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SEGURANÇA
& QUALIDADE

14 ANOS SEM ACIDENTES
ASSOCIADOS

Você está a um passo de conquistar o índice zero de acidentes

nos trabalhos em altura.

Conheça nossos equipamentos.



Andaime Plataforma®

A maior inovação em equipamentos para trabalho em altura 
em indústrias, shoppings e construções no Brasil.

Dispensa equipe de montadores qualificados em carteira;
Elimina gastos com aluguel;
Nenhum acidente associado em 14 anos.

Conformidades
Acompanha ART de fabricação recolhida junto ao CREA e 
memorial descritivo. Atendimento total à NR18, NR35 e 
NBR6494.

Capacidade de carga
1.500kg em aço - consultar tabela de cargas no manual.

Ergonomia
Ajuste da plataforma de trabalho a cada 25cm e ajuste de 
desnível de piso com sapatas ajustáveis.



Atendimento total à NR-18 e NR-35

Montável por módulos de 2m e 1m de altura

Ajuste ergonômico da plataforma de trabalho a cada 25cm

Capacidade para 2 pessoas

Acompanha ART de fabricação recolhida junto ao CREA

ANDAIME
PLATAFORMA®
CONFIGURAÇÕES DE ALTURA DE 2 A 14 METROS
EM AÇO

Ajuste ergonômico da plataforma de trabalho a cada 25cm

PLATAFORMA®
DE 2 A 14 METROS
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Líder em segurança nos trabalhos em altura o 
Andaime Plataforma® detém a marca de 14 anos 
sem nenhum acidente associado.

Uma estrutura robusta desenvolvida 
especialmente para indústria.

Sua montagem fácil e rápida ajuda a reduzir 
tempos de máquina parada aumentando a 
produtividade.

Área 1m por 2,3m.

Andaime Plataforma PRODUTO PATENTEADO
PI 0702779-6

14 ANOS SEM NENHUM ACIDENTE ASSOCIADO

Acesse o catálogo do Andaime Plataforma®
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ANDAIME
PLATAFORMA®
EM ALUMÍNIO

Peças até 30% mais leve

Resistente à corrosão

De 2 a 8 metros de altura

PLATAFORMA®

Acesse o catálogo do Andaime Plataforma®
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ANDAIME
PLATAFORMA®
SLIM

Capacidade de carga de 120kg

Área 1m x 1,2m

Acesse o catálogo do Andaime Plataforma®

PLATAFORMA®

Aço

Alumínio
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Guarda-corpo com portinhola

Piso metálico antiderrapante

Escada marinheiro

Gravação do lote conforme NR-18

1m x 1m

2m x 2mANDAIME
TUBULAR
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Atendimento total à NR-18 e NR-35.

Da mobilidade dos rodízios à estabilidade das 
sapatas, o Andaime Tubular Monteeuse permite várias 
configurações de montagem com painéis de 1m, 1,5m 
ou 2m.

Acompanha ART de fabricação recolhida junto ao 
CREA.

Capacidade de carga: 300Kg
Espessura de tubo de 2,65mm

Andaime Tubular
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ANDAIME
DOBRÁVEL
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Prático e compacto. De reformas e 
pequenos reparos até construções e 
instalações o Andaime Dobrável Monteeuse é 
a principal ferramenta do profissional por 
versatilidade, seja como bancada de 
ferramentas ou plataforma de trabalho.

Andaime Dobrável

Prático e compacto. De reformas e 
pequenos reparos até construções e 
instalações o Andaime Dobrável Monteeuse é 
a principal ferramenta do profissional por 
versatilidade, seja como bancada de 
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ESCADA PLATAFORMA
As Escadas Plataforma Monteeuse 

são a solução ideal para pequenas e 
médias alturas.

Fabricadas em aço ou alumínio e 
feitas sob medida, se adequam a 
todas as necessidades, oferecendo 
segurança e atendendo à NR-12.

Os guarda-corpos podem ser fixos 
ou removíveis, e possuir portão tanto 
da escada para a plataforma superior 
quanto de saída da plataforma.

A altura do piso pode ser 
customizada até 3m.

45° 60°
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PLATAFORMA COM
ESCADA ANGULADA

A montagem da estrutura se dá por 
módulos de 2,3m de comprimento, 
permitindo uma combinação tão longa 
quanto necessário, ideal para manutenções 
em grandes máquinas, locomotivas e 
inspeções de cargas em caminhões.

A altura pode ser previamente 
customizada, se adequando a todas as 
necessidades e oferecendo segurança e 
atendimento total à NR-12.

Acompanha ART de fabricação recolhida 
junto ao CREA

Capacidade de carga de 1500kg 
distribuídos uniformemente
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PÓRTICO LINHA DE VIDAPÓRTICO LINHA DE VIDA
O Pórtico Linha de Vida Monteeuse é a 

solução número 1 em operações de carga, 
descarga, enlonamento, inspeções e 
manutenções na parte superior de 
caminhões e locomotivas.

Sua pintura eletroestática a pó conferem 
um excelente acabamento e proteção do 
equipamento aumentando a durabilidade.

Pode acompanhar troles dimensionados 
de acordo com a necessidade do usuário e 
possuir uma ou das escadas.

Altura útil de 5m
Largura útil de 2,92m
Dimensões customizáveis.
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A Plataforma com Linha de Vida Monteeuse 
soluciona problemas de atividades de 
movimentação sobre cargas em caminhões como 
inspeção e enlonamento, acesso à parte superior de 
máquinas, locomotivas, etc.

A linha de vida possui 6m de comprimento e a 
altura da plataforma superior pode ser customizada 
sob demanda, tendo 4,4m por padrão.

A estrutura acompanha ART de fabricação 
recolhida junto ao CREA e manual de montagem.

Capacidade para duas pessoas na viga (aprox. 
250kg).

Aplicar contrapeso de 1.000kg de concreto ou 
material equivalente, de 2.500kg/m³ - 
responsabilidade do cliente.

PLATAFORMA
COM LINHA DE VIDA

A Plataforma com Linha de Vida Monteeuse 
soluciona problemas de atividades de 
movimentação sobre cargas em caminhões como 
inspeção e enlonamento, acesso à parte superior de 
máquinas, locomotivas, etc.

A linha de vida possui 6m de comprimento e a 
altura da plataforma superior pode ser customizada 
sob demanda, tendo 4,4m por padrão.

A estrutura acompanha ART de fabricação 
recolhida junto ao CREA e manual de montagem.

Capacidade para duas pessoas na viga (aprox. 
250kg).

Aplicar contrapeso de 1.000kg de concreto ou 
material equivalente, de 2.500kg/m³ - 
responsabilidade do cliente.

PLATAFORMA
COM LINHA DE VIDA
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CONJUNTO DE POSTES
LINHA DE VIDA

Com capacidade para até duas pessoas, 
o Conjunto de Postes Linha de Vida 
soluciona problemas de mobilidade em 
altura.

Com este equipamento, atividades como 
andar sobre máquinas e carretas podem 
ser feitas com segurança.

São 15m de viga e 7m de altura 
(dimensões customizáveis).

Aplicar contrapeso de concreto 
ou material equivalente, de 
2.500kg/m³ - responsabilidade do 
cliente.

Com capacidade para até duas pessoas, 
o Conjunto de Postes Linha de Vida 
soluciona problemas de mobilidade em 
altura.

Com este equipamento, atividades como 
andar sobre máquinas e carretas podem 
ser feitas com segurança.

São 15m de viga e 7m de altura 
(dimensões customizáveis).

São 15m de viga e 7m de altura 

Aplicar contrapeso de concreto 
ou material equivalente, de 
2.500kg/m³ - responsabilidade do 

Com capacidade para até duas pessoas, 
o Conjunto de Postes Linha de Vida 
soluciona problemas de mobilidade em 

Com este equipamento, atividades como 
andar sobre máquinas e carretas podem andar sobre máquinas e carretas podem 
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Com capacidades que podem chegar a 2 
toneladas o Pórtico Ajustável Monteeuse foi 
projetado para içamento e movimentação de 
cargas.

Suas dimensões e capacidade de carga 
podem ser customizadas de acordo com a 
necessidade, permitindo total eficiência nas 
atividades.

Por padrão possui 10 regulagens de altura, de 
2,16. a 3,10 metros, diminuindo o balanço durante 
a movimentação de cargas na regulagem mínima 
e ainda permitindo içar cargas altas na regulagem 
máxima.

Segurança, comodidade e versatilidade em um 
só equipamento.

Largura útil (entre rodas): 2,3m

PÓRTICO AJUSTÁVEL
Com capacidades que podem chegar a 

toneladas
projetado para içamento e movimentação de 
cargas.

Suas dimensões e capacidade de carga 
podem ser customizadas
necessidade, permitindo total eficiência nas 
atividades.

Por padrão possui 
2,16. a 3,10 metros, diminuindo o balanço durante 
a movimentação de cargas na regulagem mínima 
e ainda permitindo içar cargas altas na regulagem 
máxima.

Segurança, comodidade e versatilidade em um 
só equipamento.

PÓRTICO AJUSTÁVEL
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GRADE DE ISOLAMENTOGRADE DE ISOLAMENTO
Fabricadas em aço e pintadas a pó, as 

Grades de Isolamento Monteeuse 
oferecem resistência e segurança.

Usadas em grandes eventos e indústrias 
para segregação homem x máquina.

Possuem 2m de largura e 1,2m de altura 
e podem ser galvanizadas ou pintadas.
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CERCA ARTICULÁVEL
Tenha segurança e praticidade com 

as Cercas Articuláveis Monteeuse.

Disponíveis em 3m até 10m de 
abertura.

Oferecem total mobilidade fechadas e 
isolamento e sinalização quando 
abertas.
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Formatos variados

Acessos personalizados

Estruturas 100% adequadas às normas

PROJETOS ESPECIAIS
PERSONALIZADOS A CADA NECESSIDADE
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Os projetos especiais Monteeuse se adequeam a 
qualquer necessidade.

Estruturas com encaixe perfeito e desvio de 
obstáculos que oferecem total segurança e agilidade 
aos serviços de manutenção.

A versatilidade do Andaime Plataforma® e a 
robustez dos equipamentos Monteeuse garantem a 
segurança e ergonomia em qualquer aplicação.

Projetos Especiais PRODUTO PATENTEADO
PI 0702779-6

14 ANOS SEM NENHUM ACIDENTE ASSOCIADO
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TENHA O 
MELHOR EM
SEGURANÇA NOS
TRABALHOS EM
ALTURA

Contato

As imagens contidas neste material são meramente ilustrativas.

Fale Conosco!

Contato Comercial

 (47) 9 9144-1252 | (47) 9 9195-3002
 (47) 3438-8852 | (47) 3454-8240

 otavio@monteeuse.com.br
 leila@monteeuse.com.br

 contato@monteeuse.com.br

/company/monteeuse


