
Amarração de Cargas



ISO 9001
FM 531356

BSI TM

A SpanSet se destaca no setor por possuir e disponibilizar ao mercado 
os serviços de inspeção e treinamento para equipamentos de elevação 
e amarração de cargas, além da elevada qualidade de seus produtos.

Por estas e outras razões, os produtos SpanSet são especificados nas 
mais complexas e críticas tarefas, como na elevação de sistemas de 
dutos de óleo e gás, superfícies cortantes e muitas outras.

A constante mudança da legislação e as grandes exigências das normas 
de segurança em geral criam grandes demandas de falsificação de 
equipamentos associados. Para livrar-se deste risco, basta especificar 
sempre os produtos SpanSet, que atendem e superam todas as 
normas dos países em que atua.

Sendo pioneira no desenvolvimento de tecnologia de sistemas 
de amarração têxteis, a SpanSet é uma das poucas empresas a 
desenvolver seus protótipos desde a engenharia até a produção final.

Ao mesmo tempo, trabalha em parceria com clientes no desenvolvimento 
e fabricação de sistemas de elevação e amarração de cargas como 
correntes, cabos de aço, balancins e outros sistemas especiais.  
A habilidade da equipe de engenharia faz com que estes e outros 
dispositivos tornem-se realidade. 

Consulte a SpanSet. Conheça a qualidade diferenciada dos produtos 
e a excelente relação custo/benefício.Analisando bem, SpanSet é sua 
escolha natural.

SpanSet do Brasil

A Empresa
Quando o assunto é elevação, amarração de cargas e trabalho em 
altura, SpanSet é sinônimo de segurança, resistência e vanguarda 
tecnológica em todo o mundo.

A SpanSet fornece aos seus clientes uma gama completa de produtos, 
treinamentos e inspeções. 

Os sistemas de elevação, amarração e trabalho em altura mais 
testados, experimentados e aprovados do mundo são SpanSet. Este 
é o resultado natural de mais de 40 anos de constantes investimentos 
em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos.

Desde o desenvolvimento dos sistemas de segurança individuais ERGO 
até os avançados sistemas de amarração ABS, o grupo SpanSet 
mantém o pioneirismo e a liderança.

No Brasil, a SpanSet está localizada em Resende com sede própria 
em uma área de 12.500 m2. 
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Amarração por atrito

A utilização da amarração por atrito está amplamente disseminada por 
ser facilmente implementada com segurança, em muitos tipos de carga. 
O cálculo da força de tensionamento se realiza por meio de uma fórmula 
simplificada.

Exemplo: Considerando-se um peso de 4.000 kg e um coeficiente de 
fricção de deslizamento de µ = 0,6 (madeira contra madeira), utilizando 
tapetes antiderrapantes SpanSet Grip, resultará no seguinte cálculo: 

Resultado: 1.330 kg necessitam ser amarrados corretamente. 
Divida este valor pela capacidade de tensionamento do conjunto indicado 
na etiqueta.

Como existem os mais diferentes conjuntos de tensionamento, é muito 
importante que o operador saiba qual força de tensionamento ele 
está aplicando com a sua cinta de amarração (consulte a etiqueta do 
conjunto de amarração), e para isso utilize o TFI.

A Identificação de carga visível 
A etiqueta também inclui um código de rastreamento para o usuário. 
Caso a etiqueta se rasgue, as informações essenciais permanecerão 
costuradas no tecido. 
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História da Amarração de cargas.
Da mesma forma que existem regulamentações estabelecidas 
por lei, existem padrões e procedimentos internos relacionadas 
à fixação de cargas em transportes rodoviários, marítimos e 
ferroviários. No topo dessas regulamentações estão Portarias 
que regem a fixação para determinados segmentos.

Os regulamentos e Portarias só estabelecem que a carga não 
pode deslizar nem cair do veículo, porém não descrevem a forma 
como fazê-lo.

Por esta razão, há mais de uma década, a VDI (Associação dos 
Engenheiros Alemães) criou o que se conhece hoje por diretivas 
da VDI, que passou a ser lei na Alemanha. A Norma EN 
12.195 informa e demonstra o modo correto para se calcular a 
quantidade de amarrações, assim como demonstrar que a carga 
foi fixada corretamente. 

Os pontos principais a serem observados na amarração são:

Peso
O peso é a força através da qual um corpo é atraído para a Terra.
Esta força atua independente da posição do corpo, sempre 
verticalmente para baixo. 

O peso é o produto da massa “m” (em kg) vezes a aceleração da 
gravidade “g” (= 9,81 m/s2).

Atrito
O fator de atrito tem um papel primordial na fixação da carga. 
As forças de atrito atuam entre as mercadorias carregadas 
e a superfície de carga. Em termos físicos são expressas pelo 
coeficiente de atrito “µ”. 

Introdução

(0,8 - µ)

µ
P• 4.000

(0,8 - 0,6)

0,6
1.330 kg=Vf= •

P = Peso da carga µ = Força de atrito

Vf=

Índice

STF visível na etiqueta  
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Sistema SpanSet ABS

O melhor Sistema de Amarração, 
para o usuário mais exigente.
Liberação gradual reduz o risco de acidentes.

1. Exclusividade SpanSet: Alavanca da 
catraca com travamento automático.

Este procedimento, típico de todas as catracas SpanSet, 
previne que a alavanca se abra involuntariamente, mesmo 
quando submetida à fortes vibrações e trepidações.

2. Liberação controlada reduz o risco  
de acidentes.

Até pouco tempo o acionamento da catraca fazia com que a 
tensão da cinta fosse liberada de uma só vez. Se a carga não 
estivesse equilibrada existia o enorme risco de tombamento. 
O Sistema ABS (Anti-Belt-Slip) - Antideslizamento da Cinta 
(patenteado) - permite que a força de tensionamento seja 
aliviada de forma gradual, caso a carga apresente risco 
de tombamento. Com essa inovação é possível adotar as 
medidas necessárias antes que um acidente ocorra.

3. Fita ABS.

A Fita ABS conta com revestimento eficaz contra abrasão e 
alongamento inferior a 4%.

Resultado: uma maior proteção para uma longa vida de 
trabalho.

4. A engrenagem dupla permite mais 
tração em menos tempo.

Nos sistemas convencionais é uma questão de força 
muscular para se atingir o último dente da catraca ao final 
do processo de tensionamento. A nova catraca ABS, com a 
prática “etapa intermediária”, diminui esse esforço. A tensão 
é feita em graduações menores. Mais rápida, mais forte, mais 
econômica e mais segura.

5. Qualidade significa segurança da carga

Calor, frio, chuva, água salgada, impactos e utilização 
inadequada: as catracas SpanSet de alta qualidade ABS 
podem ser submetidas às mais severas condições do  
dia-a-dia. Recebem acabamento galvanizado, em seguida são 
cromadas e por fim revestidas com resina epóxi resistente  
a impactos. Garantia SpanSet.

Cromação

Revestimento de resina epóxi

Galvanização

Chapa da catraca



TFI incluso 
proporciona controle 
da carga com mais 
economia.

Fotos ilustrativas de acessórios e fitas 5

SpanSet ABS 50

Jota BetaDelta Delta

ABS 50mm - 2.500 kg e 5.000 kg

Tencionamento mais rápido, mais forte  
e mais seguro.

Os conjuntos para amarração de cargas da linha ABS  
(Antideslizamento da Cinta) são compostos por 100% 
poliéster tratados quimicamente (termofotoestabilização) e 
por catracas galvanizadas, cromatizadas e com acabamento 
superficial a base de epóxi azul. 

Este sistema foi patenteado pela SpanSet, que projeta e 
produz 100% dos sistemas de amarração disponibilizados 
no mercado mundial. Os conjuntos atendem à todos os 
requisitos da norma DIN EN 12.195-2. Possuem etiqueta de 
segurança com identificação das capacidades de carga e 
dados para rastreamento. 

Este inovador sistema permite alívio controlado de tensão 
da cinta, prevenindo acidentes. Chegar ao último dente da 
engrenagem da catraca era uma questão de força muscular, 
agora é uma questão de tecnologia SpanSet. Um sistema de 
engrenagem com uma prática etapa intermediária assegura o 
“meio dente da engrenagem”, proporcionando maior tensão 
com menos esforço.

Libera o 
tensionamento 
passo-a-passo. Maior 
controle da carga e 
segurança, evitando 
prejuízos e acidentes.

Controle permanente  
das capacidades  
por meio da etiqueta 
de segurança.

Proteção em epóxi: 
Maior durabilidade, 
melhor pega e 
maior vida útil.

Engrenagem tripla: 
Maior tensão no 
sistema e no controle 
da carga e maior 
segurança.
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SpanSet ERGO ABS 50

Controle permanente  
das capacidades  
por meio da etiqueta 
de segurança.

ERGO ABS 50mm - 2.500 kg e 5.000 kg

Mais rápida, mais forte,  
mais econômica e mais segura.

As catracas SpanSet ERGO ABS podem ser submetidas às mais severas 
condições do dia-a-dia. Galvanizadas, cromadas e revestidas com resina 
epóxi resistente a impactos.

Em geral, o acionamento de catracas faz com que a tensão da cinta seja 
liberada de uma só vez, se a carga não estiver equilibrada existe um enorme 
risco de tombar. 

As catracas ERGO ABS possuem também a patenteada corrediça dupla 
com a prática etapa intermediária, que permite assegurar também o 
“meio dente de engrenagem”, resultando em mais tensão em graduações 
menores. 

O Sistema Anti-Belt-Slip (antideslizamento da cinta), patenteado, permite 
que a força de tensionamento seja aliviada de forma gradual. Caso a carga 
apresente risco de tombamento é possível adotar as medidas necessárias 
antes que ocorram acidentes. Jota BetaDelta

Libera o tensionamento 
passo-a-passo. Maior 
controle da carga e 
segurança, evitando 
prejuízos e acidentes.

Proteção em Epóxi: 
Maior durabilidade 
e vida útil.

Engrenagem tripla: 
Maior tensão no 
sistema e no controle 
da carga e maior 
segurança.

TFI incluso 
proporciona controle 
da carga com mais 
economia.

Fotos ilustrativas de acessórios e fitas

Delta
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SpanSet ERGO 50

Catraca galvanizada 
com trava: maior 
segurança com 
baixo custo.

ERGO 50mm - 2.500 kg e 5.000 kg

Jota BetaDelta Delta

Ergonômico, simples e seguro.

Sistema ergonômico evita contratempos aos usuários 
e problemas com a coluna. Este sistema permite 
aplicar tensão puxando a alavanca de cima para baixo, 
resultando assim em um maior tensionamento com 
um menor esforço.

O conjunto Ergo oferece: 

Liberação progressiva da fita; 

Maior pré-tensionamento; 

Mais segurança para o operador; 

Maior comodidade;

Menos esforço para o operador, que não  
sofrerá danos na coluna;

1 ano de garantia.

•

•

•

•

•

•

Sistema ergonômico: 
Maior amarração 
com menor esforço.

Controle permanente  
das capacidades por  
meio da etiqueta de  
segurança costurada  
e impossível de perder.

Dentes duplos e 
menores: maior 
tensionamento com 
menor esforço.

Fotos ilustrativas de acessórios e fitas



Dimensional maior:  
• Punho - 10 mm  
• Alavanca - 238 mm
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SpanSet EK50 E

Trava de 
segurança.

Modelo EK 50 para cargas de 2.000 a 
5.000 kg revestida com epóxi

Qualidade e resistência garantidas.

Calor escaldante, frio intenso, chuva, água salgada, impactos e 
manipulação inadequada: as catracas SpanSet podem ser submetidas 
às mais severas condições do dia-a-dia. São galvanizadas, cromadas e 
por fim revestidas com resina epóxi, resistente a impactos. 

Alavanca mais longa.

Os punhos da catraca são ultra-alargados para que mesmo as mãos 
de grandes proporções ou vestidas com luvas possam acioná-las 
confortávelmente. 

Para facilitar ainda mais, o braço prolongado da alavanca na versão EK 
50 Epóxi permite a aplicação ideal da força. Vantagem exclusiva das 
catracas SpanSet.

Pintura a base  
de Epóxi.

Engrenagem 
reforçada.

Amarra e não cede.

Quando completamente tracionada, o alongamento da cinta é 
inferior a 4%. Isto significa que não é necessário retensionar o 
sistema, ganha-se tempo e segurança.



Dimensional maior:  
• Punho - 110 mm  
• Alavanca - 238 mm
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SpanSet EK50 G

EK 50mm 

Amarra e não cede.

Quando completamente tracionada o alongamento da 
cinta é inferior a 4%. Isto significa que não é necessário 
retensionar o sistema, ganha-se tempo e segurança.

Jota Beta Delta Delta

Catraca 
galvanizada.

Trava de 
segurança.

O segredo: a cinta é termofotoestabilizada.

Contra a abrasão, um acabamento liso.

O tecido da cinta é extremamente liso e, além disso, 
muito bem acabado. Isto faz com que seja menos sujeito 
à abrasão, mesmo quando em contato com materiais 
ásperos.

Fotos ilustrativas de acessórios e fitas



Delta 10 Ton. Delta JT 10 Ton.Jota
Fotos ilustrativas de acessórios e fitas10

Nenhum sistema de amarração é  
mais prático e seguro.

Os conjuntos para amarração de cargas da linha EK são compostos por 
cintas 100% poliéster tratadas quimicamente (termoestabilização) e por 
catracas galvanizadas e cromatizadas com acabamento superficial a base 
de Epóxi azul, produzidas e desenhadas pelo departamento de engenharia da 
SpanSet. Os conjuntos atendem a todos os requisitos da norma EN 12.195-
2. Possuem etiqueta de segurança com a identificação das capacidades de 
carga e demais dados para rastreamento.

Qualidade que significa resistência em todas as 
aplicações.

Frio e calor intensos, chuva e água salgada, golpes e manipulação 
inadequada: as catracas SpanSet podem operar nas mais diversas 
aplicações e condições. Para isso, são galvanizadas, cromatizadas e 
finalmente revestidas com uma resistente resina Epóxi. 

As catracas SpanSet EK �5 podem ser fornecidas na  
versão ABS �5 mm.

SpanSet EK �5

Fornecida com gancho 
Jota, Delta T ou Delta JT.

Cinta 
termofotoestabilizada 
com tratamento  
contra UV.

Etiqueta de 
identificação 
com STF.

Catraca 
galvanizada em 
aço cromado 
e/ou pintada a 
base de epóxi.

EK 75 mm - 5.000 kg a 20.000 kg
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Amarra e não cede.

As cintas de amarração sofrem, quando tracionadas completamente, um 
alongamento inferior a 4% do comprimento total. Isto significa que não é 
necessário retencionar o sistema durante a operação, ou seja: ganho de 
tempo e segurança garantida. O segredo para o reduzido alongamento 
está na termofixação.

Tecnologia elimina a abrasão e aumenta  
a vida útil da cinta.

A tecnologia SpanSet produziu um tecido que assegura excelente 
amarração da carga, ao mesmo tempo em que reduz o atrito com as 
superfícies mais ásperas. Isto evita a abrasão e reduz muito o desgaste 
das cintas, aumentando sua vida útil.

Qualidade SpanSet: catracas para pequenas 
amarrações. Básico e eficiente.

Facilidade de uso e segurança. Este é o resultado da tecnologia 
patenteada da SpanSet aplicada em suas catracas. Basta tracionar, 
puxar o dispositivo de segurança, fechar a catraca e colocar em 
posição de travamento. Estas características das catracas SpanSet 
previnem que a alavanca da catraca se abra involuntariamente, mesmo  
em casos de fortes vibrações.

Revestimento a 
base de Epóxi. 

Etiqueta de 
controle e 
rastreabilidade.

EK 35mm - 2.000kg

EK 25mm - 500 kg

Versão 
Galvanizada.

Fita termofotoestabilizada.

JotaDelta BetaHobby

Alfa Beta DeltaJota

SpanSet EK�5
SpanSet EK25
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Linha Militar

Cinta conforme 
padrão OTAN.

Spanset - Um forte aliado na mobilidade e 
segurança de operações militares.

A Linha Militar SpanSet é composta por um sistema de 
fitas de amarração para veículos pesados, conforme as 
exigências de normas européias EN 12195-1.

O sistema é constituído por fitas 100% poliéster, ganchos 
e catracas em epóxi para amarração segura de carros de 
combate em pranchas. A sua utilização abrange ainda a 
amarração de diversas cargas nos transportes rodoviário, 
ferroviário , marítimo e aéreo.

A Linha Militar SpanSet é especialmente desenvolvida para 
as mais variadas formas de amarração, apresenta fator de 
segurança x2, um ano de garantia e diversos modelos.

Sistema de amarração SpanSet.  
Mais prático, rápido e seguro.

Pintura conforme 
padrão OTAN.

Trava de 
segurança.

Etiqueta de 
identificação de 
fácil visibilidade.
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Qualidade e resistência em  
aplicações extremas.

As cintas SpanSet da Linha Militar são projetadas para 
uso em condições extremas e longe de centros em que se 
possa obter apoio. 

Desenvolvidas para as mais adversas condições climáticas,  
do frio europeu ao calor africano, tanto as cintas como os 
acessórios SpanSet contam com tratamentos especiais 
de acabamento, voltados para garantir sua utilização em 
qualquer situação.  

ABS 
Capacidade até 10 ton 
Largura: 50 mm 
Dupla Trava: permite a 
liberação progressiva da fita.

AK – 100 (JUMBO)  
Capacidade até 20 ton 
Largura: 75 mm

EK – 50 (OTAN) 
Capacidade até 10 ton 
Largura: 50 mm

Amarração de grandes cargas.

Beta

Jota Delta M

Delta LS

Delta JT
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Cantos  arredondados 
para evitar cortes.

Dentes 
menores para 
maior tensão.

Trava de 
segurança.

Eficiente, leve e segura.

As Catracas Fixas SpanSet são produtos extremamente 
leves e seguros. Elas são desenvolvidas para trabalhar nas 
mais adversas situações, tais como calor, frio intenso, chuva, 
água salgada, além de suportarem impactos e utilizações 
inadequadas.

Por serem galvanizadas e cromadas podem ser submetidas 
às mais severas condições do dia-a-dia.

Fornecida em dois modelos: 

AK 50 - Catraca fixa para cintas de 50 mm e 
capacidade de 5000 kg

AK 100 - Catraca fixa para cintas de 100 mm e 
capacidade de 10.000 a 20.000 kg

•

•

Cromada e 
galvanizada.

Catraca Fixa
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Cantoneiras

Cantoneiras SpanSet - Praticidade  
e segurança.

A utilização de cantoneiras é parte imprescindível da amarração de cargas pois:

Protege a cinta quanto aos desgastes por abrasão e cortes.

O STF indicativo na etiqueta de identificação é obrigatório (EN 12195) para que 
o usuário saiba qual a tensão que o conjunto suporta.

As cantoneiras SpanSet são desenvolvidas com o conceito de praticidade, 
leveza e segurança.

Quando utilizada, a força de tensão de um lado da catraca será igual à do outro 
lado, porque a cinta deslizará nas cantoneiras.

Exemplo: STF 350 (conjunto simples EK 50) na utilização de cantoneiras a força de 
tensão deste conjunto chegará a 700 Kg.  Controle sempre com seu TFI - Tension 
Force indicator (Indicador de Força de Tensão).

A SpanSet disponibiliza diversos modelos de cantoneira.

•

•

•

•

produzida  
em PVC.
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Pré-tensão 
intermediária: 500 kg

Características que garantem a  
segurança na amarração de cargas.

Primeira pré-tensão: 
250 kg.

Pré-tensão total: 
750 kgNovo TFI 

Controle total de sua carga com mais 
segurança e economia.

O Tension Force Indicator (TFI - patenteado) mostra 
diretamente na catraca a força de pré-tensão alcançada, 
oferecendo assim mais segurança e economia na aplicação 
de sistemas de tensão. 

O indicador de pré-tensão TFI possibilita a visualização da 
força de pré-tensão alcançada de forma segura e simples.

Calcule a tensão da amarração da carga corretamente com 
o TFI. As tensões são indicadas em três etapas: 

250 daN

500 daN

750 daN

•

•

•

SpanSet TFI

Campo de aplicação

O TFI é altamente durável e não deforma, mantendo 
suas características e aplicabilidade por muitos anos.  
Este sistema permite que, caso haja desgaste da fita,  
seja feito o reaproveitamento da peça em outro conjunto. 

Garanta a imobilização da sua carga e evite movimentos  
e possíveis perdas. O controle é total ao longo da jornada e 
perfeitamente visível ao controlador.

Modelo
Largura 
da Fita 

mm

Capacidade 
Vertical  

kg

Capacidade  
Dobrada  

kg

Elasticidade da Fita / 
Fator de Segurança

EK 25 25 250 500 < 4% / 2:1

EK 35 35 1.000 2.000 < 4% / 2:1

EK 50 50 2.500 5.000 < 4% / 2:1

EK 75 75 5.000 10.000 < 4% / 2:1

ABS 50 50 2.500 5.000 < 4% / 2:1

ABS 75 75 5.000 10.000 < 4% / 2:1
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SpanSet Air Bag 

Suporta pressão  
de até 3 toneladas.

Duas camadas 
de papel Kraft.

Evita danos de transporte.

O SpanSet Air Bag evita danos em mercadorias 
transportadas em containers marítimos, vagões  
ferroviários ou navios de carga.

O que é um SpanSet Air Bag?

O SpanSet Air Bag é um colchão fabricado com polietileno 
e várias camadas externas de papel Kraft. Equipado com 
uma válvula de liberação e contenção de ar, é colocado 
entre cargas e enchido com ar, fixando a mercadoria e não 
permitindo a movimentação em nenhuma direção.

O SpanSet Air Bag evita qualquer dano durante o transporte, 
porém a prevenção aos danos não é a única vantagem. O 
enchimento do Air Bag é rápido, o que significa uma grande 
economia de tempo e trabalho.

Enchimento 
com 0,28 bar. 
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Alta estabilidade de 
deslize com apenas 
2 mm. Resistente  
à rupturas, flexível  
e reutilizável.

SpanSet Grip: Esteira antideslizante para a 
segurança perfeita da carga.

A SpanSet Grip é uma esteira aplicada na parte inferior da 
carga que evita movimentos laterais.

O SpanSet Grip é o resultado de anos de análise e 
pesquisa de materiais por especialistas que encontraram  
a solução, com o produto ideal. A esteira antideslizante  
é leve, prática e é garantia de um transporte de carga  
mais seguro. 

Economia - Utilização múltipla. 

A SpanSet Grip é utilizável várias vezes em superfícies de 
alta compressão, fechada e na estrutura robusta, sem a 
perda de suas características originais. O coeficiente de 
atrito também permanece estável após muitas utilizações. 

O SpanSet Grip é de fácil limpeza e seu uso contínuo é 
garantido mesmo em condições extremas. 

Alta resistência.  
Devido à alta compressão 
da superfície, a esteira 
não fica escorregadia pela 
compactação de material.

SpanSet Grip
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