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SUPER 4/5/6
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NÍVEIS DE CÁLCULO  
E SEGURANÇA
a) Capacidade de Carga do Pavimento
Antes de qualquer instalação, deverá ser 
verificada a capacidade de carga do pavimento.

b) Instalação
A instalação dos Sistemas de Armazenagem deverá 
ser efetuada por pessoal especializado, seguindo 
os critérios de instalação e as especificações 
constantes deste catálogo e na Adenda Técnica 
do SUPERBUILD. O pessoal deverá certificar‑se 
de que todos os parafusos dos bastidores estão 
devidamente apertados e que todos os elementos 
de segurança foram instalados.

c) Alinhamento dos bastidores
Quando se instala um Sistema de Armazenagem,  
a verticalidade dos bastidores deverá ser 
verificada tanto na direção “X” como  
da direção “Z”. O desvio de ambos os planos 
“X” e “Z” não deverá exceder +10mm ou 1/350 
da altura (ie desvio máx. =H/350), excepto  
se especificarem outras restrições.

d) Placas indicadoras da Capacidade de Carga
As placas indicadoras da capacidade de carga  
deverão ser fixadas numa posição claramente  
visível, nomeando o modelo, ano de instalação,  
capacidade de carga dos bastidores, capacidade 
de carga por par de vigas ou por prateleira 

(expressa como carga uniformemente 
distribuída), a unidade de carga aplicada,  
a altura do primeiro nível desde o pavimento  
e o número de níveis (figura 2).

e) Segurança standard dos bastidores
Os bastidores deverão ser fixados ao pavimento  
com 2 chumbadores metálicos em cada pilar.

f) Padrões de Segurança
O cálculo teórico é baseado nos seguintes 
padrões de referência: 
– C.N.R. 10011/88 
– C.N.R. 10022/84 
Os padrões de referência dos materiais são: 
– EN10142 
– EN10147 
– EN10204

g) Referência ao software
Os cálculos teóricos dos elementos finitos 
foram elaborados com o software SICS.  
As diretivas seguidas estão de acordo  
com CISI (Associação ltaliana dos Produtores 
de Estanteria Industrial).

h) Capacidade de carga dos bastidores
Os gráficos com as capacidades de carga 
dos bastidores no manual técnico do SUPER 
4/5/6 mostram os bastidores a selecionar  
para os sistemas de armazenagem de paletes.

A capacidade de carga de um bastidor  
é expressa em função da sua altura e da altura 
ao primeiro nível de vigas.

Deverão aplicar‑se os seguintes pressupostos: 
– Os racks têm no máximo 4 vãos consecutivos; 
– Um mínimo de 3 níveis de vigas; 
– Uma carga igual e uniformemente distribuída  
em todos os níveis de vigas;

Uma vez que a capacidade de cargas das 
estruturas pode depender de outros factores 
tais como o número de níveis de vigas,  
a proporção entre a altura e a profundidade, 
instalação em áreas sísmicas ou outras,  
o Departamento Técnico da ENDAL deverá ser 
consultado para esclarecer eventuais dúvidas.

i) A capacidade de carga dos pares de vigas foi 
calculada seguindo os seguintes pressupostos:
– As cargas são uniformemente distribuídas; 
– Tensão admissível do material; 
– Deflexão de 1/200.

É imperativo instalar os freios de segurança 
em ambos os conectores das vigas.

j) O departamento Técnico da ENDAL, estará 
disponível para a elaboração dos cálculos 
necessários para aplicações específicas
A ENDAL reserva‑se no direito de modificar 
as características técnicas dos seus produtos 
em qualquer altura que julgue oportuna.

Os dados técnicos, dimensões e características  
técnicas constantes neste documento são 
meramente indicativos.

DIAGRAMA  
DE MONTAGEM  
DOS BASTIDORES  
SUPER 4/5/6 
Profundidades: desde 600 a 1500mm

 
A união entre pilares e travamentos é realizada 
com abraçadeiras. 
Na base e no topo do bastidor deverá ser 
colocado um travamento horizontal. 
Na zona inferior do bastidor serão instalados 

4 diagonais curtos, 
seguidos dos diagonais 
normais necessários. 
Os travamentos são 
montados no centro das 
abraçadeiras e fixados 
com parafusos M8x70. 
A junta do pilar deverá 
ser orientado no sentido 
da profundidade  
do bastidor.

Ref. N°:

Sistema:

Ano de Construção:

Cap. Carga Bastidor (u.d): 

Peso da Unidade de Carga:

Distância entre o pavimento

e o 1º nível 1m:

TS6
2005

14000kg

2800Kg

900Kg

5 níveisCap. Carga Viga (u.d): 

Fig. 2
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DIAGRAMA DE MONTAGEM  
DOS BASTIDORES 4/5/6  
COM TRAVAMENTOS DE ENCAIXE

* Na base: 2 travamentos horizontais 
* No topo: 1 travamento horizontal

 
Os travamentos de encaixe são produzidos 
em aço com secção oval de 50x25mm, 
montados diretamente nos botões nos pilares. 
Os bastidores com travamentos de encaixe 
estão disponíveis apenas com 400, 500  
e 600mm de profundidade.

Bastidores com profundidades superiores  
são construídos com travamentos  
e com abraçadeiras com parafusos.

Nos bastidores com travamentos de encaixe, 
o sistema de segurança deverá estar ativado.

Os botões de encaixe 
têm uma orientação 
vertical.

A base mais larga dos 
botões deverá estar 
orientada para a base 
do pilar.

BASE

TOPO

Detalhe da fixação  
de segurança  
do travamento de encaixe.

O SUPER 4/5/6 é produzido  

a partir de aço certificado. 

O produto está certificado pela  

TÜV Product Service GmbH.

Dimensão 
variável 
dependendo 
da altura e 
profundidade 
do bastidor
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A EMPRESA HOJE
Os materiais constantes neste catálogo encontram‑se  
já instalados em todo o mundo. Os componentes dos sistemas 
de armazenagem são produzidos em linhas de produção 
totalmente automáticas, onde as técnicas flexíveis permitem 
obter componentes leves e resistentes.

A leveza, resistência e modularidade a par com a facilidade  
de instalação e/ou ampliação são algumas das características 
mais interessantes deste sistema de estantes metálicas.

Foram criadas Soluções de Armazenagem para praticamente 
todo o tipo de produtos, graças a um compromisso total  
de pesquisa e desenvolvimento.

O Departamento Técnico da ENDAL, estará à disposição  
dos seus clientes para o estudo das necessidades individuais, 
bem como propor a melhor solução ao nível do sistema  
de armazenagem.
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O PRODUTO
A versatilidade deste produto, sistemas 
modulares de armazenagem em aço, 
permite a sua utilização em diferentes 
tipos de utilização.

A ENDAL oferece produtos inovadores  
e de elevada qualidade, oferecendo soluções 
técnicas para os principais problemas  
dos sistemas de armazenagem, tais como 
rapidez de montagem, elevada estabilidade, 
resistência e eficiência de custos.
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COMPONENTES 
ESTRUTURAIS
O desenvolvimento dos vários componentes 
resultou de testes técnicos rigorosos e elevados  
conhecimentos obtidos ao longo de vários 
anos de experiência no processamento  
de metais. Esta experiência permitiu  
à METALSISTEM oferecer produtos inovadores 
de alta qualidade a preços competitivos  
e de produzir uma solução altamente técnica 
para os mais importantes problemas  
de armazenagem com estantes, tais como 
rápida montagem, estabilidade e resistência, 
baixo custo e capacidade de carga.  
Os componentes estão sujeitos a testes 
rigorosos realizados regularmente.

Os bastidores são fabricados 
a partir de aço certificado, com 
elevada flexibilidade, sendo  
o seu acabamento galvanizado  
a quente por imersão pelo 
processo sendzimir garantindo 
uma elevada durabilidade.

Vigas utilizadas  
na armazenagem  
de paletes, permitindo  
a instalação de estrados 
metálicos.

Vigas H70 com conectores 
moldados para picking.

Permite a instalação  
de estrados metálicos 
modulares.

Vigas H106/ H140 com conectores 
de dupla face para armazenagem 
de paletes.

Permitem a instalação de estrados 
metálicos modulares.

1

3

2
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ACABAMENTO DAS VIGAS  
COM PINTURA EPOXY

COR STANDARD: AMARELO RAL1004

• Desengorduramento por lavagem  
a quente;

• Pré tratamento por fosfatação;
• Aplicação de tinta em pó;
• Secagem e endurecimento em estufa 

à temperatura de 240ºC em túnel 
ventilado.

Estrado metálico com abas 
quinadas e reforços integrados.

1
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Todos os componentes estruturais  
são produzidos a partir de aço  
de elevada flexibilidade, certificado  
de acordo com a norma EN10204 3.1B.

As vigas têm secção retangular com 
quatro vezes a sua espessura nos pontos 
sujeitos a mais esforços, aumentando 
assim a sua capacidade de carga.

As ranhuras no topo superior das vigas 
permitem a instalação de estrados 
metálicos, com alta capacidade de carga, 
suportes para paletes, bidons, chapas  
ou outros materiais não paletizados.

Os pilares têm secção quadrada  
sem quaisquer ranhuras ou perfurações, 
permitindo oito pontos de encaixe  
em quatro direções.

Pé Metálico

Separador de Bastidor6

Fixadores de Parede7

5

6A
Chapas metálicas 
espaçadoras desde 
50mm até 200mm
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Os bastidores das estantes permitem  
a instalação de vigas paralelas ao mesmo  
nível. Esta versatilidade permite a utilização  
do produto quer na construção de racks 
para armazenagem de paletes quer  
de plataformas metálicas (mezaninos).

A segurança e qualidade dos produtos 
foram sempre um dos objetivos principais 
da Metalsistem, reconhecidos pelo TÜV 
Product Service em Munique.
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ACESSÓRIOS
Relativamente aos elementos técnicos, 
características e dimensões, deverá  
ser observada a informação contida  
no Manual Técnico do sistema  
de armazenagem modular metálico 
SUPER 4/5/6.

Guia metálica 
para empilhador, 
montado no chão

Base metálica de distribuição 
da carga no pavimento

Viga posterior  
de retenção

Barra metálica na estante 
para suporte de palete

8

9

11

10
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A instalação dos freios de segurança  
nas extremidades das vigas é obrigatória.

Os freios de segurança evitam  
que as vigas sejam acidentalmente 
desalojadas dos encaixes nos bastidores.

Os freios de segurança das vigas 
têm também uma função estrutural, 
aumentando a eficiência do encaixe  
da viga no bastidor da estante metálica.

Viga instalada 
em posição 
inferior com freio 
de segurança 
em posição 
normal

Viga instalada à face  
do pilar com freio de 
segurança invertido

Freio de segurança para vigas 
com conectores soldados

Freio de segurança para vigas 
com conectores de dupla face

Freio de segurança  
para vigas com  

conectores dobrados
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Protetor de pilar 
da estante metálica12

Amortecedor interno  
de impacto, em madeira13

Amortecedor externo de 
impacto, em aço15

Protetor para bastidor duplo 
com 600mm de altura14

Protetor para bastidor duplo 
com 300mm de altura14A
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Barra metálica para suporte 
de contentor16

Barra metálica para suporte 
de chapas, placas, etc.18

Barra metálica para suporte 
de bidon, nas estantes 
metálicas

17

Combinação de barras para 
suporte de paletes19

Utilização de várias barras de suporte de carga 
para instalações com sistema de sprinkler  
de combate a incêndios.

20
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DRIVE-IN
O sistema de rack industrial Drive‑In permite  
a máxima utilização do espaço e volume 
no armazém, devido à eliminação dos 
corredores de circulação do empilhador.

O volume de armazenagem é por isso 
mais do dobro, comparado com o 
sistema de armazenagem convencional.

São possíveis dois tipos de utilização: 
Drive‑In com uma ou duas entradas.

Para a correta montagem de estruturas 
metálicas Drive‑In, deverão ser observadas  
as instruções contidas no Manual Técnico 
do sistema de armazenagem Super 4/5/6.

Acessório para alinhamento  
de paletes nas estantes metálicas

Palete apoiada sobre os rails 
das estantes metálicas21

26
23

22
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Detalhe da consola  
com apoio simples  
(guia DRIVE‑IN  
para estantes metálicas)

23 

Detalhe da consola  
com apoio duplo24

Acessório para alinhamento 
das paletes, sistema de 
armazenagem Drive‑in

Dimensões da consola

25

Detalhe da consola  
em duas faces26
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Devido ao seu atrativo design high-tech, a série SUPER 4/5/6 do sistema de armazenagem modular em aço oferece excelentes 
soluções para lojas e espaços comerciais. É a solução ideal para áreas de grandes dimensões, podendo ser utilizada em zonas 
alimentares ou não, para grandes superfícies.



21
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Devido à possibilidade de instalar as vigas em quatro direções e em paralelo, a série do sistema modular de armazenagem Super 6 
pode ser utilizada na construção de plataformas metálicas com um ou mais pisos, multiplicando o espaço disponível, em sistema 
de mezanino. As plataformas construídas com a série Super 6, sendo modulares, podem ser adaptadas aos mais diversos espaços, 
comerciais, para armazém ou para indústria, de acordo com requisitos específicos e às necessidades do cliente.
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Sistemas Globais de Armazenagem

www.endal.pt
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LISBOA
Trav. Sanguinho das Sebes, nº 8 ‑ Bairro das Sesmarias

2710‑094 SINTRA
Tel.: 219 150 189 / 219 156 710

Email: geral@endal.pt

PORTO

Tel.: 939 150 189
Email: porto@endal.pt




