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Segurança
Qualidade
Inovação
Para a AFMO, a segurança é um dos pilares que sustentam o funcionamento da empresa.
Desta forma, criou as melhores medidas de segurança para todos os seus Monta-Cargas.
Possibilidade de:
1. Sistema de acionamento e duplo cabo de segurança.
2. Bloqueio mecânico de segurança para operações de manutenção no poço.
3. Portas AFMO específicas para plataformas.
4. Stop de poço e tomada de corrente para manutenção.
5. Detecção de acesso ao poço e bloqueio para os trabalhos de manutenção.
6. Botoneira exclusiva para operações de manutenção.
7. Chave de segurança na botoneira para paragem em cada piso.
8. Dispositivo de detecção de sobrecarga para cargas maiores a 1.000 kg (como opcional para
modelos de carga inferior a 1.000 kg).
No Quadro Eléctrico (possibilidade de):
1. Interruptor principal bloqueável com cadeado situado na parte exterior da porta do quadro
eléctrico.
2. Interruptor do circuito de iluminação localizado na porta do quadro ao lado do interruptor
principal.
3. Interruptores diferenciais para o circuito principal e o de iluminação no interior do quadro
eléctrico.
4. Cabinas, paredes laterais de altura entre 2 metros e os 2,5 metros.
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Plataformas
AFMO
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Plataformas AFMOP.O.
Plataformas com guias calibradas e soldadas a um chassis, com suspensão por cabos de aço.
Aproveita muito bem o espaço e requer um poço mínimo de 120mm.

Plataformas AFMO1000
Com estrutura-autoportante
A plataforma é mais robusta com estrutura em perfis e roletes metálicos. Com quatro cabos de
aço e sistema de afrouxamento de cabos.

MODELO

AFMO P. O. 1000

Carga

de 100 a 1.000 kg

Curso máximo (*)

12 m

Velocidades

0,1 e 0,2 m/s ou maior.

Superfície mínima / máxima

0,60 m2 / 5,0 m2

Opções principais

Renivelação a velocidade lenta como opcional

(*) Consultar para cursos maiores.

Grades, Protecções ou Cabina

Plataforma AFMO P.O.1000
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* Por razões gráficas, as fotos não incluem protecções nem portas.
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Adaptado ao seu
espaço e necessidades
Plataformas muito robustas, de construção similar à AFMO500, que ademais conta com
guiamento lateral com 4 roletes no chassis para quando se usam cargas descentradas ou
entradas laterais.
Esta plataforma é ideal para os armazéns e retalhistas. Está desenhada para cargas de uma a
duas toneladas que é habitualmente o peso mais comum de cada palete de alimentos.
Possibilidade de renivelação a velocidade lenta.
O interior pode igualmente fornecer-se com resguardos de 1100mm, 2000, 2500mm de
altura ou cabina com tecto.

Carga

1000, 1500 e 2000 kg

Curso máximo

22 m

Velocidades

0,1 e 0,2 m/s (ou superior a pedido)

Dimensões máximas

2800 mm x 2000 mm (max 5,60 m2)

Opções principais

Renivelação a velocidade lenta
Varandins ou Cabina

A. Porta normal

Não aconselhamos rede por motivos de segurança.
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Plataformas
AFMO
MÚLTIPLAS COLUNAS

* Por razões gráficas, as fotos não incluem protecções nem portas.
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Diferentes soluções,
adaptáveis e versáteis!
São plataformas para cargas de 1 a 5 toneladas.
Composto por colunas opostas, utilizam-se quando o piso do monta-cargas é mais largo do
que o aconselhável para um elevador com colunas só de um lado.
Composto por colunas no mesmo lado, utiliza-se quando é necessária mais capacidade de
carga, sem prescindir da possibilidade de entrada pelos três lados laterais e aproveitando
melhor o espaço comparativamente ao modelo de colunas opostas.

MODELO

AFMO PODCO

AFMO PODCML

Carga(*)

1000 a 5000 kg

1000 a 3000 kg

Curso máximo

17 m (12 m na PODCO 1000)

17 m

Velocidades

0,1 e 0,2 m/s

0,1 e 0,2 m/s
2

2

Dimensões máximas

A 5000 e B 6000 mm (max 18 m )

A 5000 e B 2500 mm (max 13,75 m )

Opções principais

Renivelação a velocidade lenta

Renivelação a velocidade lenta

Anti-derrapante

Anti-derrapante

Varandins ou Cabina

Varandins ou Cabina

(*) Consultar para cargas, cursos e velocidades maiores.

A. Planta AFMO PODCO

B. Planta AFMO PODCML

Indicação: fabricamos plataformas com 4 colunas para cargas de 4 a 10 toneladas.
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Fazemos as portas
à medida!
CARACTERÍSTICAS
Largura útil (L) 2 folhas: Min. 1100 – Máx. 2500. 1 folha Min. 600 – Máx. 1100.
Altura útil (A): Máx. 2950.
Tipo reforçada – chapa de 1,5mm.
Dobradiças ajustáveis com abertura a 180º.
Mecanismo electromecânico de segurança.
Opção em aço inoxidável.

FECHADURAS
Inclui fechadura de segurança Gervall / Aljo.
Portas fabricadas pela AFMO.

Dobradiças muito resistentes e ajustáveis que permitem uma fácil substituição das folhas.
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