


   1    APRESENTAÇÃO GERAL

Com a crescente expansão industrial e, visando obter processos de movimentação de 
carga leves, combinado com agilidade no manuseio da carga, a Duren iniciou as ativida-
des com a construção de sistemas modulares DR desde 1995 no mercado nacional, atin-
gindo diversos segmentos da indústria com produtos de alta qualidade e performance.

A tecnologia aplicada nos sistemas modulares DR, permitem instalações com menor ro-
bustez, arranjos versáteis, facilitando futuras mudanças em layouts para o transporte aé-
reo de materiais.

O custo benefício utilizando o Sistema Modular DR em relação à ponte rolante convencio-
nal ou sistemas de monovias (viga I), possui inúmeras vantagens em relação a instalação, 
operação e, principalmente, a manutenção.

Sistemas modulares DR possuem grande versatilidade de combinações de ranges de car-
ga e áreas para movimentação de materiais. Podem ser empregados desde sistemas 
totalmente manuais (arraste de perfis com baixo atrito) como também sistemas automati-
zados, adequando às necessidades do cliente.

Dimensionados conforme normas DIN 15018, DIN 4132, DIN 18800, NBR 8800 e NBR 8400, a 
aplicação dos Sistemas DR em projetos e instalações devem atentar às normas vigentes 
de Segurança que atuam na prevenção de acidentes de trabalho, em complemento aos 
Manuais de Instalação (instruções de montagem) e Manutenção.
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   2    DESCRITIVO MÓDULO KBK MODELO DRI

O sistema DRI é formado por componentes modulares com capacidade de carga até 
125 kg. Os módulos permitem versatilidade para efetuar modificações e/ou expansões nas 
instalações.

O baixo coeficiente de atrito entre os troles e a parede interna do perfil, permite movimen-
tação manual leve para maioria das aplicações. Testes aplicados comprovam a eficácia 
do produto quanto ao movimento de arraste ou
empurrar, garantindo esforços abaixo do recomendado pela medicina do trabalho (20 
kgf).

Resultados práticos com aplicação de uma carga de aproximadamente 60 kg, mostram 
que o esforço aplicado pelo operador não supera a força de 7,0 kgf.

As principais aplicações do produto, podem ser divididas em:

Pontes Rolantes

Utilizado para capacidades de carga de até 125 kg, possui como principais característi-
cas, a movimentação ágil, leve e segura quanto ao posicionamento de materiais, possi-
bilitando cobrir determinadas áreas. Os caminhos de rolamento (fixados pelos pendurais) 
das pontes rolantes podem ser suspensos diretamente pela estrutura de cobertura do pré-
dio, laje de cobertura ou estruturas metálicas auxiliares.

Ponte Rolante DRI com uma viga (Ponte rolante monoviga) 1
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1 Opcionais podem ser agregados tais como deslocamento translacional / transversal manual, 
com um ou múltiplos sistemas monotratores.

Consulte tabela de seleção Ponte rolante Monoviga DRI para faixas de capacidade de carga.



   3    PENDURAL DRI

O pendural é o componente com função de suspender o perfil estrutural DRI utilizando a
estrutura de sustentação como ancoragem.

É constituído por um conjunto de grampos (grapas) fixados na estrutura de sustentação 
através de prisioneiros, projetados para garantir estabilidade e rigidez do sistema.

Construído em SAE 1020 e acabamento superficial galvanizado sem pintura.

Possui mecanismo de ajuste de altura entre a estrutura base e o perfil estrutural, através de
haste roscada com porca semi-esférica e travamento por presilha de aço.
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Código Pendural

01-450-04

S (mm)

62 ~ 138

H (mm)

110

Ajuste haste (mm)

30

Peso (kg)

4,9

Base

L=250mm



   4    PERFIL RETO DRI

O perfil estrutural reto é o componente que permite o movimento dos troles, de acordo 
com o layout de instalação requerido, formando o chamado “caminho de rolamento”.

A construção através de aço laminado à frio permite acabamento superficial com alta 
qualidade, maior controle dimensional durante o processo de fabricação e alto grau de 
rigidez no perfil. 

Acabamento superficial bicromatizado.

Código

01-450-01-01

01-450-01-02

01-450-01-03

01-450-01-04

01-450-01-05

01-450-01-06

L perfil (mm)

1000

2000

3000

4000

5000

6000

PESO (KG)

5,7

11,0

17,5

23,0

28,5

34,5

Capacidade de carga: 125kg*
*A carga máxima pode variar em função do tipo de instala-
ção
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   5    PERFIL ESTRUTURAL CURVO DRI

O perfil estrutural curvo é o componente que permite o desvio no curso do caminho de
rolamento através de montagens com curvas de diferentes ângulos de inclinação tais 
como 45°, 60° e 90°, com raio fixado em 1500 mm.

Este componente permite flexibilizar o layout de instalação, efetuando desvios de estrutu-
ras/peças interferentes existentes. Aplicado em processos com monovia.
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Código

01-450-14

01-450-15

01-450-16

01-450-17

01-450-18

Ângulo de inclinação

15º

30º

45º

60º

90º

RAIO (mm)

750

750

750

750

750

PESO (kg)

4,8

5,6

6,4

7,0

7,8

Capacidade de carga: 125kg*
*A carga máxima pode variar em função do tipo de instalação



   6    CONJUNTO STOP DRI

Componente responsável pelo fechamento dos perfis estruturais DRI e fim de curso de 
deslocamento com borracha de amortecimento.

Construído com chapa de aço SAE-1020 e borracha fixada no interior da tampa, é forne-
cido com os elementos de fixação para conectar ao perfil estrutural DRI.

Código

01-450-02

PESO (KG)

0,5
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   7    UNIÃO DE PERFIL DRI

Componente responsável pela interligação entre perfis estruturais DRI.

Construído com chapa de aço laminado a frio, possui parafusos posicionados na lateral 
do perfil para fixação direta nos perfis DRI.
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Código

01-450-13

PESO (KG)

3,5



   8    TROLE DRI

O trole DRI é o conjunto que realiza o trabalho de movimento translacional e transversal no
caminho de rolamento.

O conjunto, é composto por uma chapa de aço estampada (estrutura do trole) onde são 
montados sub-componentes com 04 rodas em polímeros, rolamentos de aço blindados e 
eixos de transmissão de movimento operando com baixo nível de ruído.

Oferece opção de movimento manual de arraste com baixo atrito entre as rodas e o perfil.
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Código

01-450-02

01-450-19

DESCRIÇÃO

Trole padrão

Trole porta cabo padrão

PESO (KG)

6,5

8,0

Capacidade de carga: 125kg*
*A carga máxima pode variar em função do tipo de instalação



   9    CARRO PARA PONTE MÓVEL DRI

Este componente desenvolvido especialmente para movimentação de ponte rolante 
manual através do perfil DRI, permite movimentos translacionais de baixo atrito, deslocan-
do a ponte rolante DRI ao longo do caminho de rolamento.

A estrutura construída por meio de chapa estampada, possui 06 rodas de polímeros fixa-
das que auxiliam na movimentação da ponte rolante.
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Capacidade de carga: 125kg*
*A carga máxima pode variar em função do tipo de instalação

Código

01-450-12

Aplicação

Ponte

Peso (kg)

1,5

Cap. de carga (kg)

125



   10    TABELA DE DIMENSIONAMENTO SISTEMA DRI
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   10    RESUMO DE SIMBOLOGIA PARA COMPONENTES
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