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Simples e eficaz,  

rápido e eficiente



Um sistema simples e eficaz, de rápida montagem e 
desmontagem, mas estável, seguro e eficiente, flexível em 
pequenos espaços, impressionante em grandes projetos; 
estas são as vantagens do RINGSCAFF, o sistema de andaime 
multidrecional da Scafom.

Aperfeiçoado, ensaiado independentemente, certificado 
oficialmente e compatível com praticamente todos os 
predecessores deste sistema. Con�ável a longo prazo. 

Certificações:
Certificado de aprovação N.º Z-8.22-869
Compatibilidade:
Certificado de compatibilidade N.º Z-8.22-901 e Z-8.22.911

SISTEMA DE ANDAIME 
MULTIDIRECIONAL
RINGSCAFF

• Técnica de montagem inteligente
• Poucos componentes “soltos”
• Rápida montagem e desmontagem
• 

de transporte maximizados
• Estável
• Postes de grande capacidade de carga
• Componentes indestrutíveis

Armazenamento de material e capacidade 
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Simplicidade, confiabilidade, facilidade e eficiência são os alicerces do robusto conceito de andaime RINGSCAFF. 
A combinação ideal de um número limitado de componentes cria uma estrutura de andaime estável.

Os diversos componentes são disponibilizados em vários tamanhos, tornando o sistema RINGSCAFF compatível 
com a maioria dos sistemas que lhe são equiparaveis. Isto foi objetivamente demonstrado e certificado através 
de ensaios e pesquisas feitas pelo reputado German Institut für Bautechnik (Centro de Competência em 
Engenharia Civil).
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Simplicidade, 

confiabilidade,

eficiência

Montagem fácil:

1.
no furo da roseta

2.
no furo da roseta
pretendido

3.
após esta tarefa, a travessa e a diagonal ficam 
automaticamente posicionadas

O sistema multidirecional RINGSCAFF é caracterizado pela montagem rápida, simples e padronizada. 

Estes procedimentos são continuamente repetidos na montagem do andaime.

Deste modo, um total de quatro travessas e quatro diagonais podem ser colocadas em cada nó. Isto origina um 

ponto de ligação capaz de suportar cargas muito elevadas.

Colocar a travessa e a diagonal Colocar a cunha Fixar a extremidade com auxílio de um martelo; 
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3 componentes básicos, 

uma infinidade 

de possibilidades
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Montagem e desmontagem ultra-rápidas. 

Apenas três componentes formam a base  

deste sistema de andaime inteligente.

• Postes com rosetas em distâncias

pré-definidas (a cada 50cm)

• Travessas com cunhas em aço galvanizado

• Diagonais para uma estrutura estável

Os componentes RINGSCAFF são relativamente leves. No entanto, 
possuem uma elevada capacidade de carga.

Scafom fornece o sistema RINGSCAFF em módulos de 
0.73 m até 3.07 m. Isto torna o sistema RINGSCAFF totalmente 
compatível com sistemas de andaime similares. Módulos 
métricos também são disponibilizados em comprimentos até 3 m.
A distância entre rosetas (nós) é de 50 cm.

Instruções detalhadas de montagem e especificações técnicas 
podem ser consultadas no Manual de Instruções (igualmente 
disponível em http://www.scafom-rux.com/downloads.html).



Cumpre as exigências 

do setor industrial e
de construção civil 

Travessa dupla

Plataformas metálicas 

do sistema de 
andaimes

Diversos tipos 
de consoles

Rodapés metálicos 

Travessa reforçada

independentes 
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REFORÇO E OTIMIZAÇÃO

• Travessas duplas

• Travessas reforçadas

• Plataformas metálicas

• Diversos tipos de consoles

Plataformas metálicas independentes 

do sistema de andaimes

• Rodapés metálicos

• 



Segurança em primeiro lugar; é por isso que RINGSCAFF 
foi desenvolvido baseado em princípios que estão 
muito acima dos padrões contemporâneos. Como resultado, 
o sistema RINGSCAFF é caracterizado por elevadas 
capacidades de carga. Isto também é segurança!

Checar e 

Rechecar!
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Veja os números:
Capacidade de suporte e segurança (valores característicos) 
são demonstrados nas tabelas abaixo:
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110,00

30,80

50,00

15,90

38,50

 

1,57 m 14,9 0 / 19,50

2,07 m  12,50 / 19,50

2,57 m  10,20 / 19,50

3,07 m  8,40 / 19,50

RINGSCAFFRINGSCAFF 

Medidas e ensaios
Certificado de aprovação emitido com os números 
Z-8.22-869 e Z-8.22-901, confirmando a compatibilidade 
do sistema RINGSCAFF com outros sistemas.

Com diagonais de 2.00 m:

compressão / tração (kN)
Comprimento 
da seção

Momento fletor no nó Myd (KN.cm)

Força vertical no nó Vzd

Momento fletor no nó M zd (KN.cm)

Carga Transversa no nó Vyd (kN)

Carga axial no nó N d (kN)

ao momento fletor num tubo vertical

      - Momento fletor num tubo vertical

          - Capacidade de carga referente 

ao momento fletor num tubo vertical

       - Coeficiente de utilização referente 

à força axial num tubo vertical

      - Força axial num tubo vertical

         - Capacidade de carga referente 

à força normal num tubo vertical

 (kN)

       - coeficiente de utilização referente 
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