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PLATAFORMAS NIVELADORAS PARA DOCAS 

As Plataformas Niveladoras para Docas são importantes equipamentos que auxiliam na carga e descarga de produtos, 

servindo como ponte de acesso entre o caminhão e a doca do prédio, compensando a diferença entre as suas alturas. 

Proporcionam agilidade nas operações logísticas, permitindo que os veículos de transporte de cargas (empilhadeiras, 

transpaleteiras elétricas, carros paleteiras etc.) acessem rapidamente e com segurança a carroceria do caminhão. 

* Fabricamos todos os modelos da nossa linha de Plataformas com tamanhos e cargas especiais. 

PLATAFORMA NIVELADORA PARA DOCAS EMBUTIDA (PND E) 

As Plataformas Embutidas fabricadas pela Karsten, 

possuem dois modelos distintos quanto ao tipo de 

acionamento: 

PND E EH: Plataforma Niveladora para Docas 

Embutida Hidráulica com Acionamento Elétrico; 

PND E CP: Plataforma Niveladora para Docas 

Embutida Contra Peso com Acionamento Manual. 

Instaladas em fosso de concreto rentes com a doca. 

Quando em posição de descanso (fig. à esquerda), 

possibilita o trânsito transversal sobre a sua base. 

Tabela 1: Dimensões Padrão das Plataformas Embutidas. 

- Chapa da base em aço carbono ASTM A-36 antiderrapante.      

- Estrutura em perfis dobrados de aço carbono, forma cônica. 

- Batentes de borracha para limitar a aproximação do 

caminhão. 

- Possue escora de apoio para segurança em manutenção. 

PLATAFORMA NIVELADORA PARA DOCAS AVANÇADA (PND A) 

As Plataformas Avançadas fabricadas pela Karsten, possuem três modelos 

distintos quanto ao tipo de acionamento: 
PND A EH: Plataforma Niveladora para Docas Avançada Hidráulica com 

Acionamento Elétrico; 

PND A HM: Plataforma Niveladora para Docas Avançada Hidráulica com 

Acionamento Manual; 

PND A MG: Plataforma Niveladora para Docas Avançada Molas Gás com 

Acionamento Manual. 

Instaladas na face frontal de concreto da doca, não havendo necessidade de ter 

fosso. 

- Chapa da base em aço carbono ASTM A-36 antiderrapante.      

- Estrutura em perfis dobrados de aço carbono, forma cônica. 

Tabela 2: Dimensões Padrão das Plataformas Avançadas.         Tabela 3: Dimensões Padrão das Plataformas Avançadas. 

 

CARACTERÍSTICAS DA PONTA DA PLATAFORMA (COM CHANFRO OU SEM CHANFRO) 

Normalmente as plataformas são fornecidas com as pontas da pestana (extremidade frontal) arredondadas raio 20 mm. 

Podendo ser fornecida com chanfro para facilitar o encaixe em um veículo de carroceria mais estreita. O chanfro padrão é de 100 

mm de cada lado (figura direita abaixo). Esta condição é válida para todos os modelos de plataformas. Informar no pedido. 

 
 

 
 

 

Modelo Cap. de 
Carga (t) 

Comprimento 
Total (mm)  

Largura 
(mm) PND E EH PND E CP 

20X25 

2 – 4 - 6 

2500 

2000 20X30 3000 

20X35 3500 

Modelo Cap. de  
Carga (t) 

Comprimento 
(mm)  

Largura 
(mm) PND A EH   PND A HM 

20X20 

2 – 4 - 6 

2000 

2000 20X25 2500 

20X30 3000 

Modelo Cap. de Carga 
(t) 

Comprimento 
(mm)  

Largura 
(mm) PND A MG 

20X12 
2 – 4 - 6 

1200 

2000 
20X16 1600 

20X20 2 - 3 2000 

20X23 1,5 2300 
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MESAS PANTOGRÁFICAS PADRÕES 

MESA PANTOGRÁFICA TIPO DOCA EMBUTIDA NO PISO 

Este modelo de equipamento é muito utilizado para carga e descarga de 

caminhões, nos casos onde não existe desnível entre o piso do prédio e 

o pátio de manobras dos caminhões. Possui uma aba articulável frontal 

(pestana) acionada manualmente, que serve para ajuste de folgas entre 

a carroceria do caminhão e a mesa. 

Os tipos de proteções podem ser chapa cônica, quadro elétrico e 

sanfona.  

* Fabricamos todos os modelos da nossa linha de Mesas Doca com 

tamanhos e cargas especiais. 

Tabela 4: Dimensões das Mesas Tipo Doca. 

 

MESA PANTOGRÁFICA TIPO “E” EXTRA BAIXA (85 mm) 

Este modelo de equipamento é muito utilizado para fins de ergonomia. 

Principalmente aplicada em linhas onde o produto é colocado sobre 

paletes; conforme forem formando-se as camadas do produto, o 

operador abaixa a mesa e mantém uma posição mais ergonômica. 

O palete pode ser retirado e depositado sobre a mesa com carro 

paleteira, dispensando a execução de um fosso, devido à sua altura 

mínima extra baixa de 85mm. 

Os tipos de proteções podem ser quadro elétrico, sanfona e fixa com 

chapas. As dimensões podem variar com o tipo de proteção. 

* Fabricamos todos os modelos da nossa linha de Mesas “E” com 

tamanhos e cargas especiais. 

Tabela 5: Dimensões das Mesas Tipo “E”. 

 

MESA PANTOGRÁFICA RETANGULAR COM DISCO GIRATÓRIO 

Este modelo de equipamento é muito utilizado para fins de ergonomia. 

Principalmente aplicada em linhas onde o produto é colocado sobre 

paletes, com a vantagem de o palete poder ser girado, melhorando o 

acesso ao lado oposto; conforme forem formando-se as camadas do 

produto, o operador abaixa a mesa e mantém uma posição ergonômica. 

Este modelo pode ou não ser instalado em fosso, dependendo do tipo de 

equipamento de movimentação da carga (palete). 

Os tipos de proteções podem ser quatro elétrico e sanfona. 

* Fabricamos todos os modelos da nossa linha de Mesas 

Retangulares com Disco Giratório com tamanhos e cargas 

especiais. 

Tabela 6: Dimensões das Mesas Retangulares com Disco Giratório. 

 

* Quando instalada sobre o piso (sem fosso), acrescentar 200 mm na altura elevada. 

MODELO 
MD 

Capacidade de 
Carga (t) 

Comprimento 
(mm)  

Largura 
(mm) 

Curso 
(mm) 

20X25 
2 – 3 2500 

2000 
1600 

20X15 1500 

MODELO 
ME 

Capacidade de 
Carga (t) 

Comprimento 
(mm)  

Largura 
(mm) 

Altura Elevada 
(mm) 

11,5X13 1 – 1,5 1300 1150 800 

MODELO 
MDG 

Capacidade de 
Carga (t) 

Comprimento 
(mm)  

Largura 
(mm) 

Altura Elevada 
(mm) 

11X15 1 – 1,5 1500 1100 700 * 
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Karsten Máquinas e Equipamentos Ltda. 
Rua: Área Rural, 330 – JGS 538 Reinvaldo Karstens – Bairro: Área Rural de Jaraguá do Sul 

Jaraguá do Sul, Santa Catarina – CEP 89.269-899 
Fone: (47) 3055 8255 – 3055 8349 

E-mail: comercial@karstenmaquinas.com.br 
Site: www.karstenmaquinas.com.br 

 

MESAS PANTOGRÁFICAS ESPECIAIS DE EMBUTIR OU SOBREPOR / PANTOGRÁFICO SIMPLES 

 

 

Projetamos e fabricamos Mesas 

Pantográficas com diversas funções mistas 

ou isoladas, como elevar e girar; elevar e 

inclinar; elevar, inclinar e girar; com 

roletes etc. Capacidade de carga de 500 Kg 

até 50000 Kg ou mais, projetando o nosso 

produto de acordo com a real necessidade 

do cliente. 

 

MESA PANTOGRÁFICAS 

ESPECIAIS DE EMBUTIR OU SOBREPOR NO PISO / PANTOGRÁFICO DUPLO E TRIPLO 
 

 

Estes modelos de equipamento são utilizados para elevação de cargas 

entre níveis de piso com maior distância, e com espaço reduzido para 

instalação. Comparada com uma mesa de pantográfico simples, nas 

mesmas dimensões de comprimento, esta mesa alcança o equivalente 

ao dobro do percurso (pantográfico duplo) ou triplo (pantográfico triplo). 

Também pode ser utilizada para carregamento ou descarregamento de 

cargas sobre paletes com finalidade de ergonomia (posição correta de 

trabalho), auxiliar no processo de movimentação vertical de cargas em 

linhas industriais.  

 

 

TOMBADORES DE BOBINAS 

Este modelo de equipamento é utilizado para tombar cargas num ângulo de até 90º. 

Muito aplicado para tombamento de bobinas de chapas de aço, cabos elétricos, blocos 

de ferramentas etc. Fornece segurança para a operação de tombamento, com 

movimentos suaves e precisos, uma vez que seu movimento é hidráulico com comando 

elétrico. Fabricamos modelos para diversos tamanhos e cargas de bobinas ou blocos, 

com cargas de 500 kg até 50000 kg ou mais. 

 

 

CARRETAS BIDIRECIONAIS REBOCÁVEIS INDUSTRIAIS 

São utilizadas para transporte de cargas acondicionadas dentro de caixas, sobe paletes, ou ainda 

avulsas, quando maiores; podem ser rebocadas por carros rebocadores, tratores ou 

empilhadeiras. Seu sistema bidirecional garante precisão na direção quando condicionadas em 

comboio. Fabricamos vários modelos em tamanhos diferentes, de acordo com a real necessidade 

do cliente. Capacidades de carga de 500 kg até 7000 kg ou mais.   

 

ESPAÇO RESERVADO PARA INFORMAÇOES DO REPRESENTANTE 




