
Sistema de Acesso Suspenso QuikDeck™
A vantagem do acesso.



2 O acesso ao seu trabalho é um 
componente crítico para o seu sucesso.

Para ter sucesso no mercado competitivo de hoje, você 
necessita ter uma vantagem. A versatilidade do Sistema de 
Acesso Suspenso QuikDeck™ lhe proporciona essa vantagem.

Versatilidade Incomparável 
O projeto de plataforma modular do Sistema de 
Acesso Suspenso QuikDeck™ pode ser montado 
a partir de uns poucos componentes básicos e 
configurado de forma a se adequar a quase todo 
formato ou tamanho.

Com a capacidade de planejar e gerenciar o 
acesso ao seu trabalho, você pode estabelecer 
sua programação, seu programa de trabalho 
e você pode ter a capacidade de transferir a 
plataforma a medida em que o seu trabalho 
avança.

A Instalação é Fácil 
A eficiência deste sistema permite que as 
equipes aumentem as taxas de instalação 
com relação aos sistemas convencionais. O 
QuikDeck™ foi especialmente projetado para 

reduzir os custos de mão de obra – portanto você 
economiza durante toda a vida útil do sistema. Cada 
componente pode ser facilmente manuseado por 
uma pessoa e não requer nenhuma ferramenta 
ou habilidades especiais para a montagem. A 
Safway Services oferece os serviços de montagem 
e desmontagem QuikDeck™ com nosso pessoal 
especialmente treinado para assegurar que a 
plataforma seja construída de forma segura e 
eficiente.

Não existem quaisquer superfícies irregulares, 
portanto sua equipe pode trabalhar de maneira 
rápida e segura. O QuikDeck™ pode ser montado 
"no ar" ou sobre o solo e em seguida içado até 
a posição. O equipamento também pode ser 
"deslocado rapidamente" e transferido a medida 
que o trabalho avança para reduzir o custo dos 
equipamentos.

 VelOcIDADe SImplIcIDADe cOntrOle FAcIlIDADe eFIcIêncIA
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Disponível para aluguel e vendas, o QuikDeck™ 
oferece uma ampla gama de benefícios desde 
a economia de tempo, até a sua capacidade de 
superar em desempenho projetos tradicionais 
de plataformas industriais onde seriam mal 
sucedidos.

resistência 
Para praticamente qualquer aplicação, o 
QuikDeck™ tem a capacidade de carga que 
você necessita para realizar a tarefa. 

Dependendo da configuração e espaçamento 
da alça, as capacidades de carga podem variar 
de 122 quilogramas força por metro quadrado 
a mais de 366 quilogramas força por metro 
quadrado. Todos os componentes estruturais 
de aço são galvanizados por imersão a quente 
para manter a capacidade nominal a plena 
carga e longa vida útil em serviço. 

Este sistema de acesso exclusivo adquire 
resistência devido aos membros estruturais de 
aço – não do cabo de aço. 

O espaço estável, plano e bem amplo que o 
QuikDeck™ proporciona pode aumentar seus 
níveis de produtividade e reduzir os custos 
quando comparado aos sistemas de acesso 
suspensos convencionais. 
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Segurança e Serviços QuikDeck™ 
Para assegurar a segurança da sua equipe, a 
Safway proporciona serviços de engenharia de 
uma das maiores equipes de engenharia interna 
na indústria, bem como serviços de treinamento 
na montagem e desmontagem do QuikDeck™.
Um pacote completo pronto para uso inclui 
desenhos e opções de entrega.

O Sistema de Acesso Suspenso QuikDeck™ 
atende e supera os requisitos de segurança e 
saúde federais e tem um fator de segurança de 
4 para 1.

componentes Básicos
■■ Treliças: suportam a carga
■■ Carreteis de Junção: conectam a viga  

e a suspensão
■■ Pinos: conectam a viga aos carretéis de junção
■■ Suportes do Piso: suportam os painéis do piso
■■ Mordentes da Viga: conectam a plataforma  

à estrutura
■■ Corrente: suspende a plataforma
■■ Piso de madeira compensada: proporciona 

superfície de trabalho sólida
■■ Guarda Corpos e Toeboards (Placas Inferiores 

de Proteção): garantem a segurança

■■ Pontes – construção nova,  
reabilitação estrutural, pintura, 
manutenção e reparo

■■ Plataformas de Petróleo –  
Pintura inferior da plataforma  
e estaleiro de tubos

■■ Estaleiros – pintura interna e pintura 
externa e manutenção

■■ Saguões – instalação de HVAC 
(Aquecimento, Ventilação e Ar 
Condicionado), iluminação, pintura

■■ Estruturas Temporárias –  
Evento e passarelas

■■ Caldeiras – Construção e manutenção

■■ Industrial – Estaleiro de tubos,  
pintura e reparo

Aplicações 
especializadas
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componentes e Acessórios de Acesso Suspenso QuikDeck™
treliça
Suporta o painel do piso de madeira compensada.
Treliça padrão de 2,43 m (8 pés), disponibilidade de 
comprimentos menores. 
Alças de transporte integrados em ambas as extremidades.

carretel de junção
Conecta as treliças usando o pino do carretel de junção.
Ranhuras da corrente fornecem até (4) locais para fixação 
da corrente de suspensão, alça de transporte integrado. O 
formato octogonal evita o giro.

pino do carretel de Junção
Conecta a Treliça e a Coluna do Guarda Corpo ao Carretel 
de Junção. 
Usinado de liga de aço. Totalmente tratado termicamente 
e folheado a zinco para longa vida útil em serviço. O pino 
cruzado permite parada positiva e recurso para remoção.

Suporte de piso
Suporta o Painel do Piso

painel do piso
Permite superfície de trabalho plana e sólida
Padrão de painel de 1,2 m x 2,4 m x 1,9 cm  
(4 pés x 8 pés. x 3/4 pol).
Outras opções de painel disponíveis.

Barra de Fixação do piso
Prende o Painel do Piso

placa de proteção
Prende o Painel do Piso. 
Reduz o perigo de queda de objetos.

coluna do guarda corpo
Fornece suporte ao corrimão.
Conecta ao Carretel de Junção usando o Pino do  
Carretel padrão.

mordente da Viga
Fornece conexão aos membros estruturais.  
Garra de Viga Padrão. 
Disponíveis mordentes de viga de 6-24 pol. e 6-33 pol.

corrente de Suspensão
Suspende a plataforma dos Mordentes da Viga.
Acabamento de pintura em pó amarelo para melhor 
visibilidade e longa vida útil em serviço. Tamanhos padrão 
de 15,2 cm (6 pés), 30,4 cm (12 pés), 45,72 cm (18 pés) e 
60,9 cm (24 pés), disponível a corrente a granel.

Acoplador de corrente
Prende a Corrente de Suspensão ao Mordente da 
Viga ou aço estrutural. 
Pode ser usado para ajustar a altura da plataforma.

Opções
• Contenção ou Cobertura
• Coleta de Brita e Água
• Alças de Cabo de Aço

Kit de treliça cortada sob medida
Permite comprimento ajustável da treliça para aplicações 
especiais. Ajuste do comprimento obtido pelo corte de tubo 
de aço. O kit consiste de tubo de aço, conexões terminais e 
ferragens necessárias.

Suporte de piso sem pinos
Proporciona um método simples para a construção de 
plataforma em torno de obstáculos. Usado juntamente com 
o Kit padrão de Treliça e Reforço de Piso de 2,4 m (8 pés).

Abraçadeira Auxiliar de montagem
Fornece até (3) locais para suspensão adicionais por treliça 
de 2,4 m (8 pés). 
Aceita tanto corrente como cabo de aço.

Acoplador de corrente a cabo de Aço
Facilita a aplicação de cabo de aço para suspensão de 
plataforma.

Kit de coluna de guarda corpo
Versão comprida de Coluna de Guarda Corpo para aplicação 
de contenção de plataforma. 
O kit consiste da Coluna, Pino do Carretel de Junção e 
Parafusos (Cavilhas) em J.

Kit de painel com grade
Substitui (1) o Painel de Piso em madeira compensada com 
grade aberta para aplicações especiais. 
O kit consiste de (4) painéis de grade de 0,6 m x 1,2 m  
(2 pés x 4 pés) e (3) barras de reforço.

Sistema de coleta de Brita
Facilita a remoção do material do jateamento de areia.  
O sistema consiste de painel de grade aberta e de sistema  
de funil.

Sistema de coleta de Água
Facilita a remoção do material de jateamento com água. 
O sistema consiste de painel de grade aberta e de sistema 
de funil.

Kit de reforço de piso
Usado para reforçar Painéis de Piso de madeira 
compensada cortados sob medida ao redor de obstáculos. 
O kit consiste de madeira de categoria estrutural, conexões 
terminais personalizadas e as ferragens necessárias.

Kit de enchimento do canto do toeboard  
(placa Inferior de proteção)
Usado para completar a placa inferior de proteção 
nos cantos da plataforma. O kit consiste do painel de 
enchimento de aço e ferragens necessárias.

Ajustador universal da Alça
Usado para nivelamento da plataforma

extrator de pino (Saca pino)
Treliça para o carretel de junção - ferramenta de 
remoção do pino

Ferramentas

Para uma lista de locais de filiais nos Estados 
Unidos e Canadá, visite o nosso website em 
www.safway.com
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