Sistemas LMB e
LFB para trabalho
em altura
Sistemas móveis e fixos para diversas finalidades
Os sistemas LMB e LFB são a melhor opção para trabalho em altura. Fixos ou móveis, eles
podem ser aplicados em diversas finalidades e são o que há de melhor em confiabilidade e
segurança para o usuário. Todos os modelos são devidamente testados, possuem garantia de
fabricação e cumprem normas nacionais e internacionais.

Consulte nossa equipe de vendas para saber mais sobre preços e condições.

LMB-1000

O Pórtico Móvel LMB-1000 atende normas
nacionais e internacionais para o trabalho
em altura. É um equipamento de fácil
montagem, utilização e movimentação, que
trará segurança ao seu local de trabalho. Pode
ser utilizado em equipamentos, caminhões,
carretas ou qualquer atividade com trabalho
em altura. Consulte nossa equipe de vendas
para saber mais sobre preços e condições.

LMB-2000

O Pórtico Móvel LMB-2000 foi projetado para
ser utilizado em aeronaves, máquinas, veículos
e locais onde há dificuldade de acesso. Atende
normas nacionais e internacionais para
Trabalho em Altura. É um equipamento de
fácil montagem, utilização e movimentação,
que trará segurança ao seu local de trabalho.
Consulte nossa equipe de vendas para saber
mais sobre preços e condições.

Características Técnicas

Características Técnicas

• Fácil movimentação
• Melhor custo-benefício
• Garantia de fabricação de 1 ano
• Produto calculado e testado
• Pode ser fabricado em dimensões personalizadas à sua necessidade

Características do Produto

Dimensão Padrão

• Ideal para equipamentos e aeronaves onde há dificuldade de acesso
• Fácil instalação e utilização
• Pintura resistente ao tempo
• Produto calculado e testado
• Garantia de fabricação de 1 ano

Características do Produto

Dimensão Padrão

Detalhe

Dado

Largura

Altura

Detalhe

Dado

Largura

Altura

Peso

450kg

4m

6m

Peso

450kg

4m

4m

Tratamento de superfície

Epoxi PU / Galvanizado a
fogo

4m

4m

Tratamento de superfície

Epoxi PU / Galvanizado a
fogo

4m

6m

Material

Aço Carbono ou Inox

6m

4m

Material

Aço Carbono ou Inox

Carga Última

2700kg

6m

6m

Carga Última

2700kg

5m

7m

Carga de utilização

800kg

Capacidade Sapata
Niveladora

6000kg o conjunto

Capacidade Rodízio

2700kg o conjunto

Carga de utilização

800kg

Capacidade Sapata
Niveladora

6000kg o conjunto

Capacidade Rodízio

2700kg o conjunto

Equipamentos para
utilizar

Trole, Travaquetas e cinto de
segurança

Equipamentos para
utilizar

Trole, Travaquetas e cinto de
segurança

ART

ART de produto e instalação

ART

ART de produto e instalação

Número máximo de
usuários

Até 3 pessoas

Número máximo de
usuários

Até 3 pessoas

Normas atendidas

NR35, NR18, NR12, ABNT
NBR16.325-1,
EN795, Z359

Normas atendidas

NR35, NR18, NR12, ABNT
NBR16.325-1,
EN795, Z359
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LMB-3000

O Pórtico Móvel LMB-3000 é o que
proporciona a melhor mobilidade para o
usuário. Seu trilho é no sentido do veículo,
não necessitando sua movimentação. Atende
normas nacionais e internacionais para o
Trabalho em Altura. É um equipamento de fácil
montagem, utilização e movimentação, que
trará segurança ao seu local de trabalho. Pode
ser utilizado em equipamentos, caminhõpes,
carretas. Consulte nossa equipe de vendas
para saber mais sobre preços e condições.

LFB-1000

O Pórtico fixo LFB-1000 é uma linha de vida
rígida tipo D, com trilho simples ou duplo,
fabricada e instalada em módulos e fixada
sobre base de concreto. É um equipamento
que trará a segurança necessária para sua
operação onde houver necessidade do
trabalho em altura, atendendo normas
nacionais e internacionais. Consulte nossa
equipe de vendas para saber mais informações
sobre preços e condições.

Características Técnicas

Características Técnicas

• Linha de vida no sentido do veículo, grande área de cobertura
• Alta estabilidade e segurança
• Revestimento com tintas resistentes a raios UV
• Produto calculado e testado
• A linha de vida rígida possui menor custo de manutenção
• Garantia de fabricação de 1 ano
• Produto calculado e testado

• Fácil movimentação do equipamento
• Equipamento com maior mobilidade ao usuário
• Trilho no sentido da carroceria
• Produto calculado e testado
• Garantia de fabricação de 1 ano
• Pode ser fabricado em dimensões de acordo com sua necessidade

Características do Produto

Características do Produto

Dimensão Padrão

Dimensão Padrão

Detalhe

Dado

Largura

Altura

Comprimento

Detalhe

Dado

Comprimento

Altura

Peso

450kg

4m

6,5m

5m

Peso

450kg

6m

6m

Tratamento de superfície

Epoxi PU / Galvanizado a
fogo

Tratamento de superfície

Epoxi PU / Galvanizado a
fogo

8m

8m

Material

Aço Carbono ou Inox

Material

Aço Carbono ou Inox

-

9m

Carga Última

2700kg

Carga Última

2700kg

Carga de utilização

800kg

Carga de utilização

900kg

Capacidade Sapata
Niveladora

6000kg o conjunto

Capacidade Sapata
Niveladora

6000kg o conjunto

Capacidade Rodízio

2700kg o conjunto

Capacidade Rodízio

2700kg o conjunto

Equipamentos para
utilizar

Trole, Travaquetas e cinto de
segurança

Equipamentos para
utilizar

Trole, Travaquetas e cinto de
segurança

ART

ART de produto e instalação

ART

Produto (padrão) e
instalação (opcional)

Número máximo de
usuários

Até 3 pessoas

Número máximo de
usuários

Trilho simples: 2
Trilho duplo: 4

Normas atendidas

NR35, NR18, NR12, ABNT
NBR16.325-1,
EN795, Z359

Normas atendidas

NR35, NR18, NR12, ABNT
NBR16.325-1,
EN795, Z359

*Outras dimensões sob consulta
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Para casos especiais, o projeto é realizado de acordo com a necessidade.
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LFB-2000

O Pórtico Fixo LFB-2000 é uma linha de vida
rígida tipo D, com trilho simples ou duplo,
fabricada e instalada em módulos e fixada
sobre base de concreto. Pode ser utilizado
por dois veículos simultaneamente. É um
equipamento que trará a segurança necessária
para sua operação onde houver necessidade
do trabalho em altura, atendendo normas
nacionais e internacionais. Consulte nossa
equipe de vendas para saber mais sobre
preços e condições.

LFB-3000

O Sistema Fixo LFB-3000 é uma linha de vida
rígida tipo D, instalada no teto de galpões e
marquises, fabricada e instalada em módulos
e com projeto personalizado de acordo com
a sua necessidade. Pode ser utilizado para
enlonamento de veículos, para manutenção
de máquinas e equipamentos, ou qualquer
atividade onde houver necessidade do
trabalho em altura, atendendo normas
nacionais e internacionais. Consulte nossa
equipe de vendas para saber mais sobre
preços e condições.

Características Técnicas

Características Técnicas

• Linha de Vida no sentido do veículo, proporcionando grande área
de cobertura.Alta estabilidade e segurança
• Alta estabilidade e segurança
• Atende dois veículos simultaneamente
• A linha de vida rígida possui menor custo de manutenção que
outras soluções
• Produto calculado e testado

Características do Produto

• Alta estabilidade e segurança
• Zona Livre de Queda Menor
• A linha de vida rígida possui menor custo de manutenção
• Ideal para estruturas mais frágeis
• Garantia de fabricação de 1 ano
• Produto calculado e testado

Características do Produto

Dimensão Padrão dos Módulos

Dimensão Padrão dos Módulos

Detalhe

Dado

Comprimento

Altura

Detalhe

Dado

Comprimento

Material

Aço Carbono ou Inox

6m

6m

Material

Aço Carbono ou Inox

6m

Tratamento de Superfície

Epoxi PU / Galvanizado a
fogo

8m

8m

Tratamento de Superfície

Epoxi PU / Galvanizado a
fogo

8m

-

9m

Base

Concreto Armado

Base

Concreto Armado

Carga Última

2700kg

Carga Última

2700kg

Carga de utilização

900kg

Carga de utilização

900kg

Equipamentos para
utilizar

Trole, Travaquetas e cinto de
segurança

Equipamentos para
utilizar

Trole, Travaquetas e cinto de
segurança

ART

Produto (padrão) e
instalação (opcional)

ART

Produto (padrão) e
instalação (opcional)

Número máximo de
usuários

Trilho simples: 2
Trilho duplo: 4

Número máximo de
usuários

Trilho simples: 2
Trilho duplo: 4

Normas atendidas

NR35, NR18, NR12, ABNT
NBR16.325-1,
EN795, Z359

Normas atendidas

NR35, NR18, NR12, ABNT
NBR16.325-1,
EN795, Z359

Para casos especiais, o projeto é realizado de acordo com a necessidade.
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Para casos especiais, o projeto é realizado de acordo com a necessidade.
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