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ESCADAS APLIC. ESPECÍFICAS

Escolha Produtos Normalizados.
Os nossos equipamentos cumprem
com as diretivas da CE.
A Escada de Camião permite o acesso ao topo da cabine e da caixa do camião,
que se revela da maior importância para situações emergente de avarias, intervenções de
manutenção, etc.
As restantes Escadas de Acesso destinam-se a proporcionar ao utilizador uma passagem
segura e confortável a áreas de trabalho elevadas:
- Mezzanines, Cais de Carga, Espaços entre Pisos, etc.
A mobilidade, a facilidade de armazenamento e o conforto proporcionado são vantagens que se
destacam nestes equipamentos.
As Plataformas de Acesso foram concebidas tendo em vista o Setor dos Transportes, embora
possam ser úteis noutras Áreas de aplicação. A sua construção adapta-se na perfeição à
passagem para veículos pesados. Móveis, deslocam-se com facilidade.
Guarda corpo elevado confere proteção reforçada.
Os vídeos apresentados podem constituir um apoio adicional na seleção do produto que melhor
se adapta à sua utilização.
A STOCKMASTER, com fabrico na Austrália, é o produtor que escolhemos para a conceção
das Escadas e Plataformas de Acesso na categoria mais exigente – PROFISSIONAL+.

> Plataforma de Acesso TRACKER ST
> Escada Dupla Ext. 6092, c/ ganchos
> Escada para Escavações
> Escada de Camião “Lorry”
> Escada de Camião

Bancos Escadotes Escadotes

Escadas Telescópicas e Articuladas 

Escadas Domésticas Escadas Profissionais

Escadas de Acesso para Bombeiros Escadas Fixas de AcessoEscadas em Alumínio e Fibra de Vidro 

Subir em Segurança

Escolha o produto certo

Impressão

Catálogo WIBE

Catálogo ESCADAS EQUIPLEVA

Escadas p/ Mezzanines Escadas Móveis para Estantes Escadas Aplic. Específicas
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ESCADAS APLIC. ESPECÍFICAS

Plataforma de Acesso TRACKER ST

A Plataforma móvel ideal para uma passagem segura a locais de trabalho elevados.
Produto em conformidade com a EN 131, parte 1 e 2.
• Com 2 rodas de 200 mm de diâmetro e um controlo de elevação ergonómico, é muito 
  fácil de deslocar na maioria dos pavimentos. 
• Com a pegadeira de controlo elevada, o operador mantém-se afastado 
  permitindo um andamento normal com o mínimo esforço.
• Está particularmente vocacionada para o setor dos transportes, não só pela 
  passagem fácil e segura a veículos pesados, mas também pela facilidade em ser 
  deslocada e utilizada em vários locais.
• O sistema de rodas adiantado em relação à restante estrutura da plataforma, 
  permite que esta encoste com perfeição à área de acesso. 
  Não permite a utilização contra uma parede. 
• Ao sair do local de trabalho, mais elevado, o utilizador desce de frente para o topo da 
  plataforma, onde dispõe de uma área ampla para rodar o corpo e descer de costas, 
  com segurança.
• A altura do topo da plataforma nunca deve ser superior à altura da zona de acesso, 
  pelo contrário, deve ficar aproximadamente um degrau abaixo, de forma a não ser 
  afastada da zona de contacto.
Este produto é fornecido desmontado.

Tracker ST com 
a pegadeira de 
controlo elevada 
(acionada)

Artigo n.º

SM  -  ST3 0,86 1,88 0,90 3 0,78 0,53 24,0

SM  -  ST4 1,15 2,17 1,01 4 0,82 0,53 26,0

SM  -  ST5 1,44 2,46 1,11 5 0,86 0,53 28,0

SM  -  ST6 1,72 2,74 1,22 6 0,90 0,53 32,0

SM  -  ST7 2,01 3,03 1,33 7 0,94 0,53 34,0

SM  -  ST8 2,30 3,32 1,46 8 0,98 0,53 38,0

SM  -  ST9 2,58 3,60 1,59 9 1,02 0,53 41,0

SM  -  ST10 2,87 3,89 1,72 10 1,06 0,53 43,0

a Sistema de 2 rodas com 200 mm de diâmetro  

a Passagem e acesso com segurança total 

a Opção de degraus perfurados (caso de chuva ou óleos)

Medidas em metros



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

Escada Dupla Extensível 6092, c/ ganchos

Fornecida com 2 kits de ganchos: 1 kit nos montantes da escada e 1 kit nos corrimões.
Modelo profissional. Escada em alumínio, com perfil em formato “D”, proporciona elevada
estabilidade e segurança. Este design aumenta 4 vezes a resistência à torção.
Fecho de segurança, na secção extensível, impede o deslizamento lateral.
Ideal para suspender em prateleiras (2 níveis de apoio) e no acesso a mezzanines.
Esta escada só pode ser utilizada com os ganchos dos montantes apoiados.
Produto certificado por entidade independente, de acordo com a Norma EN 131. 

• Corrimões telescópicos de forma contínua, com fecho rápido.
• Degraus amplos, com profundidade de 450 mm
• Largura interior da escada: 500 mm 
• Espaço entre degraus: 250 mm

Artigo n.º

609204 4,45 3,50 3,22 2,23 2,03 2,96 8 + 8 0,55 0,66 60/60 18,2

609215 4,85 3,75 3,72 2,47 2,26 3,35 9 + 9 0,55 0,66 60/60 20,0

609205 6,50 4,20 4,97 3,22 2,72  4,58 11 + 12 0,55 0,66 60/60 25,6

EN 131

Medidas em metros
*Altura vertical até ao rebordo superior da suspensão

PRODUTO
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Ganchos (2) fixados nos 
montantes, abertura 60 mm

Amplos degraus, em
formato “D” 

Ganchos (2) nos corrimões 
telescópicos

Fecho de segurança na 
secção extensível

Fecho simples do sistema 
telescópico

Corrimões acrescem
segurança na utilização

ESCADAS APLIC. ESPECÍFICAS

Art. nº 609215
Corrimões telescópicos

Art. nº 609215
Rebatida

GARANTIA
ANOS10

*
*
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ESCADAS APLIC. ESPECÍFICAS

Escada para Escavações

Escada telescópica em alumínio. Permite o acesso a cotas negativas entre 1,00 a 4,75 m.
A saída é frontal e segura, apoiada numa plataforma com pés de apoio articulados.
Corrimões asseguram estabilidade na passagem.
• Ideal para escavações e fundações
• Sistema telescópico confere versatilidade em múltiplos acessos
• Prática: plataforma rebatível, com 450 x 500 mm, ocupa pouco espaço de armazenamento; 
  rodas facilitam a deslocação
• Degraus amplos com 80 mm de profundidade

Artigo n.º

2451/306 -1,00 a -1,95 6 + 4 0,62 21,2

2451/308 -1,45 a -2,95 8 + 7 0,62 25,2

2451/312 -2,40 a -4,75 12 + 12 0,62 32,6

Cota negativa
min. - máx.

Largura
na base

Peso
(kg)Degraus

GARANTIA 

5 ANOS

Medidas em metros

Anéis de elevação

Sistema telescópico

Perfis reforçados Degraus com 80 mm
de profundidade

Rodas facilitam a
deslocação

Pés articulados de apoio
à plataforma

Artigo Nº 2451/308
Escada telescópica

para cotas negativas
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ESCADAS APLIC. ESPECÍFICAS

Escada de Camião “Lorry”

A Escada portátil “Lorry” permite o acesso confortável e seguro ao seu camião.
Ideal para utilização nas áreas de logística e construção, em atrelados com altura
entre 1,25 a 1,49 m. 
Possui 2 apoios magnéticos de 85 kg, que fixam firmemente a escada ao reboque.
Pernas de extensão, com pés articulados, permitem ajuste de altura, em intervalos de 20 mm,
até 230 mm, adaptando a escada ao pavimento, com estabilidade.
Produto em conformidade com a Norma EN 14122.
• Resiste a uso intensivo, sobre pavimento nivelado ou com desníveis
• Corrimão telescópico rebatível, para armazenamento fácil
•  Escada leve e compacta para armazenamento
• Degraus antiderrapantes com 200 mm de profundidade

Artigo n.º

2456/005 1,25 - 1,49 2,05 - 2,92 1,72 5 0,80  13,5

Altura
rebatida

Altura 
da escada

Altura
do camião

Largura
na base

Peso
(kg)Degraus

GARANTIA 

5 ANOS

Medidas em metros

Corrimão telescópico com 
pino de bloqueio

Pés articulados
antiderrapantes

Magnetes para fixação da 
escada ao reboque

Corrimão rebatível
para armazenamento

Opção: corrimão adicional 
(Ref. 2456/050)

Pernas de extensão

Degraus com 200 mm
de profundidade
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ESCADAS APLIC. ESPECÍFICAS

Escada de Camião

A Escada de Camião permite fácil acesso ao topo do mesmo. 
A partir deste local pode supervisionar toda a área superior e inclusive proceder a intervenções, 
como por exemplo, reparar uma unidade de ar condicionado.
Os degraus são antiderrapantes, e estão firmemente encaixados aos perfis laterais por um 
sistema encastrado de dobradiças, que recolhem os degraus, para a escada rebater. 
Para abrir a escada estendem-se os degraus e fica pronta para utilização. 
O acesso ao 1º degrau da escada é facilitado por uma patilha especificamente concebida 
para o efeito.
Produto em conformidade com a Norma EN 12951.
• Rebatível, pode ser fechada com um cadeado, impedindo o acesso por estranhos
• Fabricada em alumínio anodizado, para aumento de robustez e para impedir a sujidade 
  nas mãos ou no vestuário
• À prova de água e resistente à corrosão e a temperaturas extremas

Acessórios para fixação não incluídos (ver desenhos no rodapé)

Artigo n.º

727066 0,32 1,98 6 5,2

727067 0,32 2,28 7 5,9

727068 0,32 2,58 8 6,6

727069 0,32 3,08 10 7,9

Largura Comprimento Degraus Peso

Escada rebatidaAcesso ao 1º degrau

MONTAGEM DA ESCADA 
Os 3 Acessórios proporcionam 4 formas de fixação

Acessório Ref. 727065
Fixação para rotação a 90º

Acessório Ref. 727283
Fixação standard

Acessório Ref. 727064
Possibilidade de 2 tipos de fixação


