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CATÁLOGO METALUSA

Apoio a Obras de Engenharia

ESTRUTURAS DE ENGENHARIA

Os serviços técnicos da Metalusa desenham estruturas 
especiais complexas para complementar as soluções mo-
dulares que fazem parte da sua gama de produtos padrão.

Ao combinar os elementos padrão dos sistemas que 
fabrica, com estruturas desenvolvidas para dar resposta 
a soluções especiais, a Metalusa torna-se no parceiro 
de negócios ideal, que proporciona as condições para 
obter elevada qualidade e rentabilidade nos trabalhos 
em obras complexas de engenharia.

Devido à experiência internacional adquirida ao longo 
dos anos nas mais variadas tarefas de construção, a 
Metalusa desenvolveu a linha de produtos Shorflex®, de-
dicada a trabalhos especiais de Engenharia. Com estes 
sistemas modulares, oferecemos aos nossos clientes 
soluções perfeitas e ajustadas às exigências específicas 
dos projetos. 

Como parceiro fiável e experiente, o nosso principal interes-
se consiste no sucesso dos projetos dos nossos parceiros.

Enquanto fabricante e prestador de serviços de engenharia, 
a Metalusa preocupa-se em produzir equipamentos que 
permitam aos seus parceiros desenvolver ou participar em 
trabalhos de elevada exigência técnica, sempre com a garan-
tia de qualidade, segurança e modularidade dos mesmos.  

AS DIFERENTES SOLUÇÕES PARA OBRAS 
DE ENGENHARIA COMPLEXAS FORNECIDAS 
PELAS ESTRUTURAS SHORFLEX®, 
POSSIBILITAM A FLEXIBILIDADE E O 
PROFISSIONALISMO PARA RESPONDER ÀS 
EXIGÊNCIAS DESTE TIPO DE TRABALHOS. 
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CATÁLOGO METALUSA
COFRAGEM TÚNEIS

Cofragem de Túneis

O Sistema Shorflex® TN é orientado para a realização de 
trabalhos de engenharia de elevada complexidade como 
é o caso dos túneis.

Este sistema é constituído pela estrutura cofrante em 
painéis curvos Roflex® e pelo carro de cofragem, que as-
senta sobre rodas e desloca-se sobre carris em aço para 
se posicionar no local de betonagem, de forma rápida e 
segura.

O carro de cofragem é composto por perfis laminados de 
alta resistência e caracteriza-se pela sua facilidade de 
montagem e grande adaptabilidade a qualquer secção.

Os painéis de cofragem curvos Roflex® permitem a execu-
ção de raios a partir de 3.5m, possibilitando desta forma, 
a betonagem de uma grande variedade de geometrias. 

O sistema Shorflex® TN por ser constituído por ele-
mentos modulares reutilizáveis, permite altos índices 
de rentabilidade.

A descofragem do sistema é realizada verticalmen-
te através do alívio dos niveladores e horizontalmente 
através da recolha dos módulos laterais de cofragem. 
Desta forma, é possível efectuar ciclos de betonagem/ 
descofragem de forma rápida e eficiente.

O sistema está preparado para trabalhar com cargas 
de betonagem até 60kN/m².  
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