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Os monta-cargas ABER são equipamentos destinados à
elevação vertical de cargas uniformemente distribuídas,
podendo ser instalados no interior ou exterior de edifícios.
Os monta-cargas ABER são projetados e fabricados pela
ABER tendo como base as necessidades dos nossos clientes, sendo a sua utilização e princípio de funcionamento
extremamente simples.
Todos os equipamentos da ABER são dimensionados de
acordo com a Diretiva Europeia de Máquinas
EN2006/45/CE, respeitando-se assim todas as regras de
segurança e exibindo o selo de conformidade CE.
ABER column lifts are pieces of equipment created with
the purpose of carrying uniform vertical loads, positioned
inside or outside buildings.

Os monta-pratos ABER são equipamentos de
dimensões reduzidas, destinados ao transporte
vertical de pequenas cargas uniformemente distribuídas, com usual aplicação em restaurantes,
pastelarias, habitações, bibliotecas e consultórios,
entre outros.
Os monta-pratos ABER são projetados e dimensionados para se enquadrarem discretamente em
qualquer ambiente, sendo de elevada fiabilidade e
durabilidade
Todos os equipamentos ABER respeitam a Diretiva
Europeia de Máquinas EN2006/42/CE e apresentando o selo de conformidade CE.
The ABER mounting plates are equipments with small
dimension created with the purpose of carrying small
uniform vertical loads. They are designed to be used
usually in restaurants, cake/pasterie shops, homes,

ABER column lifts are developed and produced according
to our client needs, with simple working principle and
being extremely easy to use.
All ABER equipments are produced according to
EN2006/42/CE Directive of Machinery, this means
respecting all the security rules demand by EU.

libraries and doctors' offices, among many other
aplication.
ABER mounting plates are projected and dimensioned
to fit discretely in every ambience, being of high reliability and durability.
All ABER equipment respects the EN2006/42/CE,
Directive of Machinery and exhibit the European CE seal
of approval.
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DOUBLE SCISSOR (stroke 1,2 x length of the table)
(stroke1,8 x length of the table)
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ABER scissors lift platforms are projected according
to the EN2006/42/CE Directive of Machinery and
present the European CE seal of approval.
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As plataformas elevatórias de tesoura são dimensionadas de
acordo com a Diretiva Europeia de Máquinas EN2006/42/CE,
respeitando assim todas as regras de segurança e
apresentando o selo de conformidade CE.

SIMPLE SCISSOR (stroke 0,6 x length of the table)
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(curso de 1,8 x comprimento da mesa)

ABER produces, as standard, three types of scissor lift
platforms as:
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(curso de 1,2 x comprimento da mesa)
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ABER scissors lift platforms don't need side holders, such as
walls. They are formed by a set of crossed articulated bars as
a displacement mechanism triggered by an ABER hydraulic unit.
These equipments allow vertical movements of the load, being
developed and produced according to our customer's request.
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TESOURA SIMPLES (curso de 0,6 x comprimento da mesa)
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A ABER produz, como standard três tipos de plataformas
de tesoura:
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As plataformas elevatórias de tesoura ABER não necessitam
de apoios laterais tais como paredes, sendo compostas por
um conjunto de barras articuladas cruzadas, como
mecanismo de deslocamento acionadas por uma unidade
hidráulica ABER. Estes equipamentos permitem a
movimentação vertical de cargas, sendo projetadas e
produzidas de acordo com os requisitos dos nossos clientes.
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SCISSORS LIFT PLATFORMS

mobile scissors lifts

As plataformas elevatórias de trabalho, móvel PLATABER
são utilizadas para o transporte de cargas ou pessoas
em espaços interiores e exteriores.
O PLATABER é um produto leve, que pode ser deslocado
por tração manual ou a reboque de um veículo.
O acionamento da mesa elevatória é feito através de um
sistema electro-hidráulico.
The elevating work platforms, mobile PLATABER are used
for the carriage of goods or people in indoor and outdoor
spaces.
PLATABER is a light product that can be moved by
manual traction or at a vehicle's haul.
The trigger of the lift table is made trough an electrohydraulic system.

DOCK LEVELLERS
Os niveladores de cais ABER constituem a
ponte perfeita entre o estrado do camião e
o piso do armazém, facilitando significativamente as operações de carga e descarga.
A escolha do nivelador de cais é normalmente realizada tendo em conta as seguintes
condições:
- Tipo de armazém;
- Fluxo de tráfego;
- Tipo de veículos;
- Altura do estrado e equipamento de
manuseamento usado na carga e descarga.
A ABER oferece um portfólio alargado de
soluções, adequadas às necessidades de
cada negócio, respeitando sempre a Diretiva Máquinas EN2006/42/CE, e apresentando o selo de conformidade CE.

ABER dock levellers are the perfect bridge
between the truck's pallet and the warehouse
floor, making the load and unload operations
much easier.
The choice of the dock leveller is usually based
on some basic conditions, such as:
- Type of warehouse;
- Traffic flow intensity;
- Type of vehicles;
- Platform height and handling equipment used
in loading and unloading.
ABER provides a wide range of solutions,
according to each type of business requirements and always respects the EN2006/42/CE
Directive of Machinery and present the conformity CE declaration.

HOME LIFT

HOM

Os Home Lift's ABER são equipamentos destinados
à elevação vertical de pessoas, sendo particularmente úteis para pessoas com mobilidade reduzida,
podendo ser instalados no interior ou exterior das
habitações.
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Os Home Lift's ABER são projetados e fabricados
pela ABER tendo como base as necessidades dos
nossos clientes, sendo a sua utilização e princípio de
funcionamento extremamente simples.
Todos os equipamentos da ABER são dimensionados
de acordo com a Diretiva Europeia de Máquinas
EN2006/45/CE, respeitando-se assim todas as
regras de segurança e exibindo o selo de conformidade CE.

The ABER home lifts are pieces of equipment
created for vertical transportation of people,
particularly useful for people with reduced mobility,
which can be installed inside or outside spaces.
ABER home lifts are developed and produced by
ABER according to our client needs, being
extremely easy to use.
All the equipment from ABER is produced according
to EN2006/42/CE Directive of Machinery and
respects all the security rules demand by UE.
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Os Monta-Autos ABER são plataformas elevatórias,
dimensionadas de acordo com a Diretiva Europeia
de Máquinas EN2006/42/CE, e com o propósito de
transportar verticalmente veículos ligeiros.

ABER car lifts are lifting platforms, scaled
according to the EN2006/42/CE Directive of
Machinery, with the purpose of carrying light
vehicles vertically.

Os Monta-Autos ABER, normalmente, são projetados para transportar uma viatura até 2500 Kg, e
durante um percurso vertical de 3, ou 6 metros,
sendo o seu acionamento extremamente fácil.

ABER car lifts are usually developed to
transport a car with a load up to 2500Kg
vertically to a standard height of 3 or 6
meters, being extremely easy to use.
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A ABER pode projetar e fabricar Monta-Autos para
outras dimensões, de acordo com as necessidades
específicas existentes.

ABER can develop and produce car lifts in
other dimensions, according to specific
necessities.

360 o PLATFORMS

360º

As plataformas ABER 360º são a solução perfeita para ABER platforms 360º are the perfect solution for
a manobra de veículos ou inversão de marcha em espa- the handling or reversing of vehicles in reduced
spaces.
ços reduzidos.
ABER rotating platforms can be embedded on the
As plataformas rotativas da ABER 360º podem ser
floor, needing a 150 mm depth, or used to exhibit
embutidas no piso necessitando para isso de aproximavehicles at a higher level.
damente 150mm de fosso, ou utilizadas como expositor
de viatura a uma cota mais elevada.
ABER 360º, are usually scaled for a 2500kg load
and have 4.50m diameter, ABER also develops and
As ABER 360º, normalmente, são dimensionadas para produces rotating platforms according to the cosuma carga de 2500 Kg e apresentam um diâmetro de tumer's request.
4,50 m, mas a ABER pode projetar e produzir uma
ABER 360º are produced according to the
plataforma rotativa de acordo com as necessidades
EN2006/42/CE Directive of Machinery and have the
dos seus clientes.
European CE seal of conformity.

PIT TOP VIEW
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As ABER 360º são projetadas de acordo com a Diretiva
Europeia de Máquinas EN2006/42/CE, e apresentam o
selo de conformidade CE.
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PARKABER was developed and patented in
1997, and offers the best solution for parking
problems.

O PARKABER é uma plataforma elevatória que
permite o duplo parqueamento de viaturas até
2500Kg, necessitando apenas de um pé direito
livre de 2,80m.

PARKABER is a lifting platform that allows the
double parking of vehicles up to 2500kg,
requiring only a clear line of 2,80m of height.
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A construção do PARKABER foi idealizada de forma
a garantir a maior rentabilização do espaço, permitindo colocar vários PARKABER's lado a lado, com
apenas 2,4m/unidade, sem limitar a utilização da
viatura.

The construction of the PARKABER was developed as a solution to guarantee the best usage
of the available space, being possible to set
several PARKABER's side by side, in only
2,4m/unit, without limiting the usage of the
vehicle.

A operabilidade do PARKABER é extremamente fácil
e segura respeitando a Diretiva Europeia de Máquinas EN2006/42/CE.

The PARKABER is extremely easy and safe to
operate, respecting the EN2006/42/CE Directive of Machinery.
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O PARKABER, desenvolvido e patenteado pela ABER
em 1997, é a melhor solução para os problemas de
falta de lugar de parqueamento.
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SAFETY SWIMMING POOL COVERS
As piscinas são locais de convívio que proporcionam
momentos únicos de felicidade. Infelizmente as piscinas
são também responsáveis por momentos trágicos,
como a morte de crianças e animais.
Atualmente, segundo a APSI (Associação para a
Promoção da Segurança Infantil) a morte por afogamento
é a 2ª causa de morte acidental em crianças, sendo que
79% desses falecimentos ocorrem em piscinas.
Em quase todos os países desenvolvidos, existe legislação que obriga a que todas as piscinas estejam
devidamente protegidas para que estes acidentes não
ocorram.
A norma Francesa, NF P 90-308, uma das mais rígidas,
define como requisitos mínimos de segurança, não
permitir a passagem de uma criança por cima, por baixo
ou através dela, bem como que a cobertura deverá
resistir à passagem de um adulto com 100kg;
A ABER procurou soluções para este problema,
adicionando a mais-valia da possibilidade de utilização
alternativa do espaço exterior, criando assim as suas
coberturas de segurança para piscinas.
As coberturas de segurança para piscinas da ABER são
projetadas tendo em consideração questões de segurança e manutenção da limpeza da água, mas também
com o intuito de permitir usufruir da área da piscina
quando esta não está a ser utilizada, podendo suportar
até 200 kg/m2.

The swimming pools are places that provide unique
moments of happiness. Unfortunately they are also
responsible for tragic moments, such as the death of
children and animals.
Nowadays, according to APSI (association for the
promotion of child safety), the death by drowning is the
second cause of accidental death among children, with
79% of them happening in swimming pools.
In almos all developed countries there is legislation that
forces all the swimming pools to be correctly protected,
so that accidents do not occur.
The French standard, NF P 90-308, one of the strictest standards, defines as minimum security requirements as that a child should not be able to pass over,
under or through the cover, and that the cover should
resist the crossing of a 100kg, avarage adult;
ABER searched for a solution for this problem and also
maximizing available space, and has developed distinct
security covers for swimming pools.
ABER security covers for swimming pools are developed
not only considering security and clean water preservation advantages, but also the enjoyment of the swimming pool area, permiting when closed, loads up to
200kg/m2.
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Embraiagens e Comandos Hidráulicos - A.B. Lda
Rua Francisco de Almeida, 30
4470-410 Vila Nova da Telha - Maia
PORTUGAL
Telf. +351 229 438 070
Fax +351 229 420 823
For more info: aber@aber.pt

BSEHS1105-0 [MT2015]

www.abermove.com | www.aber.pt

