PRINCIPAIS ACESSÓRIOS PARA ESCADAS DE FIBRA DE VIDRO

ENCOSTO PARA ESCADA
A finalidade deste acessório é
proporcionar o correto apoio da escada
no poste, garantindo estabilidade e
segurança na utilização das escadas.
Temos diferentes modelos de encostos,
que se adequam a cada necessidade:
• CORREIA LONADA: Este encosto e confeccionado em borracha com três camadas de
lona, proporcionando maior estabilidade, resistência e segurança para o usuário durante a
utilização da escada.
• ENCOSTO DE BORRACHA: Cinta de Neoprene revestida com borracha.
• ENCOSTO FERRO “V”: Confeccionado em aço 1020 galvanizado eletrolítico 1020, modelo
“V”, é padronizado por algumas concessionárias como Cemig, CEEE.
• ENCOSTO FERRO “M”: Confeccionado em aço 1020 galvanizado, modelo “M”, é padronizado
por algumas concessionárias como CPFL, RGE Sul, Elektro.

CATRACA
Utilizado nas escadas extensíveis, este é o
equipamento responsável por travar a escada na
altura desejada, quando a mesma é içada.
• CATRACA DE ALUMÍNIO: Base e corpo da catraca
em alumínio e lingueta em material termoplástico.
• CATRACA DE NYLON: Caixa em aço 1020
galvanizado e gancho com alma de aço 1020
galvanizado, revestido com termoplástico.
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ROLDANA
Peça que proporciona a abertura desejada da
escada, através do tracionamento pelo usuário
através de corda.
• ROLDANA DE NYLON: Seu suporte é em aço
galvanizado 1020 e sua roldana em termoplástico.
• ROLDANA DE ALUMÍNIO: Seu suporte é em
aço galvanizado 1020 e sua roldana em alumínio.

NIVELADOR DE MADEIRA
Acessório desenvolvido para alinhar a escadas em
pisos em desnível, proporcionando a utilização do
equipamento com segurança.
• Nivelador em madeira compensada com 5 níveis de
ajuste para pisos não uniformes.
• Plataforma de apoio emborrachada, com pintura
amarelo e preto para sinalização e verniz de proteção.
• Possui alça para transporte.
• Capacidade de carga: 200 kgf
• Massa do nivelador: 3,5 kg
• Dimensões: 520 mm X 160 mm X 120 mm
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SAPATA
Acessório utilizado na base da escada, acoplada ao
perfil, garante a aderência do equipamento com solo.
SAPATA DE BORRACHA: Sapata de borracha para
escada de fibra de vidro. Adapta-se a todos os
modelos de escada de fibra extensiva, existentes no
mercado.
SAPATA ARTICULADA: Confeccionada em base de
alumínio com solado em borracha, tem sua base
móvel, proporcionando melhora ajuste ao solo.

CORDA
Em conjunto com a roldana, atua na abertura e fechamento da escada,
a partir, do acionamento do usuário. Espessura de 8mm ou 10mm.

GANCHO LATERAL
Dispositivo utilizado para realizar a amarração do topo da
escada no poste, é padronizado por algumas concessionárias
como CPFL, RGE Sul, Elektro, Cemig, CEEE.

GUIA “L”
Peça metálica destinada a sustentar/unir os perfis da escada extensiva.

GUIA COM ABA
Terminal para escada de fibra, confeccionado em
material termoplástico.

GUIA SEM ABA
Limitador de curso para escada de fibra, confeccionado em
material termoplástico.

