Manual Técnico

multimax

multimax – o andaime inteligente
Multimax é o andaime inteligente da Andmax Express, um equipamento
de alta tecnologia por um preço que cabe no seu bolso.

Passo 1: Disponha as peças no local onde será instalado
de forma a facilitar o trabalho.

Principais vantagens:
• Facilidade de montagem
• Alta resistência
• Fácil de transportar e armazenar
• Instalação em locais estreitos (menor dimensão 78cm)
• Custo similar aos de andaimes convencionais.

Não esqueça!
• Montar o andaime em local plano
• Use sempre equipamentos de proteção
para evitar acidentes.

Para instalação
em desnível utilizar
sapata ajustável

Passo 2: Inicie a montagem da base com o equipamento ainda no chão.
Lembre-se: Na base você poderá utilizar tanto rodízios, quanto sapatas!

Manual de Instalação

Detalhe do encaixe
dos braços.

Passo 3: Levante os postes
já com a base instalada e vá
encaixando os braços.

Passo 4: Encaixe os pisos
e as escadas para facilitar
a montagem.

Acessórios

Sapata
Fixa

Sapata
Ajustável

Rodapé

Piso Metálico

Pé Vertical

Escada
Marinheiro

Diagonal

Rodizio de
Poliuretano
com Freio

Guardacorpo

Braço Horizontal

informações técnicas

Passo 5: Monte as diagonais.

Passo 6: Instale o guarda corpo.

- As amarrações dos andaimes devem ser feitas, no máximo a cada 8
metros na horizontal e a cada 4 metros na vertical.
- Nos casos de manutenção em postes de iluminação, fixar a torre de
andaime a cada 4 metros com cabos de aço.
- É proibido o trabalho em andaimes na periferia interna dos pavimentos
sem proteção adequada fixada na estrutura da obra.
- Andaimes móveis somente poderão ser utilizados em superfícies planas.
- Os rodízios dos andaimes devem providos de travas, de modo a evitar
deslocamentos acidentais.
Segurança
- Os serviços de montagem, desmontagem e deslocamento só podem ser
executados por trabalhador capacitado.
- Observar o esquadro, prumo e alinhamento das torres para não causar
esforços nos quadros/ e ou diagonais durante a montagem.
- Evitar a montagem de andaimes perto da rede elétrica.
- As áreas de trabalho onde haja risco de queda de materiais devem ser
devidamente isoladas e sinalizadas.
- Torres móveis não podem exceder em altura, quatro vezes a menor
dimensão da base. É proibido o deslocamento das estruturas dos andaimes
com trabalhadores ou materiais sobre os mesmos.
- Não se deve permitir o acúmulo de ferramentas ou materiais sobre os
andaimes
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