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Agradecemos a vossa escolha pela nossa marca.
Antes da utilização da Torre de andaime, é muito importante ler com atenção, e compreender estas instruções. O nosso objectivo é garantir amaior segurança 

possível na montagem e utilização da Torre de Andaime.Certos de que a Torre de Andaime vos será de bom uso.
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12,5 m/s 

A Euro Elevação não assume qualquer responsabilidade pelo conteúdo deste folheto ou pela 
sua má interpretação ou uso que não seja nele descrito.
A Euro Elevação não pode ser responsabilizada por erros de instruções de montagem dados 
por outrem.
O conteúdo não pode, em partes ou na totalidade ser fotocopiado, reproduzido ou traduzido, 
sem permissão da Euro Elevação.

1. Condições gerais

2. Garantia
A Euro Elevação não se responsabiliza por qualquer desgaste ou danos nas peças de 
andaimecausado por uso incorreto.
A garantia não se aplica por desgaste normal das peças.
Em caso de uso de peças não recomendadas pela JUMBO, a garantia, bem como 
qualquer responsabilidade serão declinadas.

3. Uso & função

A Torre de Andaime JUMBO é fabricada para suportar uma carga máx. de 200 kg por m².

Esta Torre de Andaime é recomendada para trabalhos em altura seguros e fáceis, podendo 
ser usada tanto no interior como no exterior.
Devem ser evitados, contatos com outras estruturas em particular de betão ou metálicas, de 
forma a não danificar o alumínio.

Estão disponíveis as seguintes medidas:
Comprimentos 178, 250 e 305 cm
Larguras 74 e 130 cm

Este manual aplica-se às medidas acima mencionadas

Estas Torres de Andaime, são compostas por peças, 
adaptáveis aos vários modelos e tamanhos. 
Após anos de pesquisas e experiências, cada peça foi 
desenvolvida de forma a tornar a montagem e a utilização 
daTorre de Andaime fácil e segura.

A Torre de Andaime não deverá ser utilizada em ambientes exteriores
caso o vento tenha uma força superior a 12,5 m por segundo

Se a Torre de Andaime não estiver a ser utilizada, recomendamos a desmontagem ou a 
sua colocação em  local abrigado.



As plataformas são seguras por meio de um bloqueio (A).

O bloqueio das rodas é ativado com umleve toque no travão de pé (B).

Todos  os  tubos  horizontais  ou  diagonais  são  equipados  com patilhas de auto-bloqueio (C).

4. Componentes

Plataforma de trabalho
Tubo horizontal

Resguardo lateral
Suporte de Rodapé
Rodapé
Plataforma com alçapão 
Plataforma sem alçapão

Base
Bastidor de 8 degraus
Tubo diagonal
Tubo horizontal
Rodas

Alex Alves
Typewritten text
A

Alex Alves
Typewritten text
B

Alex Alves
Typewritten text
C



5. Regras gerais e instruções de uso

 5.2 Antes da montagem,  todos  os  componentes  devem  ser  verificados.
Apenas  os componentes originais JUMBO não danificados, poderão ser 
usados.

 5.5 O andaime deve sempre ser montado sobre uma base firme e segura,
capaz de sustentar o seu peso e a carga aplicada durante o trabalho.
Movimentar o andaime manualmente caminhando, empurrando apenas 
na base evitando movimentos bruscos, a inclinação máxima do chão é 
de 2%. 

 5.7 Depois de mover o andaime, os travões devem ser imediatamente bloqueados.
 Confirme que todas as rodas estão bem bloqueadas antes de subir para o 
andaime.Antes de subir ou descer do andaime. Toma sempre precauções 
contra a laminação do andaime.

 5.8 Cuidado com os possíveis obstáculos acima. 
O andaime deve ser sempre mantido afastado pelo menos três metros de 
energia elétrica.

 5.9 Dispositivos ou guinchos de elevação não devem ser utilizado no andaime.

 5.6 Ao deslocar o andaime, verifique que não há pessoas, ou objetos soltos 
       nas plataformas.

 5.10  A subida deve ser feita único e exclusivamente pelo interior do andaime. Na 
montagem de várias plataformas com alçapão, as mesmas deverão ser montadas 
com o alçapão desencontrado e fechados após sua utilização.

 5.11 Ao utilizar a plataforma de trabalho no topo, os utilizadores não deverão 
debruçar-se ou encostar se aos varandins.

 5.1 Seguir as instruções de montagem e desmontagem. 
O andaime deve sempre ser montado nivelado.
Só pessoas qualificadas e com conhecimento deste manual poderão montar e 
usar este andaime.

 5.3 As rodas devem ser montados na parte inferior do bastidor, não esquecer  
       o aperto da patilha de segurança  (A). A carga aplicada no andaime deverá
       sempre ser distribuída uniformemente . Use o fuso da roda para nivelar o   
       andaime.

5.4 No furo do empalme dos bastidores laterais, de forma a prender os   
      bastidores uns aos outro, devem ser colocadas umas garras de        
      fixação.
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 5.12 O andaime não deve ser utilizada para suportar qualquer tipo de construção.

 5.13 É expressamente proibido a utilização de todo o tipo de escadas, escadotes ou caixas 
em cima do andaime para aumentar a altura de trabalho.

 5.14 É expressamente proibido ligar uma torre de andaime móvel a uma estrutura ou a um 
edifício por meio de uma plataforma ou ponte de ligação, para este fim existem as 
torre escada ou fixa (com sapatas).
Duas torres de andaime móveis poderão ser ligadas por plataformas ou pontes (1,8 a 
8,0 metros), com montagens especificamente executadas e orientadas pela Euro 
Elevação.

 5.15 Nunca saltar nem mandar materiais para cima das plataformas.

12,5 m/s 

 5.18 Não use o andaime no exterior ou em edifícios abertos, se o 
         vento for superior a 12,5 metros por segundo. 
         Caso não utilize a torre de andaime, recomendamos a sua     
         desmontagem ou a sua colocação em local abrigado.

 5.20 É obrigatório o  uso do EPI (Equipamento de Proteção Individual) com arnês, 
          linga e linha de vida.

 5.21 Certifique-se que existe um manual de instruções sempre á disposição no    
          local de trabalho.

 5.22 Caso  o  andaime  seja  utilizado  por  terceiros,  deverá  ser  acompanhado  de  um 
manual.

 5.19 Não coloque cartazes ou lonas publicitárias na torre de andaime, irá aumentar
          a carga do vento.

 5.16
e.

Não exponha o andaime a líquidos corrosivos, não martele nem bate nas peças do       
         andaim      
 
 
5.17 Não exponha o andaime a períodos longos em temperaturas de -20 ° C ou + 70 ° C. 



6.1.2 Pressione o pedal para baixo, para    
         travar a roda.
         Para confirmar que os travões            
         estão funcionais,tente mover a torre.
         Rodas danificadas devem ser             
         substituídas.

6.1.4 Montagem de tubos diagonais
         Agora com os dois bastidores unidos, monte    
         um tubo diagonal da parte inferior à parte         
         superior do bastidor

6.1.1 Montagem dos primeiros dois bastidores da torre.         
         Coloque o fuso ou parte superior da roda na parte        
         inferior do bastidor, a fixação é feita por meio de um     
         parafuso de orelhas.
         Use o fuso ou sem fim para ajustar e nivelar a torre de 
         andaime.
         No caso de andaime dobrável as rodas são fixas no     
         bastidor.
         

6.1.3 Montagem de tubos horizontais

Certifique-se que a patilha de travamento esta bloqueada e      
         impede a remoção do tubo.

         Coloque um tubo horizontal em cada lado na parte vertical no  
         primeiro degrau dos bastidores, de dentro para fora.
         

 prossiga com a montagem.
Medir o local poderá ser útil para garantir que escolheu 
a torre de andaime adequada ao trabalho.

 6.1 Rodas Após tomar as devidas precauções referidas no ponto 5

6. Montagem



6.1.6 Certifique-se de que o andaime está         
         nivelado e a prumo.
         Use os fusos das rodas para nivelar.
         Não se esqueça de apertar os parafusos  
         de orelhas após ter nivelado.

         IMPORTANTE: Antes de continuar com a     
         montagem, monte os rodapés na plataforma 
         de acordo com o ponto 6.3.3

6.1.5 O andaime deve ser sempre montado 

podem ser             
         montados do mesmo lado ou dos lados  
         opostos um ao outro

    
         com dois tubos diagonais a cada             
         dois metros de altura, 

.

6.1.7 Montagem da primeira plataforma
         A plataforma deve ser montada no topo         
         ou ultimo degrau do bastidor.
         Rode o bloqueio de segurança por baixo do  
         degrau.



6.2.1 Empalmar a parte de baixo do segundo bastidor no   
         topo do primeiro, prenda os dois bastidores por meio
         de uma garra.

6.2.2 Montagem de tubos horizontais.
         Quando usado como resguardo, os tubos horizontais   
         devem ser montados aos 50 e 100 cm de altura            
         medindo a partir da plataforma. 
         Monte o tubo acima do degrau e de dentro para fora     
         sobre a parte vertical.
         

6.2.3 Montagem de tubos diagonais
         Após a montagem dos bastidores e tubos horizontais,        
         monte os tubos diagonais da seguinte forma:

 podem ser montados do mesmo lado ou dos    

         Certifique-se que a patilha de travamento esta 
         bloqueada e impede a remoção do tubo.

6.2.4  Como na base, monte sempre dois tubos diagonais  
          a cada dois metros de altura. 
          

6.2.5 Montagem de outro piso
         Monte a próxima plataforma sempre no oitavo degrau         
         acima da plataforma anterior.
         As plataformas com alçapão devem ser montadas               
         desencontradas, ou seja com o alçapão virado                    
         para o lado oposto um do outro.
         Rode o bloqueio de segurança por baixo do degrau.

6.2.6 Tubos horizontais         
         Caso não queira uma plataforma na seção intermédia  
         deve reforça la com tubos horizontais monte dois         
         tubos horizontais no oitavo degrau de cada lado na      
         parte vertical do bastidor.         
         Depois do reforço, a próxima  plataforma deverá ser    
         montada a um máximo de quatro metros da ultima ou  
         seja à altura de dois bastidores.

          
          bloqueada e impede a remoção do tubo.
          Certifique-se que a patilha de travamento esta          
          lados opostos um ao outro.

 6.2 Secção intermédia



         parte vertical do resguardo, de dentro para fora.          
         Certifique-se que a patilha de travamento esta             
         bloqueada e impede a remoção do tubo.
         

         IMPORTANTE: Mantenha o alçapão da plataforma           
         fechado quando não estiver em uso, a fita de segurança  
         do alçapão deve ser mantida em boas condições.

6.3.1 Montagem de guarda-costas
         Os resguardos de proteção são montados no topo para 
         dos últimos bastidores estruturas laterais.
         Prenda com garra de segurança.

6.3.2 Montagem de tubos horizontais
         Os tubos horizontais são montadas dos dois lados a   
         50 e 100 cm acima da plataforma, no ultimo degrau na

         de seguida encaixe os rodapés nos suportes.
         Em pisos inferiores monte sempre os suportes e rodapés
         antes de montar os próximos bastidores
         Rodapés (altura 15 cm, espessura 3,2 cm) são
         obrigatórios pisos de trabalho em volta da plataforma.  

6.4.1 Montagem de estabilizadores
         Monte o andaime com estabilizadores de acordo com os   
         diagramas no ponto 6.6).
         Inicialmente aperte as abraçadeiras dos estabilizadores    
         levemente nos tubos verticais do bastidor.
         Ajuste o estabilizador até que o pé de borracha esteja       
         no chão obtendo um angulo de 45 °.
         Em seguida, aperte as duas abraçadeiras.

6.3.3 Montagem de rodapés
         No topo monte os suportes na parte vertical do resguardo,

 6.3 Plataforma de trabalho

 6.4 Montagem de estabilizadores



6.5 Desmontagem      
     
      O andaime deve a ser desmontado na ordem inversa da montagem. 
      Utilize as plataformas e resguardos dos pisos intermédios garantir uma desmontagem
      segura.
      Nunca, em quaisquer circunstâncias, deve deixar cair ou mandar quaisquer peças de       
      andaime.
      Mantenha as rodas travadas durante a desmontagem. 
      Não mande as peças para o chão.
      Durante o transporte, evite solavancos que possam causar danos nos perfis tubulares.

6.6 Diagramas para  estabilizadores

Diagrama 6.6.1a: Andaimes uso Interior, max. altura de 12 m

Diagrama 6.6.1b: Andaimes uso exterior, max. altura de 8 m 

10,5       Comprido  10,5        Comprido
12,0       Comprido  12,0 Comprido

2,5 Curto 2,5  -
3,5 Curto 3,5 Curto
6,0 Comprido 6,0 Comprido 
8,5       Comprido 8,5 Comprido

Largura 69 cm Largura 130 cm

Largura  69 cm Largura 130 cm
Altura     Estabilizador Altura Estabilizador

Altura Estabilizador Altura Estabilizador
2,5 Curto 2,5  -
3,5 Curto 3,5 Curto
6,0 Comprido 6,0 Comprido
8,0 Comprido 8,0 Comprido

De acordo com a norma EN 1004 as torres de andaime podem ser 
montadas com asalturas acima mencionados nos diagramas.
Medidas do chão ao topo da plataforma.
Não montar torres de andaimes maiores sem consultar a Euro Elevação.



 6.6.2  Posicionamento de estabilizadores

   6.6.2a: posição livre              6.6.2b: contra a fachada

B = Estabilizador colocado simétricamente nos cantos da base da estrutura

7. Manutenção

A manutenção do andaime é limitada ao controlo, 
limpeza e substituição das diferentes peças 
do andaime.
Não use martelo ou similar para remover resíduosde
argamassa etc.
Não utilize produtos oleosos para lubrificar garras, 
fechaduras, patilhas, trincos ou rodas. 

✗ 
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8. Peças de reposição

Fig.  15

Fig. 9 
Fig. 10 

 Fig. 11 
Fig. 12 

Fig. 13 
Fig. 14 Fig. 16 

Nº artigo Figura Artigo    Peso kg.

12135101 9 Resguardo de proteção 135 x 100 cm 3,7

12074101 10 Resguardo de proteção 74 x 100 cm 3,7

12135050 11 Bastidor 2 degraus 135 x 50 cm 3,2

12074050 12 Bastidor 2 degraus 74 x 50 cm 2,3

12135100 13 Bastidor 4 degraus 135 x 50 cm 6,8

12074100 14 Bastidor 4 degraus 74 x 50 cm 4,2

12135200 15 Bastidor 8 degraus 135 x 200 cm 11,5

12074200 16 Bastidor 8 degraus 74 x 200 cm 8,0

Fig. 17 

1101780 17 Tubo horizontal 178 cm 2,5

1101784 17 Tubo diagonal bastidor 4 degraus torre de 178cm                       2,7

1101787           17         Tubo diagonal bastidor 8 degraus torre de 178cm                       3,0

1102500            17         Tubo horizontal 250 cm 3,1



Fig. 1 
Fig. 2  

Fig. 3 Fig. 4 

Fig. 5 

Fig. 6 

Fig. 7 

Fig. 8 

Nº artigo Figura Artigo Peso kg.

1001780 1 Plataforma sem alçapão 178 cm. 10,5

1002500 1 Plataforma sem alçapão 250 cm. 15,7

1003050 1 Plataforma sem alçapão 305 cm. 21,0

1001781 2 Plataforma com alçapão 178 cm. 11,0

1002501 2 Plataforma com alçapão 250 cm. 16,1

1003051 2 Plataforma com alçapão 305 cm. 21,5

1450250 3 Bloco contrapeso 25,0

1600100 4 Garra 0,1

1400200 5 Roda ajustável 5,0

1500500 6 Sapata ajustável   3,4
FLB-1 7 Suporte rodapé 0,1

1610178 8 Rodapé 178 cm 3,8

1610250 8 Rodapé 250 cm 4,8

1610305 8 Rodapé 305 cm 5,8

1610130 8 Rodapé 135cm 3,0

1610074 8 Rodapé 74cm 2,5



Fig. 17 

Fig, 18 

Fig. 19 

  1410150u 19 Estabilizador curto 4,0  1410250u 19 Estabilizador comprido 5,0

Nº artigo Figura Artigo Peso kg.

1102504 17 Tubo diagonal bastidor 4 degraus torre de  250 cm 3,2

1102507 17 Tubo diagonal bastidor 8 degraus torre de  250 cm 3,5

1103050 17 Tubo horizontal torre de 305 cm 3,6

1103054 17 Tubo diagonal bastidor 4 degraus torre de  305 cm 3,8

1103057 17 Tubo diagonal bastidor 8 degraus torre de  305 cm 4,0

1103510 17 Tubo diagonal torre de 305 cm 4,0

1300170 18 Resguardo lateral duplo 178 cm 6,0

1300250 18 Resguardo lateral duplo 250 cm 7,0

1300305 18 Resguardo lateral duplo 305 cm 9,0

1300351 18 Resguardo lateral duplo 351 cm 10,0



Máx. 200 kg/m²

9. Avisos e usos incorrectos

E da responsabilidade do proprietário ou locatário garantir que todos os 
utilizadores recebam a informação e formação, para a utilização, 
montagem e desmontagem deste equipamento.
Não e permitida a utilização destes equipamentos a menores de 18 anos.
Este equipamento só deve ser utilizado para fins próprios.

Monte o andaime apenas em terreno seguros e firme.

 

Inspecione regularmente o andaime para. 
Utilize apenas o andaime quando todas as peças 

Mantenha sempre a distância recomendada por lei das 
linhas de energia de baixa, média e alta tensão. 
Não aplique no andaime cartazes ou lonas publicitárias  
que possam aumentar a carga de vento.
Não aumente altura de trabalho com escadas, caixas etc.
Não utilize o andaime como suporte para a construção.
Não monte o andaime em zonas de passagem de 
pessoas ou animais. 
Qualquer passagem sob o andaime deve ser vedada. 
Mantenha o andaime sem materiais ou ferramentas 
desnecessárias afim de evitar quedas do andaime.

estão em perfeitas condiçoes.
Certifique-se também que o andaime foi montado 
corretamente antes de o utilizar.
Não utilize peças que não sejam aprovadas pela 
JUMBO.
As alterações estruturais são por conta e risco de 
quem as fizer.
Evite danos, tintas, ácidos, solda ou betão nas 
fechaduras, garras, rodas ou em qualquer outra 
parte da torre de andaime.



10. Distribuidor

Notas




