Blindagem de Vala
Metálica

nossos contatos

Fale Conosco

Através de uma logistica integrada com Centros de Distribuição em todo o Brasil,
a VPA está pronta para atender obras em todo o Brasil e América Latina.
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EMPRESA
ASSOCIADA

inúmeras facilidades e execução rápida em

Obras temporárias
As Blindagens para Escoramento de Vala são estruturas metálicas fabricadas em aço,
utilizadas para fazer o escoramento e contenção do terreno em escavações e valas.
Também chamadas de Escudos Metálicos para Valas ou Gaiola de Valas, são de fácil
utilização e manuseio e proporcionam grande agilidade e segurança na abertura de valas
e na execução dos serviços em obras de Adutoras, Redes de Gás, Saneamento, Oleodutos e
Gasodutos, além de outras onde seja necessário realizar escavações.
Possibilidade de escoramento de grandes vãos com estroncas de tamanhos variados, de
acordo com a necessidade da escavação;
Fácil transporte, montagem e manuseio, utilizando-se as próprias retroescavadeiras ou
escavadeiras da obra;
Possibilidade de uso com três ou quatro paredes, formando uma caixa de contenção, ou
mesmo combinadas com estacas prancha metálicas e/ou chapas tapa vala;
Diferentes alturas e comprimentos dimensionados para diversos tipos de trabalhos, de
forma que o peso fique compatível com o serviço a ser executado, facilitando a execução
e diminuindo o custo;
Possibilidade de várias reutilizações, diminuindo o custo do escoramento;
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inumeras possibilidades

Blindagem de vala

Método ágil e seguro para escoramento e contenção de terreno em valas e
escavações. De fácil utilização, o equipamento proporciona grande velocidade
e segurança na abertura de valas.

As Blindagens de Vala possuem um conjunto de duas paredes metálicas paralelas,
conectadas por estroncas metálicas variáveis, dimensionadas para resistir ao esforço dos
diferentes tipos de solos, sobrecargas e alturas de escavações.

O processo de aplicação é rápido, basta
realizar uma pré escavação; encaixar a
Blindagem; finalizar a abertura da vala
e iniciar o trabalho.

Escadas Metálicas, Guarda-corpos e Suporte H podem ser locados a parte;
Fornecemos também em tamanhos diferenciados, de acordo com a necessidade e
detalhes técnicos da sua obra; Consulte-nos.

Os Equipamentos certificadas pela VPA atendem às normas do Ministério
do Trabalho Brasileiro, bem como as normas Norte Americanas da OSHA.

