


1Equipamentos projetados de acordo com as normas de segurança

Todos os equipamentos em solda MIG(Metal Inert Gas)

APRESENTAÇÃO

No ramo há 10 anos, com patentes próprias e única homologada em 
campos eólicos no Brasil, assim como grandes construtoras, como a 
Petrobrás, industrias, marítimo,  construção e manutenção de silos e 
tanques. 

A AeroAndaimes tem uma vasta sessão de serralheria, engenharia para 
aprovação e regularização dos projetos de acordo com as normas e mais 
do que o teórico tem experiência de campo. 

Livre do sistema de engrenagem, é ideal para trabalhos em locais com 
risco de explosão por não produzir faísca.

Com um sistema elétrico trabalhando a 9 m/min em todos os 
equipamentos garante agilidade e segurança para o serviço. 

Equipamentos de fácil montagem, transporte e praticidade na 
operação.



Plataformas de encaixe rápido, modulares disponíveis de 2 a 8 
metros, fabricadas em metalon, medidas e paredes especificadas 
em projeto aprovado. 100% Solda Mig em toda estrutura.

Proteção em primmer anticorrosivo aplicado na pistola e 
acabamento em tinta esmalte sintético.
Cabos de Aço galvanizados 5/16”, trama 6 x 19 AF, TRD - 
galvanizado. Cabos fabricados no Brasil com certificado de 
qualidade.

Motorredutores 1,5 CV, 220v ou 380v trifásico, com dispositivo de 
freios eletromecânicos, disponíveis em três tipos de frenagem: lenta, 
moderada (padrão) ou rápida. Dispositivo de alivio de freio para 
destravamento em caso de falta de energia.

Painel de Comando AeroAndaimes® com indicador luminoso de  
painel energizado, sonoalarme visual/sonoro de equipamento em 
uso, interruptor DR (salva-vidas), botões independentes de 
nivelamento esquerdo e direito, acionador de emergência e 
tomadas 110v e 220v nas laterais para uso de ferramentas elétricas 
sem necessidade de extensões.

Cabos de Alimentação PP PVC 0,6/1 KV 4x2,50mm ou 4x4mm para 
altura superior a 100m, disponíveis no tamanho solicitado.

Conjunto de Tração AeroAndaimes®

Dispositivo de Frenagem Emergencial

Piso antiderrapante em alumínio liga 5052 H314

Velocidade 9,00 metros/minuto

Capacidade 800 Kg (equipamento, carga e tripulação)

Contrapeso AeroAndaimes® (Uso Obrigatório)

Assistência Técnica Express AeroAndaimes

Equipamentos modulares de 02 a 08 metros

2 Aceitamos Cartão Visa e MasterCard



Plataformas de encaixe rápido, modulares disponíveis de 2 a 6 
metros, fabricadas em metalon, medidas e paredes especificadas 
em projeto aprovado. 100% Solda Mig em toda estrutura.

Proteção em primmer anticorrosivo aplicado na pistola e finalização 
em tinta esmalte sintético.  

Cabos de Aço galvanizados 5/16”, trama 6 x 19 AF, TRD - 
galvanizado. Cabos fabricados no Brasil com certificado de 
qualidade.

Motorredutores WEG 1,5 CV, 220v ou 380v trifásico, com dispositivo 
de freios eletromecânicos, disponíveis em três tipos de frenagem: 
lenta, moderada (padrão) ou rápida. Dispositivo de alivio de freio 
para destravamento em caso de falta de energia.

Painel de Comando AeroAndaimes® com indicador luminoso de  
painel energizado, sonoalarme visual/sonoro de equipamento em 
uso, interruptor DR (salva-vidas), botões independentes de 
nivelamento esquerdo e direito, acionador de emergência e 
tomadas 110v e 220v nas laterais para uso de ferramentas elétricas 
sem necessidade de extensões.

Cabos de Alimentação PP PVC 0,6/1 KV 4x2,50mm ou 4x4mm para 
altura superior a 100m, disponíveis no tamanho solicitado.

Conjunto de Tração Beta 15 AeroAndaimes®

Dispositivo de Frenagem Emergencial

Piso antiderrapante em alumínio liga 5052 H314

Velocidade 9,00 metros/minuto

Capacidade 600 Kg (equipamento, carga e tripulação)

Contrapeso AeroAndaimes® (Uso Obrigatório)

Assistência Técnica Express AeroAndaimes

Equipamentos modulares de 02 a 06 metros
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   BETA 15



Plataformas de encaixe rápido, modulares disponíveis de 2 a 6 metros, 
fabricadas em metalon, medidas e paredes especificadas em projeto 
aprovado. 100% Solda Mig em toda estrutura.

Proteção em primmer anticorrosivo aplicado na pistola e acabamento 
em tinta esmalte sintético. 

Cabos de Aço galvanizados 5/16”, trama 6 x 19 AF, TRD - galvanizado. 
Cabos fabricados no Brasil com certificado de qualidade.

Conjunto de Tração Guincho Cabo Passante galvanizado NR18

Dispositivo de Frenagem Emergencial

Piso antiderrapante em alumínio liga 5052 H314

Capacidade 600 Kg (equipamento, carga e tripulação)

Contrapeso AeroAndaimes® (Uso Obrigatório)

Assistência Técnica Express AeroAndaimes

Equipamentos Modulados de 02 a 06 Metros

Todos os equipamentos são tratados com Primmer4



FINAMEAceitamos Cartão BNDS FINAME                                     em até 48x sem juros

Estrutura em monobloco com assento ergonômico, seguro e 
confortável

Cabos de Aço galvanizados 5/16” com trama 6 x 19 AF, TRD - 
galvanizado

Motorredutor 1,5 CV, 220v ou 380v trifásico, com Dispositivo de 
freios eletromecânicos, disponíveis em três
tipos de frenagem: lenta, moderada (padrão) ou rápida

Painel de Comando AeroAndaimes® com indicador luminoso 
de painel energizado, sono-alarme visual/sonorode 
equipamento em uso, intertravamento de segurança, botões 
independentes de sobe e desce, acionador de emergência e 
tomadas 110v e 220v.

Cabos de Alimentação PP PVC 0,6/1 KV 4x2,50mm ou 4x4 para 
altura superior a 100m, disponíveis no tamanho solicitado

Conjunto de Tração AeroAndaimes®

Dispositivo de Frenagem Emergencial

Velocidade 9,00 metros/minuto

Capacidade 170 Kg (equipamento, carga e tripulação)

Contrapeso AeroAndaimes® (Uso Obrigatório)

Assistência Técnica Express AeroAndaimes®
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Estrutura em monobloco com assento ergonômico, seguro e 
confortável

Cabo de Aço galvanizado 5/16” com trama 6 x 19 AF, TRD - 
galvanizado

Conjunto de Tração Guincho Cabo Passante galvanizado Nr18
Dispositivo de Frenagem Emergencial

Capacidade 120 Kg (equipamento, carga e tripulação)

Contrapeso AeroAndaimes® (Uso Obrigatório)

Assistência Técnica Express AeroAndaimes®

Pedaleira de apoio para os pés

Sistema de tração Reduzido (mais leve e mais rápido)
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GÔNDOLA ELÉTRICA

Plataforma Monobloco, medindo 0,78 m x 0,78 m fabricadas em 
metalon, medidas e paredes especificadas em projeto aprovado. 
100% Solda Mig em toda estrutura.

Proteção em primmer anticorrosivo aplicado na pistola e 
acabamento em tinta de fabricação exclusiva. Equipamentos 
pintados em cabine hermética de pressão negativa.

Cabos de Aço galvanizados 5/16”, trama 6 x 19 AF, TRD - 
galvanizado, disponíveis no tamanho solicitado. Cabos fabricados 
no Brasil com certificado de qualidade.

Motorredutores WEG 1,5 CV, 220v ou 380v trifásico, com dispositivo 
de freios eletromecânicos, disponíveis em três tipos de frenagem: 
lenta, moderada (padrão) ou rápida. Dispositivo de alivio
de freio para destravamento em caso de falta de energia.

Painel de Comando AeroAndaimes® com indicador luminoso de 
painel energizado, sonoalarme visual/sonoro de equipamento em 
uso, intertravamento eletrônico de segurança (inter loock),
acionador de emergência e tomadas 110v e 220v nas laterais para 
uso de ferramentas elétricas sem necessidade de extensões.

Cabos de Alimentação PP PVC 0,6/1 KV 4x2,50mm ou 4x4mm para 
altura superior a 100m, disponíveis no tamanho solicitado.

Conjunto de Tração AeroAndaimes®

Dispositivo de Frenagem Emergencial

Piso antiderrapante em alumínio liga 5052 H314

Velocidade 9,00 metros/minuto

Capacidade 300 Kg (equipamento, carga e tripulação)

Contrapeso AeroAndaimes® (Uso Obrigatório)

Assistência Técnica Express AeroAndaimes®

Conjunto de
Tração Beta15
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GÔNDOLA MECÂNICA

Plataforma Monobloco, medindo 0,78 m x 0,78 
m fabricadas em metalon, medidas e paredes 
especificadas em projeto aprovado. 100% Solda 
Mig em toda estrutura.

Proteção em primmer anticorrosivo aplicado na 
pistola e acabamento em tinta de fabricação 
exclusiva. Equipamentos pintados em cabine 
hermética de pressão negativa.

Cabos de Aço galvanizados 5/16”, trama 6 x 19 
AF, TRD – galvanizado. Cabos fabricados no 
Brasil com certificado de qualidade.

Conjunto de Tração Guincho Cabo Passante 
galvanizado Nr18

Dispositivo de Frenagem Emergencial

Piso antiderrapante em alumínio liga 5052 H314

Capacidade 300 Kg (equipamento, carga e 
tripulação)

Contrapeso AeroAndaimes® (Uso Obrigatório)

Assistência Técnica Express AeroAndaimes®

BRAÇO AFASTADOR
(OPCIONAL)

Aceitamos Cartão Visa e MasterCard8



corte segurançasangria

ANCORAGENS 

9Ancoragens projetadas de acordo com a sua necessidade 

Única empresa a oferecer  de garantia3 anos

Montagem de equipamentos
de suspensão tipo Balancim
(andaime) Elétrico, Balancim

Manual, Cadeirinha de Pintura,
Gôndola e vários outros

equipamentos para trabalho
em altura.

A Viga Ancôra Com Regulagem De Distância 
AeroAndaimes® é um equipamento com 

conceito inovador. Em função do elaborado 
projeto construtivo, dispensa 

contraventamento de acordo com as normas 
vigentes, especialmente a Nr18.

Especialmente desenvolvida para obras que 
tenham olhais de ancoragem.

Afastador AF 70 

Viga Contrapesada 

Viga Âncora 



corte segurançasangria

ANCORAGENS 

É recomendável que todas as edificações contenham 

um Sistema de Ancoragem eficiente instalado para 

que, deste modo, garantam a segurança e a 

estabilidade dos trabalhadores. A instalação dos 

sistemas de ancoragem predial apresenta-se como 

definitiva ou temporária.Nossos Pontos de Ancoragem 

são fabricados e instalados conforme as Portarias nº 

1.113 de 21 de setembro de 2016 das Normas 

Regulamentadoras NR 18 e NR 35 do Ministério do 

Trabalho e Emprego; e da NBR 16325-1 e NBR 16325-2, 

de dezembro de 2014 (Proteção contra quedas de 

altura – Dispositivos de ancoragem da ABNT – 

Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Viga Bi-apoiada 

Ponto de ancoragem 

10Aceitamos Cartão BNDS FINAME                                     em até 48x sem jurosFINAME

A Viga Biapoiada Com Regulagem de 
Distância AeroAndaimes® é um 

equipamento com conceito inovador. Em 
função do elaborado projeto construtivo, 
dispensa contraventamento de acordo 

com as normas vigentes, especialmente a 
Nr18.

Pode ser montada com fixação direta na 
laje ou com ancoragem de cabo de aço.



corte segurançasangria

ANCORAGENS ESPECIAIS 
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É um equipamento com conceito 
inovador. Em função do elaborado 

projeto construtivo, dispensa 
contraventamento de acordo com as 

normas vigentes, especialmente a NR18.

Ancoragem feita em Slings de aço e sintéticas, 
com

suporte especial para garantir a integridade 
da nacele,

podendo ser projetado para cada torre.
Atendendo às normas da ABNT

Modelo Silo
PARA 1 E 2 EQUIPAMENTOS 

Torre Eólica 

Sistema seguro e prático para ancoragem de 
balancim ou cadeirinha de pintura, 

onde é necessário espaço para a instalação de 
chapim ou acabamento de topo

As Ancoragens Estaiadas AeroAndaimes devem 
ser fixas em elemento estrutural com hastes e 

químico próprio.

Estaiada 

Todos os equipamentos em solda MIG(Metal Inert Gas)



corte segurançasangria

OUTROS EQUIPAMENTOS

12 Todos os equipamentos são tratados com Primmer

Fabricada toda em aço carbono e solda 
MIG, aplicação de primer anti-ferrugem, 
pintura feita com pistola, alta resistência.

Tamanho padrão: 1,45 x 50 x 40 com tampa.
Fabricamos com tamanhos personalizados 

sob encomenda..

Rampa de Acessibilidade 

Lixeira com tampa 

Fabricada em tubo retangular e toda 
soldada com solda MIG

Tamanho padrão 1,10 x 0,90 x 0,17.
Aplicação de primer anti-ferrugem, 

pintura feita com pistola.
Fabricamos todas as medidas sob 

encomenda, com ou sem corrimão



/aeroandaimes

@aeroandaimesoficial
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