MULTIPLICADORES DE VAGAS KREBS
A mais completa linha de soluções para estacionamentos e garagens.
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Multiplicadores
de Vagas KREBS
O mesmo espaço, multiplas possibilidades.
Os multiplicadores de vagas KREBS resolvem um grande problema
das grandes cidades: a falta de vagas para estacionamento.
Com tecnologia avançada, aliada aos mais de 45 anos de
experiência, a KREBS desenvolveu soluções que multiplicam o
número de vagas, com opções tanto para garagens de residências,
quanto para grandes estacionamentos.
Os sistemas são seguros, de fácil operação e com ótimo custo
benefício.

SEGURANÇA

Todos os produtos contam com sistemas de segurança redundantes,
controles de vazamento e travas nas colunas.

DURABILIDADE

A estrutura metálica é galvanizada a fogo, nos fornos verticais da
KREBS, isso garante maior vida útil para todo o conjunto.
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VERSATILIDADE E ALTO DESEMPENHO

Os equipamentos utilizam sistemas hidráulicos ideais, que além de
seguros, possuem ótimo desempenho e baixo custo de manutenção
quando comparados a outros sistemas.

PRODUZIDOS NO BRASIL

Todos os multiplicadores de vagas KREBS são produzidos no Brasil
na planta da KREBS no interior de São Paulo, por mão de obra
nacional qualificada.

FINANCIAMENTO PELO BNDES

Os multiplicadores de vagas KREBS podem ser adquiridos com
financiamento através do BNDES.
Encontre nas próximas páginas maiores detalhes sobre a completa
linha de multiplicadores de vagas KREBS e descubra qual modelo é
o mais indicado para você.
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SLIDEPARK

O SLIDEPARK KREBS é um sistema deslisável para otimização de
espaço para estacionamento horizontal.

o operador deslize o veículo sobre os trilhos sem a aplicação de
grande força, garantindo facilidade e segurança na operação.

O equipamento permite o deslocamento lateral de veículos através
de um sistema de deslizamento, eliminando a necessidade de
manobras com o veículo ligado, permitindo o adensamento das
vagas através da grande diminuição do espaçamento lateral entre
os veículos.

O SLIDEPARK KREBS é a solução ideal para multiplicação de vagas
quando não há disponibilidade de espaço vertical, como em
garagens subterrâneas ou em construções que possuem pé direito
muito baixo.

O sistema dispensa qualquer tipo de força elétrica, não gerando
despesas ou necessidade de novas instalações. A tecnologia
aplicada no desenvolvimento do SLIDEPARK KREBS, permite que
8

Além disso, o equipamento pode ser utilizando como facilitador em
projetos que utilizam outras soluções KREBS para multiplicação de
vagas como o DUOPARK ou TRIOPARK, aumentando ainda mais a
qualidade de uso nas vagas de estacionamento para seu negócio.
KREBS PARKING SYSTEMS
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Exemplo de Uso

33%
mais vagas

Informações Técnicas
1,87m
1,02m
2,1m
3,32m

Características do Equipamento
Comprimento Total

3891mm

Largura

2100mm

Largura Rampa

428mm

Peso
Plataforma
Capacidade Máxima

217kg
3350mm x 1877mm
1800kg

3,89m
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DUOPARK

O DUOPARK KREBS otimiza o seu espaço disponível, o sistema
foi projetado para utilizar o mesmo espaço que uma vaga de
estacionamento padrão. Assim ele pode ser usado tanto em
garagens como em grupos de vagas de estacionamento maiores.

antiderrapantes, além disso protege o veículo inferior contra
vazamentos de óleo e quedas de objetos.

A operação do sistema é simples e segura com botões de subida e
descida e chave de proteção.

O sistema hidráulico é versátil, com altura da plataforma variável,
adaptando-se aos mais variados tamanhos de veículos e e à grande
maioria das vagas e limitações que elas apresentem, tanto em
comprimento, largura ou altura.

Pode ser usado tanto em espaços abertos quanto em fechados, pois
possui um sistema de segurança que impede que o veículo toque no
teto da vaga.

O DUOPARK KREBS conta com sistemas de segurança redundantes,
com solenóides de controle de vazamento e sistema de travas nas
colunas.

A plataforma de chapas inteiras é gavanizada e possui frisos

A chave de segurança limita o acesso ao controle do equipamento.
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Informações Técnicas
Características do Equipamento
Comprimento

3569mm

Largura

2401mm

Vão Livre

1840mm

Peso

700kg

Consumo

1,5cv

1936

1840

1403

MODELO WAY

MODELO WALL

3569

2.000kg

Capacidade Máxima

2025

1862

220v mono/trifásico

Motor

2900mm

Pé direito mínimo

1990

2401

60s

Tempo de Elevação

Condições de Uso
Na tabela abaixo você encontra o espaço necessário para o uso do DUOPARK KREBS com diversos modelos de veículos. Os números
representam o espaço ocupado pelo conjunto DUOPARK + veículos.
SUV/SUV

Compacto/SUV

Compacto/Compacto

Altura

Comprimento

Altura

Comprimento

Altura

Comprimento

Wall (mm)

3.350

5.700

3.000

5.200

2.900

4.650

Way (mm)

3.650

5.100

3.300

4.800

3.100

4.400
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TRIOPARK
O TRIOPARK KREBS é um triplicador de vagas
mecânico. Especialmente projetado para otimizar
o espaço, o equipamento utiliza o espaço de uma
vaga, ou seja, com o TRIOPARK KREBS onde você
estacionava um veículo, agora estacionam três.
A estrutura é montada em colunas verticais em
viga “w”, garantindo robustez ao equipamento.
As pranchas de acomodação dos veículos são
facilmente desmontáveis, pois sua fixação é
realizada com parafusos.
Tanto a estrutura quanto as pranchas são 100%
galvanizadas e por isso podem ficar expostas ao
tempo e chuvas, sem perderem a qualidade de
seu revestimento superficial.
O equipamento movimenta-se por um sistema de
transmissão por cabos de aço, tracionados por
uma unidade hidráulica. Todo o acionamento
é realizado por um painel de controle de fácil
localização e a operação é simples: o operador
entra com o primeiro veículo na plataforma e ao
erguê-la o sistema libera a segunda posição e por
fim o piso. A retirada segue os passos invertidos.
O TRIOPARK KREBS conta com um sistema de
segurança exclusivo: em caso de pane, todo o
sistema é ancorado em travas.
Outra grande vantagem é a possibilidade de
montar várias unidades ancorândo-as umas as
outras, otimizando o espaço.
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Informações Técnicas
Características do Equipamento*
Comprimento

5000mm

Largura (centro da coluna)

2500mm

Altura

6300mm

Vão Livre Inferior

2050mm

Vão Livre Meio

2050mm

Vão Livre Superior

1800mm

1800mm

6300mm

2050mm

* Valores calculados em condições ideais e para apenas um
módulo do equipamento. Devido a característica versátil e
modular do Triopark KREBS, valores como consumo, motor, tempo
de elevação, dentre outros, variam de acordo com o projeto e
características escolhidos para o mesmo.

2050mm

A KREBS possui uma equipe de engenheiros qualificados pronta
para auxiliá-lo na escolha da melhor solução para sua necessidade
e elaboração do projeto: consulte-nos para maiores detalhes.
5000mm

2500mm
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GIROPARK
A plataforma giratória da KREBS Parking Systems
facilita manobras em estacionamentos e acessos,
possibilitando novas opções em vagas onde antes
seria impossível.
O mecanismo é robusto, durável e funciona com o
apertar de apenas um botão, além disso pode ser
reconfigurável, tornando-o extremamente vensátil.
Elaborado em aço galvanizado é capaz de
movimentar veículos de até 3.200kg.
Com uma capacidade de giro de até 360°
ele pode ser usado em esquinas, curvas em T,
intersecções, curvas em U ou em outros locais
onde não há espaço suficiente para manobras de
veículos.
Com a plataforma giratória da KREBS, o
ângulo da curva torna-se praticament o próprio
comprimento do veículo*.

GIROPARK SHOWROOM

Extremamente versátil o GIROPARK possui
uma versão especialmente desenvolvida para
showroom de veículos, ideal para concessionárias
e eventos.

Características do Equipamento*
Diâmetro

4.500mm

Diâmetro (modelo showroom)

3.500mm

Altura instalado
Altura (modelo showroom)
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MEZZAPARK
O MEZZAPARK KREBS é um mezanino para
veículos, com alta capacidade e que adequa-se a
seu espaço e necessidade.
Composto de módulos a partir de 5m x 2,4m,
o MEZZAPARK pode ser montado em diversas
configurações, oferecendo uma enorme
facilidade e versatilidade para seu projeto. Com
componentes interconectáveis, é possivel também
iniciar com uma formação e ampliá-la a medida
da evolução de seu negócio ou projeto.
Além disso, o MEZZAPARK KREBS é montado com
o uso de estruturas conectadas por parafusos,
conferindo mobilidade a estrutura e tornando
possível a realocação do equipamento.

2.500mm

Módulo Mínimo Individual*
Comprimento

5.000mm

Largura

2.400mm

Vão Livre

2.500mm

O módulo mínimo do MEZZAPARK KREBS é de 5m x 2,4m.
Entretanto com o uso de módulos de 5m x 4,8m, ganha-se em
espaço inferior por não ser necessária a coluna central.
2013
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Grupo KREBS
Fundada em 1966 na cidade de São Bernardo
do Campo em São Paulo, a Krebsfer, iniciou suas
operações no mercado de ferramentas especiais
para a indústria automobilística.
À época produzia grande variedade de
ferramentas, como guinchos e prensas hidráulicas
muito encontradas, ainda hoje em oficinas.
Em 1978 inicia suas operações no mercado
de irrigação, com o lançamento da linha de
tubos, conexões para a aspersão convencional.
Conseguiu rapidamente sucesso e êxito e em
pouco tempo tornou-se a ser líder e referência do
setor, posto que ocupa até hoje.
No ano de 1984, impulsionada por seu
crescimento e pela necessidade de maior espaço
produtivo, mudou sua planta para a cidade de

Valinhos em São Paulo. Neste local, inicia-se a
uma longa fase de lançamentos de produtos, com
destaque para os pivôs e carretéis de irrigação.
O parque fabril da Krebs está instalado em área
estrategicamente localizada, a 10 minutos do
centro da cidade de Campinas e de 20 minutos
do aeroporto internacional de Viracopos, com
fácil acesso às principais rodovias do estado
como a Anhanguera, Bandeirantes e D. Pedro I.
O local foi escolhido por oferecer facilidade
logística, além de estar junto a um importante
pólo tecnológico e centro universitário.
A planta produtiva abrange área de 56.000m²,
sendo mais de 12.000 m² construídos apenas
para sua produção. Destacam-se também as
plantas administrativas, da galvanoplastia e
pátios de estoque.

O sucesso dos produtos com a marca Krebs
se dá no início do processo, com a escolha
e desenvolvimento, junto aos parceiros e
fornecedores, de componentes e matérias
primas especiais, como aços, borrachas,
plásticos e outros materiais.
Modernas máquinas e equipamentos
garantem qualidade e padrão aos diversos
produtos de fabricação da empresa.
Do corte à solda, da dobra à pintura,
da montagem à galvanização, todos
os processos seguem rígidas normas de
produção.
A Krebs adota sistemas de produção
informatizados, com controle absoluto de
todas as etapas produtivas, garantindo a
rastreabilidade de seus produtos em sua
origem.
A galvanização à fogo na Krebs é a única,
no hemisfério sul, em forno elétrico vertical.
Este sistema garante aplicação homogênea
e controlada do revestimento do zinco
metálico.
Todo o processo é regido por normas
da ABNT e o zinco usado é 100% puro,
com aplicação de camada mínima de 70
mícron, em granulometria ideal, sobre a
superfície dos produtos galvanizados. A
engenharia de produto atende aos fins
produtivos e usa softwares e modelos
modernos, que permitem cálculos estruturais
precisos aos equipamentos e agilidade no
desenvolvimento de produtos.
A engenharia de aplicação, ligada ao
departamento comercial, utiliza softwares
especialmente desenvolvidos, para cálculo
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de projetos e orçamentos principalmente a
clientes de irrigação. Tanto o departamento
comercial, como o de pós-vendas e suporte,
contam com estrutura de treinamento
com salas totalmente equipadas para
treinamentos na fábrica.
Em 20XX a KREBS revoluciona o segmento
de vagas de estacionamento com soluções
inteligentes, modernas e eficazes para
problemas atuais. Com uma experiência
de mais de 45 anos, produzimos
multiplicadores de vagas para os mais

variados segmentos e mercados.
A visão da Krebs é crescer junto com seus
parceiros e clientes, pautada em seus
valores: ética, consciência ambiental,
respeito ao mercado, busca incessante
da satisfação de seus clientes e respeito à
sociedade.
De forma criativa e ousada, com a
experiência aliada à inovação tecnológica
planeja suas estratégias e ações que a
levem a seu objetivo estratégico.
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