Estaca Prancha
Metálica

As Estacas Prancha Metálicas são equipamentos de contenção temporária e/ou definitiva
utilizados há mais de cem anos em todo mundo. Sua aplicação é variada e inclui desde Valas
de rede de água, esgoto e galerias até muros de contenção, proteção de acesso a túneis e
barragens. Com experiência superior a 30 anos no ramo, desenvolvemos peças de grande
eficiência, alta resistência e com características que descatam os Perfis da VPA dos demais.
A VPA é pioneira na locação, venda e cravação de Estacas Prancha Metálicas
no Brasil. Peças de larguras e alturas variadas de alta qualidade que
atendem a todo tipo de obra.
Possibilidade de vãos livres, sem
necessidade de contraventamento;

Possibilidade de várias reutilizações,
reduzindo o custo do escoramento;

Escoramentos de grandes
profundidades;

Rapidez, economia, segurança e
versatilidade nas contenções

Total segurança dos trabalhadores
envolvidos no processo;

Possibilidade de contenções
impermeáveis;

sucesso em todo o mundo

Estaca Prancha Metálica
Equipamento de contenção temporária e definitiva, utilizado há mais de 100 anos em
todo mundo. Atuando com locação e venda do equipamento, a VPA dispõe de uma
linha moderna e eficiente de perfis com peças de alturas, larguras e capacidades de
diversas, tornando possível sua aplicação em vários tipos de obras.

vantagens determinantes

Diferenciais exclusivos
Ampla gama de perfis, eficientemente projetados em função dos comprimentos, o que faz
com que os equipamentos sejam leves e de fácil manuseio;
Possuem reforço na cabeça que aumenta sua resistência na cravação e
extração, além de um furo na extremidade superior, que facilita seu manuseio;
Utilização de aço de alta resistência mecânica que garante ao equipamento
um menor desgaste e maior vida útil;
Encaixes laterais de fácil acoplamento e já preparadas para cravação com
Martelos Vibratórios, também fornecidos pela VPA Equipamentos;
Caso o seu projeto requeira contraventamento a VPA atua com os ESTRONCAMENTOS
MODULARES, utilizados no contraventamento e suporte de cargas extras.
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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.

Atendimento Nacional

0800 601 0150
comercial@vpainfra.com.br
vpainfra.com
@vpainfra
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