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CATÁLOGO DE PRODUTO
SISTEMA TREPANTE INTERIOR



Sistema projetado para realizar de forma segura: trepas interiores na cofragem de fustes 
ocos, poços de elevador e todo o tipo de estruturas ocas com múltiplas secções. O Sistema 
Trepante Interior baseia o seu design na simplicidade: muito fácil de montar, sem necessidade 
de ferramentas e a movimentação é rápida e simples.

Sistema Trepante Interior

Seguro Versátil Rentável

A operação de movimentação é efetuada 
através de grua sem que seja necessário 
a intervenção direta de um operário. O 
Sistema Trepante Interior é compatível com 
os acessórios de segurança da Alsina.

Projetado para solucionar uma grande 
variedade de secções interiores de parede, 
com recurso a elementos padrão. Existe 
também a possibilidade de estudar e 
calcular o fabrico por medida de um conjunto 
trepante interior que permita solucionar 
qualquer exigência do projeto.

Permite sustentar a cofragem pelo lado 
interior, sem a necessidade de recorrer 
a elementos como andaimes ou o 
escoramento desde o solo. Implica uma 
poupança considerável de mão-de-obra e de 
material, já que tanto o suporte basculante 
como o apoio móvel são recuperáveis. As 
vigas de madeira permitem uma adaptação 
ao projeto sem que seja necessário fabricar 
elementos por medida.
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Sistemas Alsina - Sistemas Trepantes

Sistema trepante com apoio móvel

O Apoio Móvel é utilizado quando é possível 
deixar um orifício no elemento estrutural do 
betão. É necessário colocar previamente no 
betão uma caixa recuperável denominada de 
estrutura recuperável. Após a betonagem, 
a cofragem é retirada e, em seguida, a 
estrutura recuperável. Por fim, eleva-se a 
Consola Trepante Interior e o Apoio Móvel 
é colocado no orifício deixado pelo Estrutura 
metálica. Quando o Sistema Trepante 
Interior está apoiado no orifício do betão 
fica garantida a sua posição, porque o Apoio 
Móvel foi concebido para ser desbloqueado 
manualmente através de um acionamento. 

Sistema trepante com apoio fixo

O Apoio Fixo é utilizado quando não é 
possível deixar um orifício no elemento 
estrutural do betão devido à utilização 
de armações de ferro ou por requisitos 
técnicos. No Sistema Trepante Interior não 
é possível utilizar barras passantes através 
do muro. Dessa forma, deve ser utilizado o 
Apoio Fixo que se fixa ao muro através de 
um tirante perdido. A fixação do Apoio Fixo à 
cofragem na instalação seguinte é efetuada 
com parafusos métricos, sendo recuperada 
para a instalação seguinte acedendo à 
plataforma inferior da Consola Trepante 
Interior. O sistema de Apoio Fixo suporta 
o peso da Consola Trepante Interior e só 
é possível deslocá-lo para cima através de 
uma grua.




