
Equipleva - Equipamentos de Elevação e Transporte, Lda.
Rua de Oliveira e Sá, 116 • Zona Industrial da Maia I • 4475-263 MAIA • PORTUGAL 

Tel.: 22 947 97 64 • E-mail: comercial@equipleva.pt
www.equipleva.pt

ESCADAS PROFISSIONAIS

Escada Dupla Combinada LPX

Fabricadas em alumínio, as escadas da Série LPX foram projetadas  para o nível de segurança 
mais elevado (PROF+). Incluem pernas de extensão e estabilizadores retráteis, facilitando a 
montagem da escada e a sua utilização em terrenos desnivelados.
Pode ser utilizada como escada extensível e como escada combinada.
Produto certificado por entidade independente, de acordo com a Norma EN 131.
• Compensação de desníveis até 200 mm
• Escada base extra larga: 550 mm
• Dobradiças, com fecho automático, executam a mudança rápida da posição
• Estabilizadores, retráteis e telescópicos, conferem estabilidade multidirecional
• Degraus antiderrapantes solidamente encaixados às secções laterais

Artigo n.º

860204 5,00 3,00 4,16 2,15 1,70 0,55 8 + 8 1,30 73/24 18,0

860205 5,80 3,30 4,86 2,40 1,85 0,55 9 + 9 1,30 73/24 19,1

860206 7,00 3,90 6,06 3,00 2,10 0,55 11 + 11 1,30 73/24 22,5

860207 8,20 4,50 7,26 3,60 2,50 0,55 13 + 13 1,30 85/24 25,4

860208 9,40 5,00 8,46 4,15 2,95 0,55 15 + 15 1,30 85/24 33,2

860210 10,90 5,90 9,96 5,00 3,55 0,55 18 + 18 1,30 85/24 38,3
Medidas em metros
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Estabilidade Total em 
desníveis

Ajuste simples e seguro da 
altura dos estabilizadores.  
Telescópicos e rebatíveis,  
aumentam a estabilidade e 
segurança da escada.

Os extensores das pernas  
compensam os desníveis.
Solução muito útil, já que a 
maioria dos pavimentos
não é plana. 

A  solução combinada dos 
extensores de pernas com os 
estabilizadores telescópicos 
evita  acidentes, bem como o 
deslizamento da escada.

Degraus EXTRA LARGOS
550 mm

Estabilizadores retráteis

Pernas de nivelamento 
com extensão
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Acessórios que incrementam Segurança à Escada Dupla Extensível LPX

SUPORTE PARA POSTES
Reduz o risco de deslize lateral.
Graças à sua forma circular, adequa-se à maioria dos postes.
Deve ser usado em simultâneo com os estabilizadores,
para impedir o deslize na base da escada.
• Em aço galvanizado, para reforço da robustez e
   prevenção de sujidade
• Fixação fácil ao degrau de topo da escada

GANCHOS DE SEGURANÇA (par)
Reduzem o risco de deslize lateral e na base da escada.
Com estes ganchos, o topo da escada fica estabilizado.
Ø 80 mm.
• Fixação fácil (inclui material)
• Ideal para escadas Simples. Nas escadas Extensíveis
   os ganchos impedem a total extensão da escada

SUPORTE PARA PAREDE
Adequado para trabalhar com algum afastamento à
parede, ou posicionar a escada sobre uma janela.
• Em aço eletrogalvanizado, para impedir a corrosão
• Medidas: largura: 1050 mm; profundidade: 340 mm
• Fixação fácil ao degrau de topo
• Deve ser usado em simultâneo com os estabilizadores,
   para impedir o deslizamento lateral ou na base da escada

SUPORTE PARA MUROS (par)
Aumenta segurança junto a muros e paredes de betão.
Instalação simples no degrau mais conveniente.
Ideal para escadas Simples. Nas escadas Extensíveis
este suporte impede a total extensão da escada.
• Em alumínio
• Aplicação em paredes de betão até 250 mm de
   largura inclusive
• Deve ser usado em simultâneo com o estabilizador
   para impedir o deslize da escada
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As causas mais comuns de acidentes
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