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Um sistema de escoramento de emergência versátil e 
fácil de montar que proporciona uma rápida e con-
fiável estabilização em cada situação de resgate. Não 
importa o tipo de operação – mais comuns ou menos 
complexas.

 Este sistema é ideal para qualquer necessidade de 
escoramento. O sistema para escoramento e elevação 
é constituído por diversos componentes, leves, total-
mente compatíveis pelo sistema de encravamento 
por mola, Holmatro® PowerShore™ 
pode ser montado em pouco tempo. 

Com a auxilio de diferentes tubos de extensão e 
acessórios, pode-se praticamente escorar qualquer 
objeto em diversos ângulos. 

Disponível com cilindros de elevação pneumáticos, 
manuais ou hidráulicos, permite uma grande com-
binação de operações de escoramento e elevação 
em situações que necessitamos criar “espaço de tra-
balho” para um possível salvamento.
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Todos os cilindros podem utilizar-se com quaisquer 
das extensões e cabeças para desenvolver um siste-
ma exato que se necessite numa aplicação específica 
de escoramento. 

PowerShore Hidráulico - HS 1 Q 5FL

PowerShore Hidráulico - HS 1 Q 10 FL

Sistema de rosca e Contra Porca

PowerShore Mecânico - MS 2 L 

PowerShore Mecânico - MS 2 +

ESCORA MECANICA MS 2L5+.
Cilindro mecânico extensível em alumínio rosqueável, com 
travamento através de contra  porca MS 2 L 5+. Confeccio-
nado em alumínio de alta resistência, ideal para escoramen-
to em pequenos espaços, para ambientes confinados, locais 
afastados, comprimento fechado 575mm, abertura máxima 
250mm, peso 6,7kg e capacidade de carga 10 toneladas

ESCORA MECANICA MS 2L5+.
Cilindro mecânico extensível em alumínio rosqueável, com 
travamento através de sistema de rosca MS 2+. Confeccio-
nado em alumínio de alta resistência, ideal para escoramen-
to em pequenos espaços, para ambientes confinados, locais 
afastados, comprimento fechado 250mm, abertura máxima 
127mm, peso 3.5kg e capacidade de carga 10 toneladas

ESCORA EXTENSIVEL HIDRAULICA HS1Q 5FL.
Cilindro hidráulico extensível autoblocante hs 1 q 5 fl - tubo 
transversal com cilindro hidráulico integrado extensível con-
feccionado em alumínio de alta resistência destinado à esta-
bilização e elevação simultaneamente de veículos (pesados) 
e estruturas colapsadas e estabilização de valas, capacidade 
máxima de sustentação e elevação de 10,1 toneladas, 
comprimento fechado de 632 mm, abertura máxima de 252 
mm, peso de 10,3 kg, consumo hidráulico para abertura de 
346 cc, pressão máxima de trabalho 720 bar, sistema com tra-
vamento automático a cada 9 mm

ESCORA EXTENSIVEL HIDRAULICA HS 1 Q 10 FL
Cilindro hidráulico extensível autoblocante hs 1 q 5 fl - tubo 
transversal com cilindro hidráulico integrado extensível con-
feccionado em alumínio de alta resistência destinado à esta-
bilização e elevação simultaneamente de veículos (pesados) 
e estruturas colapsadas e estabilização de valas, capacidade 
máxima de sustentação e elevação de 10,1 toneladas, 
comprimento fechado de 1092 mm, abertura máxima de 252 
mm, peso de 13 kg, consumo hidráulico para abertura de 346 
cc, pressão máxima de trabalho 720 bar, sistema com trava-
mento automático a cada 9 mm

Rosca: Cilindro com rosca de auto retenção em todo 
o seu percurso. O afastamento axial por rotação é 
de 16,5 mm. 

Contra-porca: Pistão com rosca e porca. Quando 
se abre o pistão pode-se ajustar a porca. Assim 
pode-se libertar a pressão. O afastamento axial por 
rotação é de 16.5 mm.Estes cilindros também têm 
ligação fêmea em ambos os lados e podem-se uti-
lizar com todas as extensões e cabeças
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PowerShore Pneumático - AS 3 Q 10 FL

PowerShore Pneumático - AS 3 Q 5 FL

PowerShore Pneumático - AS 3 L 5+

PowerShore Pneumático - AS 3 L 10+

ESCORA EXTENSIVEL PNEUMATICA AUTO BLOCANTE.
Cilindro pneumático extensível em alumínio com travamento automático AS 3 Q 5 FL. Tubo transversal com cilindro 
pneumático integrado e extensível, confeccionado em alumínio de alta resistência, destinado à estabilização automática 
e remota de veículos (pesados), estruturas colapsadas e valas, capacidade máxima de sustentação. De 0,4 toneladas, 
recolhimento através de liberação do mecanismo de bloqueio, com travamento automático através de um espaçador 
com travamento a cada 9mm, comprimento fechado 632mm,abertura máxima 252cm, peso 8,4kg, consumo de ar 20,4L

ESCORA EXTENSIVEL PNEUMATICA  Sistema de Travamento Contra Porca.
Cilindro pneumático extensível em alumínio com travamento contra porca . Tubo transversal com cilindro pneumático 
integrado e extensível, confeccionado em alumínio de alta resistência, destinado à estabilização automática e remota de 
veículos (pesados), estruturas colapsadas e valas, capacidade máxima de sustentação. De 0,4 toneladas, recolhimento 
através de liberação do mecanismo de bloqueio, com travamento automático através de um espaçador com travamento 
a cada 9mm, comprimento fechado 575 mm,abertura máxima 252cm, peso 7.3kg, Consumo máx. ar / água litros 20,4/2.3 
Pressão de trabalho bar/Mpa 8.

ESCORA EXTENSIVEL PNEUMATICA  Sistema de Travamento Contra Porca.
Cilindro pneumático extensível em alumínio com travamento contra porca . Tubo transversal com cilindro pneumático 
integrado e extensível, confeccionado em alumínio de alta resistência, destinado à estabilização automática e remota de 
veículos (pesados), estruturas colapsadas e valas, capacidade máxima de sustentação. De 0,4 toneladas, recolhimento 
através de liberação do mecanismo de bloqueio, com travamento automático através de um espaçador com travamen-
to a cada 9mm, comprimento fechado 1035 mm,abertura máxima 252cm, peso 10.1kg, Consumo máx. ar / água litros 
20,4/2.3 Pressão de trabalho bar/Mpa 8.

ESCORA EXTENSIVEL PNEUMATICA AS 3Q 10 FL.
Cilindro pneumático extensível em alumínio com travamento com contra porca AS 3 L 10+ - tubo transversal com 
cilindro pneumático integrado e extensível, confeccionado em alumínio de alta resistência, destinado à estabilização 
automática e remota de veículos (pesados), estruturas colapsadas e valas, capacidade máxima de sustentação.de 0,4 
tonelada, comprimento fechado de 1035 mm, abertura máxima de 252 mm, peso de 10,1 kg, consumo máximo de ar de 
20,4 litros, pressão máxima de trabalho de 8 bar, pistão com rosca e porca, quando se estende o pistão, pode-se travar 
com a porca, assim libera-se a pressão do sistema Pressão de trabalho bar/Mpa 8.

PowerShore Hidráulico - HS 1 L 5+

PowerShore Hidráulico - HS 1 L 10+

ESCORA EXTENSIVEL HIDRAULICA HS 1 L 5+ 
Cilindro hidráulico extensível com sistema de travamento contra porca - tubo transversal com cilindro hidráulico inte-
grado extensível confeccionado em alumínio de alta resistência destinado à estabilização e elevação simultaneamente 
de veículos (pesados) e estruturas colapsadas e estabilização de valas, capacidade máxima de sustentação e elevação 
de 10,1 toneladas, comprimento fechado de 575 mm, abertura máxima de 252 mm, peso de 9,2kg, consumo hidráulico 
para abertura de 346 cc, pressão máxima de trabalho 720 bar, sistema com travamento automático a cada 9 mm

ESCORA EXTENSIVEL HIDRAULICA HS 1 L 10+ 
Cilindro hidráulico extensível com sistema de travamento contra porca - tubo transversal com cilindro hidráulico inte-
grado extensível confeccionado em alumínio de alta resistência destinado à estabilização e elevação simultaneamente 
de veículos (pesados) e estruturas colapsadas e estabilização de valas, capacidade máxima de sustentação e elevação de 
10,1 toneladas, comprimento fechado de 1035 mm, abertura máxima de 252 mm, peso de 11,9kg, consumo hidráulico 
para abertura de 346 cc, pressão máxima de trabalho 720 bar, sistema com travamento automático a cada 9 mm
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Modelo Capacidade
máxima de carga Peso Diâmetro

Tubo Extensor SX1 100 / 10.2 (kN/t) 1,5kg 90mm

Tubo Extensor SX2 100 / 10.2 (kN/t) 1,9kg 90mm

Tubo Extensor SX10 100 / 10.2 (kN/t) 4,5kg 90mm

Tubo Extensor SX15 100 / 10.2 (kN/t) 6,4kg 90mm

Tubo Extensor Duplo FX 1 100 / 10.2 (kN/t) 1,4kg 90mm

ESCORA FIXA 125MM SX1. Extensão fixa em tubo de alumínio SX 1 - confeccionado em alumínio de alta resistência 
destinada a escoramento / estabilização veicular, estruturas colapsadas e valas, capacidade máxima de carga de 10 ton-
eladas, variando de acordo com a altura do trabalho, com diâmetro de 90 mm, peso de 1,5 kg, comprimento de 125 mm. 
Com uma extremidade de engate macho e a outra fêmea, adaptável aos demais acessório.

ESCORA FIXA 250MM SX2.
Extensão fixa em tubo de alumínio SX 2 - confeccionado em alumínio de alta resistência destinada a escoramento / 
estabilização veicular, estruturas colapsadas e valas, capacidade máxima de carga de 10 toneladas, variando de acordo 
com a altura do trabalho, com diâmetro de 90 mm, peso de 1,9 kg, comprimento de 250 mm. Com uma extremidade de 
engate macho e a outra fêmea, adaptável aos demais acessórios.

ESCORA FIXA DE 1000 MM SX 10.
Extensão fixa em tu\bo de alumínio SX 10 - confeccionado em alumínio de alta resistência destinada a escoramento / 
estabilização veicular, estruturas colapsadas e valas, capacidade máxima de carga de 10 toneladas, variando de acordo 
com a altura do trabalho, com diâmetro de 90 mm, peso de 4,6 kg, comprimento de 1000 mm. Com uma extremidade 
de engate macho e a outra fêmea, adaptável aos demais acessórios.

ESCORA FIXA 1500 MM SX15.
Extensão fixa em tu\bo de alumínio SX 15 - confeccionado em alumínio de alta resistência destinada a escoramento / 
estabilização veicular, estruturas colapsadas e valas, capacidade máxima de carga de 10 toneladas, variando de acordo 
com a altura do trabalho, com diâmetro de 90 mm, peso de 6,4 kg, comprimento de 1500 mm, Com uma extremidade 
de engate macho e a outra fêmea, adaptável aos demais acessórios.

ESCORA FIXA DUPLA FEMEA FX 1.
Extensão fixa em tu\bo de alumínio FX 1  - confeccionado em alumínio de alta resistência destinada a escoramento / 
estabilização veicular, estruturas colapsadas e valas, capacidade máxima de carga de 10 toneladas, variando de acordo 
com a altura do trabalho, com diâmetro de 90 mm, peso de 1,4 kg, comprimento de 125 mm. Com as duas extremidades 
de engate fêmea,

Tubos Extensores
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PLACA SUPORTE P/ 3 
CABEÇAS

Placa base de suporte - 
pode suportar até 03 bases 
giratórias e engatar até 03 
cintas tensionadoras, para 
criar um triângulo estável. 

Pesando 4,0 kg

CABEÇA DE SUPORTE EM 
VIGA 100MM

Cabeça para suporte de 
vigas / escora 100 mm - Para 
suportar vigas / escoras de 
até 100 mm, contém furos 

de fixação em vigas de 
madeira, peso de 1,2 kg. Ref. 
150.011.514. Opcionalmen-

te revestido de borracha

CABEÇA EM CUNHA
Cabeça pontiaguda em 

cunha - para ser usada em 
espaços estreitos, pesando 
1,2 kg, medindo 89 mm de 

diâmetro.

CABEÇA INCLINADA 
Cabeça giratória em alumí-

nio plana - para suportar 
cargas nos mais diversos

angulos em no máximo 45°, 
com base perfurada para 

poder fixá-la se necessário, 
peso de 1,7 kg, medindo 95 

x 95 mm

CABEÇA DE SUPORTE EM 
VIGA 150MM

Cabeça para suporte de 
vigas / escora 150 mm - Para 
suportar vigas / escoras de 
até 150 mm, contém furos 

de fixação em vigas de 
madeira, peso de 1,7 kg.

CABEÇA GIRATORIA
Cabeça giratória de 

alumínio em base inclinada 
- montada sob uma esfera 
que torna possível colocar 
os escoramentos nos mais 
diversos angulos, podendo 
ser usados outras mais para 

suporte mútuo, peso de
2,0 kg.

CABEÇA COM PONTA 
CÔNICA

Cabeça de ponta cônica 
- para ser usada contra su-
perfícies duras de concreto 
ou aço em base asfálticas. O 

ponto de aço endurecido
irá penetrar na superfície 
e impedir que o tubo de 

suporte deslize. Peso de 0,5 
kg com 89 mm de

diâmetro.

CABEÇA EM CRUZ
Cabeça em cruz - destinada 

para ser usada nos mais 
diversos tipos de apoios e 

superfícies, pesando 1,1 kg.

CABEÇA INCLINADA COM 
PLACA DE FIXAÇÃO

Cabeça giratória em alumí-
nio plana e chapa de fixação 

- para suportar cargas nos 
mais diversos

angulosem no máximo 45°, 
com base e chapa de aço 

perfuradas para poder fixá-la 
se necessário, peso de 2,5 kg, 

medidno 150 x
150 mm.

Modelo

CABEÇA PLANA COM 
PLACA DE FIXAÇÃO

Cabeça plana em alumínio 
com chapa de fixação - 
destinada ao uso para
suportar cargas contra 

superfícies planas com placa 
de fixação em aço de 150 x 
150 mm, com buracos para 
fixar à chapas de madeira, 

peso de 800 gramas. 

Força de esmagamento/
corte

CABEÇA PLANA
Cabeça plana de alumínio -

destinada ao uso para 
suportar cargas contra 

superfícies planas, preferen-
cialmente acia como ma-

deira, peso de 300 gramas, 
diametro de 89 mm.

CABEÇA SUPORTE EM L
Apoio de alumínio com cha-
pa de aço em L para fixação 

- para suportar
cargas sobre ou contra 

cargas em raios amplos, com 
furos para fixação. Peso de 

1,0 kg, Opcionalmente
revestido em borracha

CHAVE DE GANCHO
Chave de gancho ajustável 
- utilizada para ajustar os 
cilindros mecânicos, com

uma pré carga, aconselha-
se utilizar duas chaves de 

gancho. Diâmetro de
90 mm.

SUPORTE EM V PEQUENA.
Cabeça de alumínio em V
pequena - para suportar 

perfis e tubos, peso de 0,7 
kg, diâmetro de 89 mm. 

Peso de 0,7 kg, ref.
150.011.516. Opcionalmen-

te revestido de
borracha

SUPORTE DE BORRACHA 
P/ ESCORAS

Apoio em borracha anti-ro-
lamento - fixa os cilindros e 
as extensões e evita que se 

sujem e danifiquem.
Pesando 145 gramas, medin-

do 100 x 100 x 25mm

Acessórios

Acessorios Apresentação

Mangueira de Ar 3 mts - 5mts - 10mts

Válvula Reguladora de Alta Pressão Destinada a cilindros de 200 / 300 bar, e reduzir com segurança para 8 bar

Controle Duplo Mod: DCV 10u Com dois manômetros, com uma entrada de ar e duas saídas para as almofadas, com uma válvula de segurança

Válvula de Segurança conectores de engate rápido e travamento automático válvula de segurança e registro de fecho rápido.

Joystick Duplo HDC 10U Montada em caixa de material sintético, com controles através de joystick, com uma entrada e duas saídas,
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Acessórios

BOMBA HIDRAULICA MANUAL 700 APS.
Moto bomba com mangueira e conector SM. Acionamento manual; capacidade óleo 710cc; 
peso pronto pra uso 9,10kg. De acordo com as normas EN 13204.

SUPORTE C/ 3 CABEÇA GIRATORIAS.
Suporte de 03 cabeças giratórias - Com 03 cabeças giratórias integradas para poder montar até 
03 
escoras em diversas direções.

CONJUNTO DE CINTO TENCIONADOR.
Conjunto de tensionamento com cinta e ganchos, utilizada junto às placas de base para criar um 
triângulo estável, comprimento de 04 m, largura de 35 mm, peso de 1,4 kg, carga de 10 kn.

BOLSA PARA CILINDRO E EXTENSÕES.
Bolsa para cilindros e extensões. Para carregar até 06 cilindros de 01 m de comprimento.

PLACA SUPORTE 2 DIREÇÕES.
Suporte para 02 direções - para suportar até 02 cabeças inclinadas

Aplicação:

 
 

  
  
  
   

 
 

  
  
  
  


