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PONTES MODULARES MTB 

O sistema de Pontes Modulares da Altrex está concebido para módulos combinados de 2, 3 ou 4 m de comprimento. 
As pontes são fáceis, rápidas de montar e muito versáteis em trabalhos de pinturas, instalação de caleiras, renovações de fachadas, 
limpezas, etc., onde é importante criar um vão livre. A estrutura (estrado) pode ser acondicionada num espaço reduzido através 
da sua original forma em “V”. As pontes modulares são usadas em:
• Suportes verticais telescópicos
• Entre Torres Rolantes

1,54 X 0,60m

Pontes Modulares c/ Suportes Telesc.
As pontes modulares foram especialmente concebidas tendo em conta os aspetos 
ergonómicos. Estas pontes modulares são leves, e podem ser montadas no solo e elevadas 
através de guincho manual.
Produto em conformidade com a Norma EN 13374.
 

Estrutura em Alumínio
• Em virtude da estrutura possuir forma em “V”, esta pode ser facilmente 
  acondicionada, ocupando reduzido espaço no transporte ou na 
  armazenagem
• Graças aos encaixes cónicos dos tubos, as estruturas podem ser unidas 
  facilmente 
• A estrutura é fornecida com suportes para as guardas de proteção em 
  ambos os lados
• Sistema modular combinado com comprimentos de 2, 3 ou 4 m. 
  Comprimento máximo de 12 m

Plataformas de Madeira
• As plataformas de madeira estão equipadas com orifícios, sendo que os   
  anéis destes são em aço para maior durabilidade
• As plataformas são fabricadas com uma superfície antiderrapante

Suportes Telescópicos Verticais em Alumínio 
• O suporte telescópico vertical em alumínio pode ser ajustado em altura   
  com intervalos de 250 mm e movimentado por uma só pessoa
• O guincho manual é provido com um cabo de nylon, permitindo um  
  ajustamento contínuo nas pontes modulares

Guardas de Proteção das Pontes Modulares
• As guardas de proteção em alumínio são leves e fabricadas numa peça 
  única, permitindo uma montagem rápida e fácil
• As guardas são fornecidas com um resguardo em alumínio para uma 
  maior proteção 
• As guardas de proteção possibilitam uma maior segurança ao nível do  
  joelho e da cintura

Estrado ajustável em altura
com intervalos de 25 cm

Suporte telescópico com 
guincho manual

EN 13374

Alturas das plataformas
com suportes telescópicos

Mínima - 3 m
Máxima - 5 m


