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Plataformas de Trabalho Saftec®

PLATAFORMAS DE TRABALHO E SEGURANÇA

A produção de um produto complexo como as plataformas 
Saftec®, é extremamente exigente sendo necessário muito 
rigor, precisão e boas condições de mobilidade.

É absolutamente necessário deter instalações fabris 
adequadas, modernas e robotizadas.

A plataforma de trabalho e segurança Saftec® é fabricada 
na Metalusa em equipamentos da mais avançada tecno-
logia, onde os processos internos estão organizados para 
oferecer ao mercado um produto competitivo, com quali-
dade e de fácil utilização.

A alta qualidade da soldadura é obtida em avançados e 
modernos robots com ferramentas de posicionamento 
de grande precisão.

A galvanização por imersão a quente, prolonga o 
tempo de vida útil das plataformas de trabalho 
Saftec®, aumentando assim a sua rentabilidade 
bem como durabilidade, conferindo ao produto 
uma enorme mais-valia.

A precisão da soldadura é garantida por meio de 
robots.

A plataforma de trabalho Saftec® foi concebida para ser 
facilmente transportável mantendo todas as exigências 
a nível de segurança e qualidade do equipamento e como 
tal pode ser articulada até ficar completamente dobrada.

Os componentes da plataforma de trabalho Saftec® 
permitem a máxima produtividade na montagem e des-
montagem com flexibilidade e elevada segurança.
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O peso da plataforma Saftec® é de 155 daN/ml com ex-
tensão traseira aplicada.

Cargas Admissíveis:
• A Sub-carga de circulação é de 150 daN/m²
• Altura da “banche” máxima de 8.5 m (160 daN/ m²);
• Força do vento: 85 Km/h são 60 daN/ m²;
• Suporte standard 5000 daN;

A plataforma Saftec® está dotada de um sistema de se-
gurança automático que ativa o travão de segurança ao 
ser colocada nos suportes impedindo o desencaixe da 
plataforma do sabot.

A plataforma Saftec® está equipada com redes de proteção 
e guarda-corpos de proteção frontal durante os trabalhos 
e obra.

As extremidades são protegidas pelas barreiras laterais 
de forma a garantir a circulação e o trabalho em total 
segurança.
 

Plataforma de Trabalho

Para responder às necessidades de segurança nos tra-
balhos de cofragem em altura a Metalusa desenvolveu a 
plataforma desdobrável Saftec®.

Trata-se de uma plataforma multifuncional, fabricada 
com os mais sofisticados sistemas produtivos, por forma 
a permitir a maior segurança nos trabalhos em obra.

O reduzido número de componentes da plataforma 
desdobrável Saftec®, facilita a sua utilização, transfor-
mando-a numa solução económica para a utilização 
como plataforma de trabalho, na proteção anti-quedas 
e no escoramento na cofragem de paredes.

A estrutura monobloco da plataforma Saftec® apresenta 
a dimensão de trabalho de 1,75 m a 2,5 m em largura e 
de 4,0 m a 6,5 m de comprimento.

Os pontos de suspensão estão distanciados de 1,5 m 
para simplificar o planeamento e montagem em obra.

Suporte convencional 
de fixação 
da plataforma Saftec®.

Suporte para fixação 
da Plataforma Saftec® 
pela parte superior 
da laje (sem parede).

PLATAFORMAS DE TRABALHO E SEGURANÇA

Suporte para fixação 
da plataforma 
nas paredes.

Suporte para fixação 
da Plataforma Saftec® 
pela parte de baixo 
das lajes.
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ARMAZENAMENTO
A plataforma é retirada da área de armazenamento e des-
locada para a zona reservada à preparação da montagem.

ABERTURA DA REDE DE PROTEÇÃO
A rede de proteção é aberta até à posição vertical ou co-
locada com uma inclinação de 30°.

DESBLOQUEAMENTO 
E PROTEÇÕES LATERAIS
O fecho do pé da plataforma é destravado para permitir a 
sua abertura e são colocadas as proteções de segurança 
laterais.

CATÁLOGO METALUSA

Montagem e Desmontagem

A plataforma Saftec® é rápida e simples de montar. Com 
o auxílio de uma grua é desdobrada, suspensa e colocada 
na sua posição final através do encaixe nos respetivos 
sabots.

Está preparada para se adaptar, qualquer que seja a 
configuração dos edifícios, por apresentar um conjunto 
variado de acessórios complementares.

Os componentes que permitem à plataforma Saftec® 
executar um vasto e variado conjunto de aplicações:

• Acrescento em altura;
• Extensão traseira;
• Cantos exteriores;
• Redes de ângulo;
• Intermédios de rede;
• Suportes de apoio lateral;
• Acrescento dianteiro.

Plataformas Monobloco

PLATAFORMAS DE TRABALHO E SEGURANÇA
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ENGATE
Para elevar a plataforma é necessário engatar as cor-
rentes em 4 pontos. Os engates são ligados aos argolões 
que se encontram protegidos por tampas metálicas.

RETIRADA DOS SUPORTES
Os engates das correntes de elevação são colocadas nos 
argolões que desbloqueiam o travão de segurança per-
mitindo retirar a plataforma dos suportes colocados na 
parede de betão.

ELEVAÇÃO
A elevação das plataformas é executada lentamente de 
forma a permitir a abertura do pé da consola.
O deslocamento para a posição de fixação à parede é fei-
to com o pé da consola totalmente aberto e destravado.

COLOCAÇÃO NO SOLO
A plataforma é deslocada lentamente para o solo, articu-
lando de forma a que o encaixe articulado da estrutura 
do pé da consola seja efetuado corretamente.

COLOCAÇÃO NO SUPORTE
A plataforma é colocada sobre os suportes previamente 
colocados na parede de betão, acionando automatica-
mente o travão de segurança pela libertação dos engates 
das correntes de elevação.

ENCAIXE
Depois do pé da consola estar totalmente encaixado é 
efetuado o fecho do ferrolho, para o manter ligado à 
estrutura monobloco da plataforma Saftec®.

PLATAFORMAS DE TRABALHO E SEGURANÇA
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Transporte e Armazenagem

A plataforma Saftec®, depois de dobrada, apresenta as di-
mensões de 2,40 m de largura e 0,55 m de altura, permi-
tindo o empilhamento de 5 níveis para formar a carga do 
camião.

Os pontos de apoio, na sobreposição das plataformas, 
garantem a estabilidade no transporte. 

Para descarregar do camião, é possível levantar o 
conjunto de 5 plataformas empilhadas utilizando os 
4 pontos de levantamento previstos para esse efeito.

DESENGATE
Os engates das correntes de elevação são retirados dos 
argolões e são desmontadas as proteções laterais.

FECHO DE REDE
A rede de proteção é desbloqueada ao retirar o rebite 
e a cavilha de segurança, e de seguida é fechada até 
à posição horizontal, ficando colocada sobre o estrado 
da plataforma.

EMPILHAMENTO
Os engates das correntes de elevação são colocados nos 
pontos destinados ao manuseamento das plataformas 
Saftec®.

PLATAFORMAS DE TRABALHO E SEGURANÇA
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Elementos Saftec® 

P030101 PLATAFORMAS SUSPENSAS - VARIÁVEIS Peso (Kg)

P0301011500G Plataforma Saftec® completa 1,5-2,5m 
galv. 440,00

P0301012500G Plataforma Saftec® completa 2,5-4,0m 
galv. 600,00

P0301014000G Plataforma Saftec® completa 4,0-6,5m 
galv. 880,00

P030105 PLATAFORMAS SUSPENSAS - FIXAS Peso (Kg)

P0301051500G Plataforma Saftec® sem extensível 1,5m 
galv. 280,00

P0301052500G Plataforma Saftec® sem extensível 2,5m 
galv. 420,00

P0301054000G Plataforma Saftec® sem extensível 4,0m 
galv. 580,00

P030113 PROTEÇÃO PLATAFORMAS - REDES Peso (Kg)

P0301131500G Rede de proteção de 1,50m 48,00

P0301132500G Rede de proteção de 2,50m 72,00

P0301134000G Rede de proteção de 4,00m 95,00

P030114 PROTEÇÃO PLATAFORMAS - REDES MÓVEIS Peso (Kg)

P0301140700G Rede de proteção móvel C4 0,70m Saftec® 
galv. 17,90

P0301141000G Rede de proteção móvel C4 1,0m Saftec® 
galv. 22,40

P0301141500G Rede de proteção móvel C4 1,5m Saftec® 
galv. 30,30

P0301146001G Rede de proteção móvel para canto galv. 16,20

P0301146002G Rede de proteção móvel para canto interior 
galv. 19,20

P030109 PLATAFORMAS SUSPENSAS DE CANTO Peso (Kg)

P0301090001G Canto completo direito Saftec® galv. 220,00

P0301090002G Canto completo esquerdo Saftec® galv. 220,00
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P030114 PROTEÇÃO PLATAFORMAS - REDES MÓVEIS Peso (Kg)

P0301147002G Rede de proteção triangular galv. 11,80

P0301147001G Rede de proteção trapezoidal galv. 17,10

P030115 PROTEÇÃO LATERAL Peso (Kg)

P0301151800G Proteção lateral fixa1,80x1,10m Saftec® galv. 21,60

P0301152500G Proteção lateral extensivel Saftec® galv. 33,00

P030116 EXTENSíVEIS C1 Peso (Kg)

P0301160750G Extensível C1 0,70m Saftec® galv. 2,50

P0301161000G Extensível C1 1,00m Saftec® galv. 3,70

P0301161500G Extensível C1 1,50m Saftec® galv. 5,40

P030117 EXTENSíVEIS C2 Peso (Kg)

P0301170750G Extensível C2 0,75m Saftec® galv. 8,70

P0301171000G Extensível C2 1,00m Saftec® galv. 12,50

P0301171500G Extensível C2 1,50m Saftec® galv. 18,60

P030118 EXTENSíVEIS C6 Peso (Kg)

P0301180750G Extensível C6 0,75m Saftec® galv. 9,17

P0301181000G Extensível C6 1,00m Saftec® galv. 12,47

P0301181500G Extensível C6 1,50m Saftec® galv. 17,88

P030120 EXTENSíVEL C7 Peso (Kg)

P0301200750G Extensível C7 0,75m Saftec® galv. 8,00

P0301201000G Extensível C7 1,0m Saftec® galv. 9,11

P0301201500G Extensível C7 1,5m Saftec® galv. 11,66
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P030121 SUPORTES DE FIXAÇÃO (SABOT) Peso (Kg)

P0301210001G Suporte de plataforma Saftec® Standard 
esp=300mm max 11,35

P0301210007G Suporte de plataforma Saftec® Standard 
esp=500mm max 12,05

P0301210011G Suporte de plataforma Saftec® Standard 
esp=900mm max. 30,00

P0301210002G Suporte de fixação para Cima Varandas 
0,70m -Saftec® 35,50

P0301210003G Suporte de fixação para Cima Varandas 
1,20m -Saftec® 48,60

P0301210004G Suporte de fixação para Baixo Varandas 
com 0,70m - Saftec® 35,10

P0301210010G Suporte de fixação para Baixo Varandas 
com 0,45m - Saftec® (*) 23,40

P0301210005G Suporte de fixação para cima varanda 
com muro - Saftec® 30,80

P0301210008G Suporte de fixação plataf. para ancoragem 
no betão 9,40

P030123 ACRESCENTO PLATAFORMA EM ALTURA Peso (Kg)

P0301230001G Acrescento plataforma altura 3,75m 
"Rallonge" 57,72

P0301230003G Acrescento plataforma altura 5,5m 
"Rallonge" 82,00

P0301230002G Extensivel de 1,5m para “Rallonge” 21,00

P0301230004G Extensivel de 3,25m para “Rallonge” 45,50

P030124 EXTENSIVEL TRASEIRO DAS PLATAFORMAS Peso (Kg)

P0301240001 Extensão traseira de 775x1500 SE (Completa) 87,00

P0301240002 Extensão traseira de 775x1500 1E (Completa) 103,00

P0301240003 Extensão traseira de 775x1500 2E (Completa) 120,00

P0301240004 Extensão traseira de 775x2500 SE (Completa) 136,90

P0301240005 Extensão traseira de 775x2500 1E (Completa) 161,90

P0301240006 Extensão traseira de 775x2500 2E (Completa) 186,90

P0301240007 Extensão traseira de 775x4000 SE (Completa) 191,50

P0301240008 Extensão traseira de 775x4000 1E (Completa) 216,50

P0301240009 Extensão traseira de 775x4000 2E (Completa) 241,50

P0301240825G Extensível traseiro de 325-775mm 21,70

P0301241500G Tubo para extensível traseiro para plataf. 
1,5 m 15,40

P0301242500G Tubo para extensível traseiro para plataf. 
2,5 m 26,50

P0301244000G Tubo para extensível traseiro para plataf. 
4,0 m 44,00
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P030125 APOIO LATERAL DE PLATAFORMA SAFTEC® Peso (Kg)

P0301251750G Apoio lateral de plataforma fixo SE 1,75m 15,60

P0301251751G Apoio lateral de plataforma fixo CE 1,75m 34,00

P0301252500G Apoio lateral extensivel orientável 
1,75-3,0m 35,00

P030126 INTERMÉDIO DE PLATAFORMA Peso (Kg)

P0301260001G Intermédio de plataforma 1,75m completo 41,37

P030190 ACESSÓRIOS SAFTEC® Peso (Kg)

P0301900001G Porca com placa para suporte 0,90

N6402P0300000400 Varão Ø30 rosca redonda com 400mm 
+ furo Ø8mm Zn 1,93

N6402P0300000520 Varão Ø30 rosca redonda com 520mm 
+ furo Ø8mm Zn 2,50

N6402P0300000700 Varão Ø30 rosca redonda com 700mm 
+ furo Ø8mm Zn 3,36

N6402P0300001000 Varão Ø30 rosca redonda com 1000mm 
+ furo Ø8mm Zn 4,80

P0301900002G Copo para fixação de Guarda corpos 0,60

P0301900003G Angulo de apoio "Corniere" 9,35

P0301900800G Nivelador horizontal Saftec® 0,80m com 2 
porcas (*) 4,70
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