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Uma equipa de peritos

Competente: a equipa destacada da Lift Solutions está in-
stalada no Centro de Excelência das gruas de torre Potain, 
em França, e trabalha em colaboração com as equipas de 
engenheiros da Potain.

Reativa: o seu interlocutor encarrega-se do seu projeto e 
dá-lhe uma resposta num prazo reduzido.

Inovadora: o objetivo da equipa, criar a solução adequada 
ao seu projeto.

O que oferece o Lift Solutions ?

Conceção e fabrico de gruas torre para 
aplicações especiais, tais como pontes, 
barragens, estaleiros navais, centrais 
elétricas, entre muitas outras.

•    Gruas torre sobre pórticos, sobre postes tubulares
•    Gruas fixas com tirantes
•    Gruas com ciclos de trabalho intensivo
•    Gruas com capacidades até   r/m ou mais
•    Gruas associadas a tapetes rolantes (gruas Topbelt)

Execução de soluções técnicas específicas 
para o conjunto da gama Potain

•    Telescopagem na construção civil
•    Ancoragem na construção civil 
•    Composições de coluna mista com tramo de   
      transição
•    Implantação em zonas sísmicas e zonas sujeitas a              
      constrangimentos especiais por força dos ventos

Personalização de gruas-padrão 

•    Comprimento de lança específico
•    Secção de coluna mais larga
•    Equipamentos específicos (chassis, mecanismos, etc.)
•    Acessos especiais
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Gruas torre Potain por medida
 
A Lift Solutions é especialista na engenharia, 
estudo, conceção, fabrico e instalação de gruas 
torre especiais. A nossa equipa acompanha-o na 
defi nição das suas necessidades nos projetos de 
obra, propõe-lhe uma engenharia técnica completa, 
estudos para qualquer tipo de aplicação, um design 
global do produto e características otimizadas, 
proporcionando-lhe a solução mais adaptada.

Um interlocutor único
A Lift Solutions é o seu parceiro e aconselha-o na 
realização do seu projeto. Disponível e efi caz, o seu 
interlocutor único estabelece consigo um relação que 
perdura no tempo. Graças à sua experiência e às suas 
competências no domínio das gruas torre, responde 
da forma mais adequada às suas expectativas.

Um conhecimento prático reconhecido
Há mais de 90 anos que a nossa equipa põe em prática 
uma experiência reconhecida mundialmente, quer na 
conceção de soluções inovadoras e «prontas a usar» 
quer na otimização de equipamentos existentes.

Uma solução adaptada ao seu projeto

As nossas aplicações : 

•    Barragens 
•    Pontes
•    Estaleiros navais
•    Industrias
•    Centrais elétricas
•    Edifícios de grandes alturas 
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