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@Entre no site
www.entrepose-echafaudages.fr

Poderá encontrar :

- informações adicionais sobre o 
seu produto,

- a gama completa dos materiais
Entrepose Andaimes.

Faça seu pedido "online".
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Os nossos técnicos estão à sua disposição para lhes comunicar todas as informações complementares desejadas.

Transporte e armazenamento

Caixa

Berço

O material armazenado e trans-
portado ocupa pouco espaço.

280001-9 1,20 1,03 1,33 45,000
000001-8 1,20 0,98 1,15 50,000

000002-6 0,65 1,08 1,08 87,000

Código
do artigo

Altura
em m 

Largura
em m

Comprimento
em m

Peso
em kg

Código
do artigo

Altura
em m 

Largura
em m

Comprimento
em m

Peso
em kg

ESCADAS

Recomendações

Estabilidade do conjunto e triangulação
As escadas deverão ser escoradas e reforçadas de modo a suportar as cargas que deverão receber e resistir a 
força do vento. A descida de cargas calculada para cada instalação para verificar a carga nos postes.

Apoios
A resistência do solo ou local de apoio da torre será verificada e as repartições, se necessário, serão 
solidamente instaladas. Os apoios serão verificados. 

Amarrações
Serão solidamente amarradas ou ancorados na alvenaria ou em qualquer outro ponto que tenha resistência 
suficiente.
Escadas de serviço : Quando incorporadas num andaime de fachada, uma amarração complementar é 
obrigatória a cada nível.
Consultar as instruções técnicas para posicionar as amarrações.

Escadas públicas : ensaios
As escadas públicas Crab foram testadas com cargas estáticas, dinâmicas, e com cargas de frequências 
vibrató-rias (suplementos as diretivas das normas), ensaios realizados no C.E.B.T.P. e registrados sob o n°° 
2343.6.838em conformidade com as normas francesas e europeias vigentes.
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- na construção
- na construção pesada
- na indústria (manutenção e 
parada de unidades)

- estaleiros navais⁄

Entrepose Andaimes propõe um novo tipo de
escadas para público produto da tecnologia
Crab.
Permite realizar acessos provisórios seguros :
- em locais públicos (estação de metrô, aero-
porto, via pública, etc.)
- para receber o público em diversos eventos
(feiras, espetáculos, eventos de esportes etc.)

3

Tenha acessos seguros com as 

Escadas concebida com a tecnologia Crab

O público necessita acessos

A sua obra necessita acessos 

Econômica, leve e funcional, a escada
atende todas asnecessidades 
provisórias das suasobras.
Adapta-se a todos os tipos de andaimes
da gama Crab e utiliza-se também nas
estruturas independentes, fixas ou sus-
pensas.
É um meio de acesso para suas obras :
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AS ESCADAS CRAB

ESCADAS 
DE SERVIÇO

Escadas de serviço
Montagem rápida e muito segura;
conforto de utilização.

Torres escadas
Acessos para estaleiros

Em obras públicas

Escadas suspensas
Para acessos com

apoios proibidos no
chão.

Acesso para grande altura
Ponte de Penang

Algumas referências

Escadas de acesso na construção
Elevador em andaime de serviço.

Escadas de acessos 
Na obra do metrô
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O CrabEscal utiliza-se :

• em torres independentes de 4 ou 6 postes com consoles.
Os patamares de retorno são consoles (com largura de 0,70 ou 1,00 m).
ocupação no solo de : 2,00 m x 2,50 m.

• em torres independentes com 8, 10 postes, integrando os patamares de 
retorno, com ocupação no solo de :
2,00 m x 3,90 m com patamares de 0,70 m
2,00 m x 4,50 m com patamares de 1,00 m

O CrabEscal integra-se num vão do andaime MultiCrab
com largura de 0,70 m ou 1 m.

CrabEscal integrado 
no andaime

CrabEscal em torres 
independentes

4 postes 6 postes 8 postes 10 postes

Integração na estrutura de 1,00 m de largura. Integração na estrutura de 0,70 m de largura.

A nomenclatura dos elementos CrabEscal por tipos de torres e alturas 
está na nossa página internet.
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ESCADA PÚBLICA CRABESCAL

Fixa-se nos espelhos para escadas. Juntas a
estrutura.

Code Poids
article en kg

254000-3 0,870

Suporte escada

Suporte de arranque

Degrau

Espelhos

Parapeito

As peças
Elementos de estrutura

Peça em perfilado C, destinado a receber os
degraus e com um duplo apoio a cada
extremidade ; leve e estreito transporta-se 
facilmente e dá diretamente a declividade
num vão de 1,00 m – 1,50 m.

254001-1 Direita 10,000
254002-9 Esquerda 10,000

Código
do artigo

Posição Peso
em kg

Permite instalar a escada do chão até à primei-
ra, retoma a fixação do parapeito inicial. Para
evitar os ajustes especiais, essas peças existem
com três, quatro ou cinco degraus.

254003-7 2 degraus Direita 5,110
254008-6 3 degraus Direita 6,870
25010-2 4 degraus Direita 8,440
254012-8 5 degraus Direita 10,000
254004-5 2 degraus Esquerda 5,110
254009-4 3 degraus Esquerda 6,870
254011-0 4 degraus Esquerda 8,440
254013-6 5 degraus Esquerda 10,000

Código
do artigo

Altura 
em degraus

Posição Peso
em kg

Perfilado de aço especial, com face superior
antideslizante. Fixa-se suporte escada por auto-
travamento e cavilhação de segurança
(entregues com cavilhas).

254100-1 1,00 8,750
254150-6 1,50 12,000
254200-9 2,00 18,020

Código 
do artigo

Altura 
en m

Peso
em kg

De chapa dobrada, fixa-se nos degraus. É
especialmente concebido para facilitar a
posição dos pés.

254102-7 1,00 1,600
254152-2 1,50 2,540
254202-5 2,00 3,500

Código 
do artigo

Peso
em kg

Altura 
en m

Elemento para cobrir os 
suportes dos degraus

É fixado nos postes da estrutura por cavilhação de
segurança. As barras em tubo têm uma aparência
agradável e o corrimão em „C‰ é liso e sem qualquer
asperidade. Acompanha o módulo dos elementos de
suporte de degraus para os formatos de subidas, des-
cidas e módulos dos patamares para as partes retas.
Para apoio de chão

255320-4 2 degraus Direita 7,450
255340-2 3 degraus Direita 12,660
255350-1 4 degraus Direita 14,500
255360-0 5 degraus Direita 16,500
255370-9 6 degraus Direita 18,500
255330-3 2 degraus Esquerda 7,450
255345-1 3 degraus Esquerda 12,660
255355-0 4 degraus Esquerda 14,500
255365-9 5 degraus Esquerda 16,500
255375-8 6 degraus Esquerda 18,500

Parapeito enviesado
255220-6 - Direita 13,130
255230-5 - Esquerda 13,130

Código
do artigo

Altura 
em degraus

Posição Peso
em kg

O parapeito reto evita os riscos de levantamen-
to dos pisos. Trava os ganchos de apoio.

255100-0 1,00 9,750
255150-5 1,50 13,000
255200-8 2,00 16,760

Código
do artigo

Largura
em m

Peso
em kg
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Peças MultiCrab
Travessa

Base galvanizada

Base ajustável

Console

Panacier

Plataformas

60°

Roda pé de aço Perfil Omega
fixa-se por simples encaixe nos postes.

257070-3 0,70 1,300
257100-8 1,00 1,740
257200-6 2,00 3,500

Escada plataforma

2

1

3

1

2

3

a b c

a
b
c

Em tubo ± 48, comporta em cada extremidade
uma pinça com chaveta

250203-7 0,35 1,520
250205-2 0,50 2,000
250207-8 0,70 2,560
250210-2 1,00 3,500
250215-1 1,50 5,200
250220-1 2,00 7,300
250225-0 2,50 8,450
250230-0 3,00 10,000

Comprimento
em m

Peso
em kg

Código
do artigo

Reparte no solo as cargas transmitidas pelos
montantes.

250100-5 0,870

Peso
em kg

Código
do artigo

Permite compensar os desníveis do terreno.

198849-2 Placa desmontável 3,900
704022-3 Placa fixa 3,600
199949-9 Inclinável 4,800

Peso
em kg

Código
do artigo

Permite o alargamento das superfícies de acesso ou de
trabalho no nível desejado. Equipada com uma pinça
com chaveta numa extremidade, monta-se nas peças de
engate dos montantes ou em peças de engate indepen-
dentes.

257003-6 0,30 1,800
250705-1 0,50 3,350
250707-7 0,70 4,750
257010-1 1,00 8,000
251703-5 Regulável 2,610
251707-6 0,70 com ponta 7,800

Comprimento
em m

Peso
em kg

Código
do artigo

Peso
em kg

Código
do artigo

Fabricado em chapa perfurada de aço galvani-
zado. Fixa-se por 4 ganchos em U com disposi-
tivo de bloqueio e imobilização contra o dese-
quilíbrio.

Código Largura Comprimento Peso
do artigo em m. em m. em Kg

107021-8 0,20 0,70 5,800
110021-3 0,20 1,00 6,730
115021-8 0,20 1,50 9,230
120021-1 0,20 2,00 11,620
125021-6 0,20 2,50 14,200
130021-9 0,20 3,00 16,740
107031-7 0,30 0,70 5,000
110031-2 0,30 1,00 7,100
115031-7 0,30 1,50 10,235
120031-0 0,30 2,00 13,580
125031-5 0,30 2,50 16,700
130031-8 0,30 3,00 19,900
115041-6 0,40 1,50 14,620
120041-9 0,40 2,00 19,500
130041-7 0,40 3,00 28,500

Inteiramente de alumínio, com patamares incor-
porados. Pode ser montada em lances contí-
nuos, interrompidos ou alternados.

Comprimento
en m

093200-4 escada 2,50 x2,00 31,000

Parapeito
Comprimento

en m
093550-2 Corrimão 8,600
093030-5 Parapeito patamar 0,36 3,200
093500-7 Parapeito patamar 3,300

Peso
em kg

Código
do artigo

Código
do artigo

Peso
em kg

Largura em m.
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ESCADA PÚBLICA CRABESCAL

Vantagens do produto

A escada para o público CrabEscal, concebida a partir dos
elementos padronizados dos andaimes MultiCrab e
CrabEtai, oferece todas as garantias de conforto e de segu-
rança para a circulação do público.

Material em aço galvanizado que suporta em cada poste esforços de 
3500 kg.
A carga útil nos degraus e nos patamares é de 600 kg/m2. Em opção,
os patamares podem ser equipados com compensado de 18 mm de
espessura , classe no fogo M4 – ou 15 mm classe no fogo de M2.
A extremidade dos degraus é antiderrapante, de acordo com o artigo
CO-51 das normas de segurança.

As frentes dos degraus estão em conformidade com as normas france-
sas dos estabelecimentos que recebem o público, nomeadamente as
normas NF P01 0132 e NF P01 013.

robustez

Conformidade com as 
normas de seguraça

montagem São possíveis varias configurações

Lances alternados Patamares de retorno nos lancesLances contínuos

Saídas frontais Saídas laterais
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Escadas com duplo
sentido de circulação

Passarela simples e escada MultiCrab

Exemplo de passarelas de grande porte com suportes em vigas de alumínio

Escadas provisórias para
estabelecimentos
que recebem o público 



Poste

Peças MultiCrab
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Suporte escada

Elementos de estrutura

Degrau

ESCADAS PARA OBRAS CRABESCAL

Conexão na 
escada Crab

As peças

Diagonal
Corrimão 

Poste de 1,00 m c/

Peça em perfilado C, puncionada para receber
os degraus. Está equipado com ferrolhos enga-
ta-se em cada extremidade nas aberturas late-
rais dos estribos Crab.

250002-3 2,00 x 2,50 direita 13,200
250032-0 2,00 x 2,50 esquerda 13,200
Suportes de arranque
250012-2 2 degraus direita 2,640
250013-0 3 degraus direita 3,960
250014-8 4 degraus direita 5,280
250015-5 5 degraus direita 6,600
250016-3 6 degraus direita 7,920
250017-1 7 degraus direita 9,240
250018-9 8 degraus direita 10,560
250019-7 9 degraus direita 11,880
250022-1 2 degraus esquerda 2,640
250023-9 3 degraus esquerda 3,960
250024-7 4 degraus esquerda 5,280
250025-4 5 degraus esquerda 6,600
250026-2 6 degraus esquerda 7,920
250027-0 7 degraus esquerda 9,240
250028-8 8 degraus esquerda 10,560
250029-6 9 degraus esquerda 11,880

Código do
artigo

Altura 
en degraus

Posição Peso
em kg

Existem duas larguras : 0,70 e 1,00 m, em perfi-
lado de aço especial, perfurado, antideslizante.
Fixa-se nos suportes por autobloqueio e por movi-
mento basculante sem utilização de cavilhas ou
de chaves.

250005-6 0,70 4,600
250003-1 1,00 6,200

Código 
do artículo

Largura 
en m

Peso 
em kg

Fixa-se na travessa. Esta peça permite a fixação dos
suportes dos degraus „ que entram ‰ ou „ que saem ‰,
para a realização de torres com escadas.

250001-5 Suporte simples 1,650
250010-6 Suporte duplo 1,900

Código do
artigo

Peso
em kg

Suporte simples

Suporte duplo

Realizada em tubo ± 38, equipado em cada
extremidade com ferrolho de chaveta, assegura
um contraventamento vertical das estruturas.
Permite criar grandes superfícies de trabalho em
balanço. É definida pela altura e pelo compri-
mento do vão que reforça.

250520-4 0,50 2,00 1,97 5,400
251007-1 1,00 0,70 1,17 3,500
251010-5 1,00 1,00 1,35 3,830
251015-4 1,00 1,50 1,72 4,780
251020-4 1,00 2,00 2,15 5,715
251025-3 1,00 2,50 2,60 6,960
251507-0 1,50 0,70 1,62 4,600
251510-4 1,50 1,00 1,75 4,890
251515-3 1,50 1,50 2,06 5,600
251520-3 1,50 2,00 2,42 6,530
252007-0 2,00 0,70 2,09 5,800
252010-4 2,00 1,00 2,19 6,100
252015-3 2,00 1,50 2,45 6,650
252018-7 2,00 1,80 2,64 7,100
252020-3 2,00 2,00 2,76 7,500
252025-2 2,00 2,50 3,13 8,500
252030-2 2,00 3,00 3,53 9,550

Código
do artigo

Altura
em metros 

Largura
em metros

Comprimento
em metros

Peso
em kg

Compõe-se de um tubo de ± 48, no qual estão
soldadas a 90°, com intervalo de 0,50 m, quatro
estribos. Uma extremidade forma uma espiga
para encaixar os postes e impedir qualquer desen-
caixe. Podem ser interligados entre si.

250100-5 Base 3,100
251101-3 1,00 5,350
250102-1 2,00 9,850
250103-9 3,00 14,400
251101-2 1,00 sem espiga 4,550
390009-9 0,40 espiga 1,540

Altura
em m

Peso
em kg

Código
do artigo

Comporta um dispositivo de junção de chaveta.
Pode ser montado na extremidade do console ou
nas travessas para dividir as zonas de armaze-
namento ou de circulação.

250111-2 1,00 6,230

Altura
em m

Peso
em kg

Código
do artigo
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Peças CrabÉtai
Poste

Base

Base ajustável

Compõe-se de um tubo ± 57 no qual estão sol-
dados a 90° com passo de 0,50 m quatro estri-
bos. Uma extremidade forma uma espiga para
encaixar os postes e impedir qualquer desen-
caixe. Podem ser interligados entre si.

270100-1 Base 3,320
270101-9 1,00 5,560
270105-0 150 7,500
270102-7 2,00 10,590
270103-5 3,00 13,600
270135-7 3,50 18,000

Código
do artigo

Altura
em m

Peso
em kg

Distribui no solo os esforços transmetidos pelos
postes.

270010-2 2,350

Código
do artigo

Peso
em kg

Permite compensar os desníveis do terreno.

198849-2 3,900

Código
do artigo

Peso
em kg
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vantagens do produto

4

ESCADAS PARA OBRAS CRABESCAL

A escada de estaleiro CrabEscal, concebida a par-
tir dos elementos padronizados dos andaimes
MultiCrab, oferece muita flexibilidade de utilização.
A CrabEscal pode ser integrada no andaime ou ela-
borada em torres independentes.
A CrabEscal pode ser montada a partir do solo ou
suspensa.

Podem ser construídos de várias formas :
contínuos, alternados ou com patamares de retorno.
A proteção contra a queda é realizada por meio de 2 ou 3 dia-
gonais que servem de corrimão.

São possíveis todas as saídas frontais e laterais

Os lances

saídas

Escada plataforma

Lances contínuos
Saída  cada 2 m.

Saídas frontais

Saídas laterais

Lances alternados
Saída direita / esquerda  cada 4 m.

Patamares de retorno em cada lance
Saída do mesmo lado  cada 2 m.
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ESCADAS
PÚBLICAS

Acesso provisório para o público
em locais de eventos e locais

públicos em obras.

Acesso provisório a shopping.

Escadas de honra para receber
públicos numerosos.

Festas :
Acesso a palco.
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As informações sobre a nossa presença no mundo serão comunicados por :

VENDA - LOCAÇÃO - MONTAGEM
ANDAIMES,

ESCADAS,
ESCORAMENTO.

MARTINICA

POLINESIA FRANCESA

REUNIÃO

Outros territórios Franceses

Entrepose Échafaudages,
presente em todos os continentes

BELGICA 

ESPANHA

FRANÇA

HOLANDA

GRECIA 

INGLATERRA

LUXEMBURGO

BRASIL PERÚ

Europa

America

CHINA

COREA

HONG-KONG

JAPÃO

MALASIA

SINGAPURA 

TAILANDIA

Asia

COSTA DO MARFIM

MARROCOS

NIGERIA

TUNISIA

Africa
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NO BRASIL :

MINAS GERAIS : (31) 3343 8900
RIO DE JANEIRO : (21) 2169 7600
SÃO PAULO : (11) 3534 8900


