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CLASSES DE CARREGAMENTO

O Elevador de Carga Vertline é destinado ao uso industrial,  
atacadistas e lojas de grande porte. A Vertline oferece um 
equipamento confiável e robusto para atender as necessidades 
do trabalho pesado com segurança.

Disponibilizamos modelos padronizados nas opções de 
500, 1.000 e 2.000 kg de capacidade e acesso às portas de 
pavimento pelo mesmo lado (unilateral) ou lados opostos.

Os Elevadores de Carga Vertline são fabricados em conformidade 
com a norma ABNT NBR 14712, que por sua vez estabelece 03 
classes de carregamento (classes A, B e C).

CLASSE A:
Carga comum, onde o peso é distribuído e nunca uma única peça 
pesa mais que 1/4 da carga nominal do elevador. O carregamento e 
a descarga são manuais ou através de empilhadeiras manuais.

CLASSE B:
Carga automotiva, onde o elevador é usado para transporte de 
veículos utilitários ou automóveis de passageiros, até a carga nominal 
do elevador.

CLASSE C:
Quando o carregamento é feito por empilhadeira motorizada, a qual 
é transportada ou não pelo elevador ou outros carregamentos com 
grandes concentrações de carga, onde a empilhadeira motorizada 
não é utilizada.

Obs: É proibido o transporte de passageiros, com exceção do 
acompanhante da carga.

www.vertline.com.br
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As informações deste catálogo podem ser alteradas sem aviso prévio. A Vertline Elevadores se reserva no direito de modificar projetos, medidas e dimensões dos 
seus equipamentos fornecidos e comercializados, cabendo ao cliente sempre confirmar tais informações antes de qualquer compra ou especificação dos nossos 
produtos em seu projeto.

* Medidas em centímetros.

MODELO

EC  05.1414
EC  10.1618
EC  20.1625

500 kg
1000 kg
2000 kg

CAPACIDADE

350
420 200
420

CABINA CAIXA DE CORRIDA ÚLTIMA 
PARADA

ALT. CASA DE 
MÁQUINAMesmo Lado / Lados Opostos

A B ALT C D E F

140          140
160          180            210
160           250

225            175
245            215
245            285


