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1 Soluções Fort



Especializados em fabricação de equipamentos industriais, Caixas d´água, 

Reservatórios, Silos, Dutos, Chaminés, Tubulações, Filtros Mangas, Torres de 

Resfriamentos, Estruturas, Plataformas, Guarda Corpo, Escadas Marinheiros, etc....  

Engenharia Anti-Corrosão, Pintura Normatizada

Pinturas Técnicas Normatizadas 

Preparação de Superfície I Jateamento Abrasivo 

Tratamento anti-corrosivo. 

A Fort também atua na contratação de mão de obra produtiva, dando suporte 

integral à necessidade do cliente. 

Efetuamos fabricação de cabines de comando (tecnologia própria) e 

montagens/industrialização de equipamentos com soldadores qualificados com 

estrutura para movimentação de equipamentos de grande porte.

Soluções ERGONOMICAS, que asseguram ótimas condições no ambiente de 

trabalho para operadores de máquinas. A partir da análise das necessidades do 

cliente, desenvolvemos a solução completa para cabines, assegurando equipamentos 

adequados às exigências de ergonomia e segurança
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Mão de Obra para Manutenção Industrial / Manutenção Predial,  

Mecânicas, Elétricas, Soldas, Caldeirarias e Pinturas. Mão de Obra para 

Contratos de Manutenção / Facilities. Serviços Pontuais ou Contratos 

com suporte personalizado. Outsourcing. 

Execução de Serviços em Espaços Confinados (NR33) e Altura (NR35).

Realizamos serviços de Jateamento e Pintura Industrial em campo.

Serviços de Remoção de Cabines/Trolleys/Escadas/Plataformas e Instalação de 

Equipamentos fornecidos. Elaboração de projeto básico e detalhado mecânica e elétrica. 

Equipamentos e acessórios para içamento e movimentação de carga. Instalação 

mecânica e elétrica.



Contexto: ambiente de operação de máquinas 

Quais são as principais 
causas de acidentes e 

afastamentos no 
ambiente de operação 

de máquinas?

(fonte: Pastore Ergonomia no ambiente de trabalho)



Acidentes relacionados ao ambiente de trabalho

Baixa concentração dos operadores devido à falta de isolamento termo acústico



Acidentes relacionados ao ambiente de trabalho

Campo de visão inadequado: zonas cegas



Causadores de afastamento dos operadores

Principais causas devido à falta de ERGONOMIA no ambiente de trabalho

Lombalgia Hérnia de disco Lesões de ombro



Contexto: ambiente de operação de máquinas 

Qual é a nossa 
proposta de valor

para minimizar acidentes e 
afastamentos de operadores no 

ambiente de operação de 
máquinas? 



A ERGOMEC® é uma marca do Grupo FORT. 



Soluções em cabines, salas de operação e 

postos de comando especialmente 

desenvolvidas conforme as normas 

regulamentadoras brasileira e internacional 

de ERGONOMIA e SEGURANÇA.

Cabines de comando

Salas de operação

Postos de comando



Soluções que asseguram ótimas condições 

no ambiente de trabalho para operadores 

de máquinas.

SEGURANÇA

ERGONOMIA

CONFORTO

BEM ESTAR

PARA OPERADORES DE MÁQUINAS



Análise da aplicação e campo de
visão do operador

Análise dos dispositivos no interior da
cabine

Análise do projeto elétrico dos
painéis

Análise dos dispositivos a serem
instalados no posto de comando

Análise de partes mecânicas e
dispositivos externos

A partir da análise das necessidades do 
cliente, desenvolvemos a solução completa 
para cabines, assegurando equipamentos 
adequados às exigências de ERGONOMIA e 
SEGURANÇA. DENOMINAMOS “SOLUÇÕES PLUG

AND PLAY”

Soluções Plug and Play



Elaboração de pré-projeto para
aprovação do cliente

Após aprovação, inicia-se a fabricação

A partir da análise das necessidades do 
cliente, desenvolvemos a solução completa 
para cabines, assegurando equipamentos 
adequados às exigências de ERGONOMIA e 
SEGURANÇA.

Soluções Plug and Play



SEGURANÇA, ERGONOMIA, CONFORTO E BEM

ESTAR PARA OPERADORES DE MÁQUINAS.

Soluções Plug and Play

14



Buscamos assegurar uma solução turn key,
com máxima qualidade e com o mínimo de
intervenção de serviços por parte de nossos
cliente.

Fornecimento turn key SUPERVISÃO, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO

E MONTAGEM

Fornecemos serviços de supervisão,
desmontagem e montagem dos
equipamentos In-Loco, como fixação
mecânica e instalação elétrica. Os serviços
de supervisão podem ser adquiridos
independentes dos serviços de montagem.



Oferecemos contratos de manutenção
preventiva, assegurando condições
operacionais aos componentes, que
compõem o posto de comando, cabines,
salas ou estações de controle.

Manutenção preventiva Kits de peças de reposição

Substituição de itens danificados

Serviços de limpeza e ajustes dos
equipamentos



Nossas Soluções – Linha de Produtos



ERGOMEC CAB



Cabines de comando ERGOMEC CAB

ERGOMEC CAB – Alto grau de customização



Cabines de comando ERGOMEC CAB

ERGOMEC CAB – Alterações das dimensões para cada projeto

Largura
Profundidade

Altura



ERGOMEC CAB



Linha de produto – ERGOMEC CAB

Diversos modelos asseguram o campo de visão ideal para todas as aplicações

C10 C20 C30 - A

C30 - B C40 C50



ERGOMEC CAB 10

APLICAÇÕES

 Pontes rolantes

 Pórticos e semipórticos

 Recuperadoras

CAMPO DE VISÃO

Frontal - Lateral
Pelo piso
Frontal - Lateral



ERGOMEC CAB 20

APLICAÇÕES

 Empilhadeiras

 Recuperadoras

CAMPO DE VISÃO

Frontal - Lateral



ERGOMEC CAB 30 - A

APLICAÇÕES

 Carregadores de navio de graneis/grãos

 Descarregadores de navio de graneis/grãos

CAMPO DE VISÃO

Frontal - Lateral Pelo piso
Frontal - Lateral



ERGOMEC CAB 30 - B

APLICAÇÕES

 Ship to shore

 Portainer

CAMPO DE VISÃO

Frontal - Lateral Pelo piso
Frontal - Lateral



ERGOMEC CAB 40

APLICAÇÕES

 Guindastes de plataforma onshore e 

offshore

CAMPO DE VISÃO

Frontal - Lateral Pelo teto



ERGOMEC CAB 50

APLICAÇÕES

 Guindastes  em estaleiros

 Gruas de construção

 Guindastes para plataformas offshore

CAMPO DE VISÃO

Frontal - Lateral Pelo piso e teto
Frontal



ERGOFIT



Ergomec – Linha de cabines ERGOFIT

Apresentamos a nova linha de cabines ERGOFIT,
projetadas para aplicações que exigem baixas
customização, mas que demandem máximo
conforto, segurança, ergonomia e o bem estar
dos operadores de máquina

LARGURA 1600 mm 1800 mm 2000 mm

PROFUNDIDADE 1600 mm 1800 mm

ALTURA 2400 mm

DIMENSÕES PADRÃO:



Ergomec – Linha de cabines ERGOFIT

As cabines ERGOFIT são utilizadas em aplicações de controle de movimentação de cargas que
exigem na operação concentração, segurança, conforto e amplo campo de visão.

ERGOFIT – Visão inferior e superior
Ideais para aplicações em guindastes  de 
estaleiros, gruas de construção, além de 
guindastes para  plataformas  offshore.

ERGOFIT – Visão inferior
Ideais para aplicações em pontes
rolantes, pórticos, semipórticos e gruas
de construção



ERGOFIT



SALAS DE COMANDO

SALAS DE COMANDO
Projetadas em conformidade com as
necessidades do cliente.
A Fort não economiza esforços em
buscar as soluções adequadas para as
mais complexas necessidades.



Escopo padrão

2. ARMÁRIO ELÉTRICO
2

3. RÁDIO E AUTO FALANTE 3

1. JANELAS BASCULANTES
1

44. LIXEIRA

5

5. AR CONDICIONADO SPLIT

6

6. LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

7

7. FECHADURA INDUSTRIAL

8

8. APOIO DE PÉ DESLIZANTE



Diferenciais Tecnológicos
ERGONOMIA E SEGURANÇA

POSTO DE COMANDO

FILTRAGEM E PRESSURIZAÇÃO

CLIMATIZAÇÃO

ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO

LUMINOSIDADE



ERGOMEC CAB – Diferenciais tecnológicos

POSTO DE COMANDO ERGOMEC® STATION 

Os postos de comando ERGOMEC® Station 
são projetados considerando a complexidade 
da operação da máquina e o campo de visão 
exigido na execução das atividades

São montados, interligados e testados na 
cabine de comando

Diferentes ajustes da poltrona e consoles 
permitem sua adaptação aos biotipos de 
operadores de máquinas



ERGOMEC CAB – Diferenciais tecnológicos

CHAVES COMBINADORAS / JOYSTICKS / POLTRONAS

O Grupo Fort adquire da C+ que distribui
com exclusividade as poltronas e chaves
combinadoras do fabricante Alemão Spohn
& Buckdardt, reconhecidos mundialmente
pela qualidade e tecnologia de seus
produtos



ERGOMEC CAB – Diferenciais tecnológicos

CHAVES COMBINADORAS / JOYSTICKS

Características mecânicas:

• Fechamento de contatos totalmente configuráveis;

• Ampla variedade de empunhaduras;

• Módulos de contatos facilmente substituíveis;

• Manetes com vida útil de 10 e 20 milhões de ciclos

Características elétricas:

• Contato seco, Potenciômetros e encoders

• Analógico (0-20,4-20, 4-12-20 mA)

• CAN, CANopen; PROFIBUS, PROFINET, PROFIsafe

Lançamento: Nova empunhadura com sensor capacitivo:

• Sensor capacitivo IFM KG0009 (24-250V CA/CC)

• Empunhadura: G18



ERGOMEC CAB – Diferenciais tecnológicos

CLIMATIZAÇÃO

Asseguramos a climatização da cabine 
adequada ao ambiente de trabalho, 
preservando as temperaturas exigidas de 
acordo a cada aplicação

Para isso desenvolvemos o sistema de ar 
condicionado industrial indicado para 
ambientes  com elevada temperatura e 
material particulado



ERGOMEC CAB – Diferenciais tecnológicos

AR CONDICIONADO INDUSTRIAL

Desenvolvida 
especialmente  para 
instalação nos 
armários da cabines 
ERGOMEC CAB, 
resultando em um 
ótimo padrão de 
acabamento e 
qualidade

Indicada para cabines que não 
contemplam o armário 
integrado;

EVAPORADORA DE EMBUTIREVAPORADORA DE TETO

Dispomos de 2 opções de evaporadora

Evaporadores com dupla filtragem (pré-filtro 
e micropore) asseguram ar limpo e isento de 
particulados no interior da cabine 



ERGOMEC CAB – Diferenciais tecnológicos

AR CONDICIONADO INDUSTRIAL

CONDENSADOR

Temperatura do ambiente elevada 
Picos de até 65°C

Baixo nível de ruído e vibração do 
condensador

Maior espaçamento entre as aletas do 
condensador: 6 aletas/polegada
Isso impede a retenção de material 
particulado

Compressor trifásico tipo scroll de 
elevada vida útil



ERGOMEC CAB – Diferenciais tecnológicos

AR CONDICIONADO INDUSTRIAL

Painel de controle integrado ao condensador, 
que permite completo controle e 
monitoramento de funcionamento, permitindo 
fácil manutenção

Excelente controle e uniformidade de 
temperatura com triplo sensoriamento de 
temperatura:  condensadora, evaporadora e 
ambiente

PAINEL DE CONTROLE



ERGOMEC CAB – Diferenciais tecnológicos

AR CONDICIONADO INDUSTRIAL

Características 
técnicas

Alimentação 220/380/440 V – Trifásico

Comando 24V

Frequência 60 Hz

Desumid. máx. 2 l/h

Temperatura de trabalho externa 55°C (picos de 65°C)

Temperatura interna controlável Mínimo de 16°C

Potência total 4,0 kW

Cap. Térmica 18000 a 24000 BTU’s

Carga de gás 3,2 kg

Peso evaporadora 50 kg

Peso condensadora 156 kg

Gás refrigerante R-134A (100% ecológico)



ERGOMEC CAB – Diferenciais tecnológicos

FILTRAGEM E PRESSURIZAÇÃO

Utilização de filtros de ar e sistema de 
pressurização para aplicações que possuem 
elevado grau de material particulado e/ou 
gases nocivos à saúde do operador.

O dimensionamento dos filtros é realizado de 
acordo com o ambiente.

Filtros Saída de ar

Entrada de ar



ERGOMEC CAB – Diferenciais tecnológicos

FILTRAGEM E PRESSURIZAÇÃO

Duto com grelha para entrada de ar na cabine 
de comando



ERGOMEC CAB – Diferenciais tecnológicos

FILTRAGEM E PRESSURIZAÇÃO

Sistema de exaustão na cabine de comando 
para controlar a pressão interna



ERGOMEC CAB – Diferenciais tecnológicos

ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO

Fechamento externo e interno em chapas 
de aço com espessura de 2,65 mm

Preenchimento da parede dupla com lã de 
rocha (50mm de espessura – 48kg/m³) 
para assegurar o isolamento termo 
acústico.

Nível de ruído assegurado 

< 65dB ou redução de 20% em relação ao 
externo



ERGOMEC CAB – Diferenciais tecnológicos

ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO

Vidro externo: Temperado (6 mm)

Camada intermediária: Ar desidratado (9 mm)

Vidro interno: Laminado interno (4 + 4 mm).

O sistema de duplo envidraçamento 
combina a resistência dos vidros 
temperados com a proteção térmica, 
acústica e a segurança dos vidros laminados

O conjunto é garantido pela dupla selagem: 
a primeira, para não haver troca gasosa; a 
segunda, para garantir a estabilidade do 
conjunto

Internamente ao perfil de alumínio, há um 
hidrossecante, que garante a completa 
ausência de vapor d’água, impedindo seu 
embaçamento



ERGOMEC CAB – Diferenciais tecnológicos

ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO

Bandejas de aço inoxidável revestidas com 
espumas fono absorventes para reduzir a 
reverberação no interior da cabine



ERGOMEC CAB – Diferenciais tecnológicos

LUMINOSIDADE

Luminária central LED, dimensionada para 
intensidade de iluminação de 500 lux 
(Norma de ergonomia)

Spot’s LED sobre os consoles do posto de 
comando para permitir melhor iluminação 
sobre os comandos



ERGOMEC CAB – Características construtivas

ESTRUTURAL

Estrutura 

Material: ASTM A36  / AÇO INOX A304

Estrutura manocoque em perfis estruturais 
soldados.

Fechamento interno / externo

Material: ASTM A36  / AÇO INOX A304

Fechamento  com chapas de aço padrão 
bandeja, com solda estanque no fechamento 
externo e ponteada no fechamento interno



ERGOMEC CAB – Características construtivas

PADRÃO DE PINTURA LÍQUIDA PARA AMBIENTE INDUSTRIAL

Tratamento da superfície: Jateamento grau Sa 
2 ½ (quase branco)

Fundo: 1 x Primer – Tinta etil silicato de zinco

Acabamento: 1 x Tinta de poliuretano acrílico 
alifático

Intermediária: 1 x Tinta epóxi poliamida de alta 
espessura

Acabamento

Primer Intermediário



ERGOMEC CAB – Características construtivas

PISO COM FUNDO FALSO

Fundo falso permite a passagem de cabos e 
seu acesso após a remoção da cobertura

Cobertura com chapa de alumínio xadrez, 
borracha moeda ou manta vinílica



ERGOMEC CAB – Características construtivas

PINGADEIRA E CALHA

A pingadeira com calha dificulta o
acúmulo de sujeira nos vidros da cabine
após a chuva.



ERGOMEC CAB – Características Técnicas

ARMÁRIO EMBUTIDO

Armário totalmente customizável, 
dimensionado para cada necessidade, como:
 Painéis elétricos e automação
 Porta pertences
 Frigobar
 Filtro de ar
 Lixeira

Assegura melhor aproveitamento do espaço e 
melhor organização dos acessórios



ERGOMEC CAB – Características Técnicas

ARMÁRIO EMBUTIDO

1 2 3

4 Lixeira

5 Frigobar

6 Filtro de ar

Painel elétrico1

Porta pertences2

Porta pertences3

4 5 6



ERGOMEC CAB – Características Técnicas

QUADRO DE FORÇA E ILUMINAÇÃO

Quadro elétrico de distribuição e 
proteção por disjuntores para:

 Luminária

 Tomadas

 Ar condicionado

 Fontes de alimentação



ERGOMEC CAB – Características Técnicas

VEDAÇÃO DE CABOS

Sistema de vedação de cabos 
ROXTEC asseguram maior 

segurança e facilidade para 
passagem de cabos



ERGOMEC CAB – Características Técnicas

VEDAÇÃO DE CABOS

Módulos bipartidos com camadas 
removíveis permitem adaptação 
perfeita para todos os cabos

Elevada vedações protegem pessoas e 
ativos contra riscos causados por fogo, 
gás, água, poeira, animais, 
peçonhentos e impacto



ERGOMEC CAB – Características Técnicas

JANELAS BASCULANTES
Janelas frontal, laterais e do piso basculantes, 
permitindo a limpeza externa dos vidros.

Janelas com amortecedores permitindo sua 
posição de abertura durante o processo de 
limpeza.

Grade externa da janela do piso frontal 
proporcionando maior segurança durante 
limpeza



ERGOMEC CAB – Acessórios

Persiana Rolô em material especial para ambientes agressivos



ERGOMEC CAB – Acessórios

Limpador de para-brisa em aço inox idealizado para uso naval



ERGOMEC CAB – Acessórios

Poltrona rebatível para apoio a operação



ERGOMEC CAB – Acessórios

Frigobar ou bebedouro



ERGOMEC CAB – Acessórios

Sistema de som integrado ao armário e alto-falantes embutidos no teto



ERGOMEC CAB – Acessórios

Painel sinótico



ERGOMEC CAB – Acessórios

Telefone de emergência 



ERGOMEC CAB – Acessórios

Suporte para monitores



ERGOMEC CAB – Acessórios

Suporte para IHM integrado ao posto de comando



Linha de postos de comando ERGOMEC STATION

Ajuste lombar, altura do assento e inclinação 
do encosto e mais 8 ajustes

As poltronas possuem revestimento em vinil 
ou em tecido vulcanizado, proporcionando 
maior conforto ao operador

Consoles sem cantos vivos, com regulagem 
independente do assento

Apoio de antebraço e disposição dos botões 
e manetes - com empunhaduras 
ergonômicas - de acordo com a frequência 
de uso, eliminando posturas incorretas

Base giratória estável de grande 
diâmetro, ajuste do apoio de pé e 
inclinação de todo o conjunto

Suspensão com ajuste de peso, garantem a 
acessibilidade e adequação aos operadores



ERGOMEC STATION 500

Aplicações com limitação de espaço físico

Poltrona Rebatível ajustável



ERGOMEC STATION 600

Possibilita o deslocamento do conjunto 
poltrona e console em relação à superfície 
do piso frontal das cabines

Poltronas com corte “V” para aumentar o 
campo de visão



ERGOMEC STATION 700

Elevada capacidade de integrar dispositivos e 
acessórios (Monitores, displays, teclados, etc)

Permite consoles de grandes dimensões, 
possibilitando maior quantidade de 
instrumentos e acessórios (PC, remota, CLP)



ERGOMEC STATION 800

Posto de comando com ampla gama de ajustes 
ergonômicos.

Posto de comando ergonômico desenvolvido 
de acordo com as exigências do mercado 
nacional e internacional.

Módulos de ajustes motorizados de acordo 
com a aplicação, campo de visão e diferentes 
biótipos.



Módulos de ajuste

Os módulos de ajustes são escolhidos de acordo com o campo de visão:

Módulo Ajuste principal motorizado Campo de visão

Módulo I Base giratória
• Necessidade de visualização constante frontal e lateral
• Facilidade para acessar o posto de comando

Módulo II Ajuste horizontal dos consoles
• Necessidade de visualização frontal e inferior frontal 

(Até 60° em relação a linha do horizonte)

Módulo III Ajuste vertical dos consoles

• Necessidade de visualização frontal e inferior frontal 
(Objetos abaixo da cabine - até 95° em relação a linha do 
horizonte)



Ajustes básicos

Ajuste padrão para atender as diferentes estaturas dos operados 
(estudo antropométrico)

Ajuste Características

Avanço e recuo da poltrona Deslocamento total de 200 mm

Avanço e recuo do assento Deslocamento total de  60 mm

Ajuste vertical do conjunto Deslocamento total de 200 mm

Inclinação da poltrona -90°....0°.... +90 

Apoio lombar Ajuste do apoio da lombar

Altura e inclinação do apoio de 
cabeça

Ajuste de 100 mm de altura e 30° de inclinação

Ajuste do apoio de braço Ajuste de altura, inclinação e avanço/recuo



Joysticks



Joysticks

Fornecemos o mais alto nível de tecnologia e qualidade em soluções de chaves 
combinadoras.

Características mecânicas:
- Fechamento de contatos totalmente 

configuráveis;
- Ampla variedade de empunhaduras;
- Módulos de contatos facilmente 

substituíveis;
- Versatilidade de configurações mecânicas;

Características elétricas:
- Contato seco
- Potenciômetros e encoders
- Analógico (0-20,4-20, 4-12-20 mA)
- CAN, CANopen; PROFIBUS, PROFINET, 

PROFIsafe



GMON/SMON

• Projeto compacto

• 1 ou 2 movimentos

• Máximo de posiciones: 5-0-5

• Retorno por mola

• Aplicações: radio controles, 

estaciones portáteis

• Opção com saída analógica

• Vida útil: 10 milhões de ciclos



VCS0

• Projeto compacto

• Robusta

• 1 ou 2 movimentos

• Máximo de posições:     6-0-6

• Com ou sem retorno por mola

• Opção com saída analógica

• Aplicações: Controle de máquinas 

industriais, mesas de mando

• Vida útil: 10 milhões de ciclos



HS2

• Projeto compacto

• 1 ou 2 movimentos

• Não utiliza contatos

• Retorno por mola

• CAN, CANopen, PROFIBUS, 

PROFINET, PROFIsafe

• Sensor Hall

• Opção com saída analógica

• Aplicações: controle de máquinas 

industriais, mesas de mando

• Vida útil: 5 milhões de ciclos



NS3

• Robusta

• 1 o 2 movimentos

• Com ou sem  retorno por mola

• CAN, CANopen; PROFIBUS, 

PROFINET, PROFIsafe

• Fechamento de contato padrão ou 

customizado

• Opção com saída analógica

• Aplicações: Guindastes, controle 

de máquinas industriais

• Vida útil: 20 milhões de ciclos



VNS0

• Robusta

• 1 ou 2 movimentos 

• Com ou sem retorno por mola

• Módulos de contatos facilmente 

substituíveis

• Máximo de contatos: 7-0-7

• Opção com saída analógica

• Aplicacões: Pontes rolantes, 

guindastes, máquinas de pátio, 

carregadores e descarregadores 

de navio.

• Vida útil: 20 milhões de ciclos

• Resistente al ozono, radiação UV

• Disponivel para áreas clasificadas



VNS2

• Para aplicações severas

• 1 ou 2 movimentos 

• Fechamento de contato padrão ou 

customizável

• Opção de blocos de contatos para 

aplicações em corrente contínuas

• Máximo de contatos: 7-0-7

• Opção com saída anaçógica

• Aplicações: Pontes rolantes, guindastes

• Vida útil: 10 milhões de ciclos

• Capacidade de contato: 600 VAC, 25A



Soluções Inteligentes e Inovadoras


