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CATÁLOGO DE PRODUTO
SISTEMA TREPANTE T1C



Sistema para realizar de forma segura paredes verticais e paredes inclinadas a uma face em altura. O 
Sistema Trepante T1C da Alsina soluciona as obras de barragens, pilares e projetos complexos que 
exigem a cofragem a uma face. A versatilidade do sistema permite dar resposta a soluções padrão e 
oferecer soluções especiais. Sistema rentável devido à utilização de componentes do sistema Multiform 
de Alsina. Facilidade na montagem e união dos elementos através de passadores que dispensam a 
utilização de ferramentas. Compatível com todos os sistemas de segurança da Alsina, e normas de 
segurança europeias. O design das plataformas de trabalho foi pensado para proporcionar uma 
segurança integral do operário, tanto no trabalho em plataforma como na movimentação entre elas.

Sistema Trepante T1C

Simples Seguro Versátil

Sistema concebido para ser montado 
facilmente, já que a maioria dos elementos 
são unidos através de cavilhas e dispensam 
a utilização de ferramentas ou elementos 
roscados. O sistema de ancoragem fixo do 
Sistema Trepante T1C é efetuado através 
de um tirante perdido e de um cone M36.

Os sistemas trepantes da Alsina foram 
concebidos tendo em conta a total segurança 
dos operários em todas as fases da obra. As 
plataformas de trabalho proporcionam total 
segurança ao operário, tanto no trabalho 
na plataforma como no movimento entre as 
consolas.

O Sistema Trepante T1C foi projetado 
para solucionar uma grande variedade 
de secções de parede, com recurso a 
elementos padrão. Existe a possibilidade 
de estudar e calcular um conjunto trepante 
à medida, para que permita solucionar 
qualquer exigência do projeto.
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Sistemas Alsina - Sistemas Trepantes

Eficaz

O Sistema Trepante T1C da 
Alsina apresenta uma solução 
para as obras em barragens, 
pilares e projetos complexos 
que exigem a utilização deste 
tipo de cofragem trepante a 
uma ou duas faces, em posição 
vertical ou inclinada. Alsitec, o 
departamento técnico da Alsina, 
realiza um estudo completo 
para adaptar o sistema ao 
projeto.

Alsitec

O Gabinete Técnico da Alsina realiza um estudo técnico com a 
implantação e distribuição do material necessário para executar 
a obra, bem como o apoio técnico específico para solucionar as 
características formais e estruturais de cada projeto.

Trepante vertical reto a uma fase Trepante inclinado a uma face




