sistemas Alsina - Sistemas Trepantes

Características

• Plataforma de 2,4 m de largura.
• Para alturas de cofragem até 6 m.
• Comprimento de plataforma para 3 m lineares de cofragem.
• Suporte as diferentes pressões do vento, a qualquer altura.
• Plataforma projetada para suportar 2 kN/m2, além do próprio 

peso da cofragem.
• Sistema de descofragem através de carro com rodas.
• Dispõe de uma plataforma inferior ampla e segura.

Conjunto móvel com grua

A Consola C-240 foi projetada para oferecer a possibilidade de 
transportar o conjunto composto pela consola trepante e pela 
cofragem, sem a necessidade de o desmontar.

Componentes

1. Painel Alisply Paredes 3x1
2. Guarda-corpo
3. Prolongamento guarda-corpo
4. Corrimão de segurança
5. Estabilizador do sistema trepante
6. Velas trepantes
7. Vigas Primárias
8. Suplemento Rede
9. Plataforma inferior
10. Plataforma de trabalho
11. Consola trepante




