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Inovação e Segurança Uma Solução 
Simples e Eficiente

TORRES DE ESCORAMENTO

A Metalusa considerou a inovação e a segurança como 
requisitos obrigatórios no desenvolvimento das Torres de 
escoramento Towrok®.

Estes dois requisitos são alcançados sem prejuízo da 
funcionalidade do produto, sendo a rapidez na monta-
gem e desmontagem bem como a durabilidade do siste-
ma, dois dos seus principais pontos fortes.

As torres de escoramento Towrok® possuem uma elevada 
qualidade, estando de acordo com a Norma EN 12813, 
conseguida através de um sistema produtivo de alta tecno-
logia. O sistema produtivo utilizado na fabricação das Tor-
res Towrok® recorre a tecnologia totalmente automatizada 
e robotizada.

As torres de escoramento construídas por elementos, 
depois de montadas formam uma estrutura rígida com 
alta segurança.

Os elementos do sistema Towrok® são fabricados para 
suportar cargas de, no mínimo, 60 kN por elemento ou 
de 180 kN por torre, tornando-se na melhor escolha para 
escoramento em altura de carga elevada e com elevada 
exigência em termos de segurança;

As torres de escoramento Towrok® são o sistema indi-
cado para a execução de trabalhos de elevado grau de 
dificuldade, onde a versatilidade dos equipamentos seja 
uma condição obrigatória mantendo sempre elevados 
índices de segurança, nomeadamente em condições de 
carga elevada.

A METALUSA PROCURA RESPONDER 
ÀS NECESSIDADES DOS MERCADOS 
ONDE OPERA COM PRODUTOS QUE 
SUPEREM AS EXPETATIVAS, ALIANDO 
INOVAÇÃO, SEGURANÇA E QUALIDADE.
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O sistema de escoramento Towrok® adapta-se facilmen-
te a qualquer tipo de cofragem.

O sistema dispõe de um conjunto de elementos de segu-
rança que permitem a montagem e desmontagem com 
facilidade, em total segurança e de acordo com as mais 
exigentes normas em vigor.

A combinação dos diferentes elementos permite executar 
Torres de Escoramento de 1,70 m até 10 m de altura.

Para alturas superiores a 10m é necessário a realização 
do cálculo de estabilidade da estrutura Towrok®.

Para Torres de altura superior a 5m é necessário a amarração 
dos elementos entre si a cada 3m de altura com tubos 
de Ø48x3,2mm e abraçadeiras fixas 48/57mm.

Produtividade em Obra

Os componentes do sistema de escoramento Towrok® 
foram desenvolvidos para permitirem uma montagem 
e desmontagem simples por forma a rentabilizar os 
custos associados a estas operações. 

O sistema de escoramento Towrok® recorre a um número 
reduzido de elementos procurando assim o aumento de 
produtividade em obra e um baixo custo nas operações 
de manutenção.

Para aumentar a produtividade na movimentação das 
estruturas de torres de escoramento Towrok® com o 
auxílio de grua, foram desenvolvidas duas soluções técni-
cas inovadoras.

Na base da estrutura o nivelador possui uma placa de 
fixação para ligar com rapidez e segurança o nivelador 
ao elemento de escoramento. A barra de conexão liga os 
elementos em altura e a sua fixação é efetuada pelo fecho 
de segurança incorporado no elemento.

TORRES DE ESCORAMENTO
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Em condições normais de utilização a Torre Towrok® é 
auto estável até à altura de 5m.

Entre 5 e 10m de altura a estrutura das torres deve ser 
amarrada entre si com tubo e abraçadeira e com diagonais.

Para alturas superiores a 10 metros deve ser feito um 
cálculo de estabilidade com base no manual do produto. 
Caso seja necessário esse cáculo pode ser feito pelos 
serviços de engenharia da Metalusa.

A montagem e desmontagem das torres de escoramento 
Towrok® é simples tornando o sistema muito versátil e 
capaz de resolver as mais variadas situações em obra.

Estabilidade e Segurança

TORRES DE ESCORAMENTO
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Produtividade na Montagem

1ª ETAPA
Abrir atado e retirar o 1º elemento 
para começar a montagem.

2ª ETAPA
Montar 2 niveladores de base 
e depois o elemento de escoramento.

3ª ETAPA
Montar 2 diagonais de 1,60x1,25 
no elemento.

10ª ETAPA
Colocar dois elementos 
de 1,0 x 1,20m.

11ª ETAPA
Mover as plataformas 0,5m para baixo.

12ª ETAPA
Colocar outro nível de plataformas 
a 2,0m de distância

4ª ETAPA
Montar o elemento de escoramento 
no lado oposto.

5ª ETAPA
Montar 2 Guarda Corpos a partir do 
solo. Nivelar e aprumar a estrutura.

6ª ETAPA
Colocar mais 2 elementos e depois 
fechar o ferrolho de segurança do 
Guarda Corpos.

13ª ETAPA
Montar 2 diagonais de 1,6 x 0,75m 
nos elementos a partir do 2º nível 
de plataformas.

14ª ETAPA
Montar as forquilhas e ajustar á cota 
necessária.

15ª ETAPA
Colocar as vigas sobre as forquilhas.

7ª ETAPA
Colocar as plataformas sobre as 
barras do elemento.

8ª ETAPA
Colocar 1 diagonal e um Guarda Corpos 
a partir das plataformas de trabalho.

9ª ETAPA
Depois colocar a diagonal e Guarda 
Corpos no lado oposto.

• Montagem rápida;
• Montagem fácil com auxilio de um conetor;
• Os niveladores de base e forquilhas permitem rápido ajustamento e nivelamento;
• O fecho de segurança e a placa de fixação mantém a estrutura unida na movimentação de uma posição para outra.

A TORRE DE ESCORAMENTO TOWROK®, PERMITE ELEVADA PRODUTIVIDADE:

TORRES DE ESCORAMENTO
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Elementos Towrok®

P040101 ELEMENTOS DE ESCORAMENTO 
REFORÇADOS Peso (Kg)

P0401011000G Elemento de escoramento 2R 1,2x1,0m 
galv. 12,50

P0401011500G Elemento de escoramento 3R 1,2x1,5m 
galv. 18,40

P040104 BARRAS PARA TORRES DE ESCORAMENTO Peso (Kg)

P0401041600G Barra horizontal Towrok® Ø30mm 
com 1,60 m galv. 2,20

P0401051600G Barra de conecção Towrok® de 1,60m 6,60

P0401050160G Tarugo de conecção Ø48x160mm 0,63

P040106 DIAGONAIS PARA TORRES ESCORAMENTO Peso (Kg)

P0401060750G Diagonal "X" com Ø30mm 1,60x0,75m galv. 4,50

P0401061250G Diagonal "X" com Ø30mm 1,60x1,25m galv. 6,10

P0401061600G Diagonal em "V" com Ø30mm 1,60m galv. 6,30

P040112 FORQUILHAS PARA TORRES 
DE ESCORAMENTO Peso (Kg)

P0401120500G Forquilha 235x150 Ø48 com nivelador 
0,50m galv. 4,40

P0401120900G Forquilha 235x150 Ø48 com nivelador 
0,90m galv. 8,00

P040102 ELEMENTOS DE ESCORAMENTO SUPER 
REFORÇADOS Peso (Kg)

P0401021000G Elemento de escoramento 4R 1,2x1,0m 
galv. 16,00

P0401021500G Elemento de escoramento 6R 1,2x1,5m 
galv. 24,40

P040103 ELEMENTO TERMINAL DE TORRE 
DE ESCORAMENTO Peso (Kg)

P0401031000G Elemento terminal de torre 2R 1,2x1,0m 
galv. 13,90

P040108 GUARDA-CORPOS DE MONTAGEM 
PARA TORRES ESCORAMENTO Peso (Kg)

P0401081600G Guarda-corpos mont. para Torres 
de Escoramento 1,60m galv. 14,00

P040109 NIVELADORES DE BASE 
COM PLACA DE FIXAÇÃO Peso (Kg)

P0401090900G Nivelador de base Ø48+placa fixação 
com 0,90m galv. 6,90

P040111 NIVELADORES DE BASE ARTICULADO Peso (Kg)

P0401110900G Nivelador de base articulada Ø48 
com 0,90m galv. 7,00
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P040190 ACESSÓRIOS DE TORRES 
DE ESCORAMENTO Peso (Kg)

P0401900004G Acessório de forquilha para fixar vigas 
de madeira 5,00

P010150 PLATAFORMAS STANDARD EM AÇO 
DE 300mm Peso (Kg)

P0101501600G Plataforma metálica de 1,60x0,30m galv. 11,60

P040115 PLATAFORMAS DE SERVIÇO 
STANDARD Peso (Kg)

P0401151600 Plataforma de serviço em alumínio cp de 
1,60x0,70m para Torres 15,60

P040118 RODAPÉS TOWROK® Peso (Kg)

P0401181200 Rodapé lateral de 1,20m - Towrok® 2,90

P0401181600 Rodapé frontal de 1,60m - Towrok® 4,00

P040190 ACESSÓRIOS DE TORRES DE ESCORAMENTO Peso (Kg)

P0401900001G Base de apoio para torres de escoramento 
galv. 1,00

N45NCB0600000005 Abraçadeira ortogonal 60/48 galv. 1,28

P0401900003G Palete para elementos escoramento 
Towrok® galv. 26,50



Metalusa S.A.
Telefone +351 234 529 230
Fax +351 234 529 239
metalusa@metalusa.pt

www.metalusa.pt




