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A Artama atua no segmento  de movimentação, armazenagem e ergonomia, modelando 
soluções de racionalização de tempos e minimização da fadiga nos postos de trabalho.

A empresa iniciou suas atividades em 1966 e hoje conta com parque fabril de 3.400m² em 
Jaraguá do Sul, Santa Catarina.

Em 2013, afim de diversificar seu mercado de atuação a empresa iniciou suas atividades no 
ramo de internos para torres eólicas, buscando parcerias tecnológicas na Europa para a 
fabricação de elevadores e acessórios internos para torres eólicas no Brasil, afim de cumprir 
com os requisitos do BNDES para formação do conteúdo local e principalmente, oferecer 
rapidez no fornecimento e suporte técnico totalmente nacional de toda a linha de 
equipamentos fornecida.

Hoje a marca Artama já é presença em diversos empreendimentos industriais e 
comerciais,graças a busca do aprimoramento tecnológico contínuo para oferecer aos 
clientes produtos e serviços completos dentro de seus três ramos de atuação:

Com mais de 50 anos de experiência no mercado, a Artama é pioneira no desenvolvimento de 
elevadores que atendem aos mais exigentes requisitos de segurança, afim de não só atender 
as normas técnicas e regulamentadoras, mas também de superá-las, fornecendo um 
equipamento de alta resistência e confiabilidade para as mais diversas aplicações do 
mercado. O diferencial competitivo da Artama é fornecer equipamentos customizados, que 
se adaptam as mais diversas condições, seja em função de espaço de instalação ou 
agressividade do ambiente.

l Elevadores de carga

l Monta cargas

l Elevadores de passageiros

l Plataformas de acessibilidade

l Plataformas niveladoras de docas

l Mesas pantográficas

l Elevadores de cremalheira e cabo 

de aço para Turbinas Eólicas

l Guinchos e acessórios

l Plataformas fixas e móveis para 

trabalhos em altura.

l Montagem e manutenção 

l Comissionamento e treinamento

l Adequação de elevadores

l Rede de assistência técnica 

autorizada Artama



Light Line Safety
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A - CASA DE MÁQUINAS

B - PORTAS DE PAVIMENTO

C - CABINA

D - ESTRUTURA DO CARRO

E - GUIAS DO CARRO

F - BOTOEIRAS DE COMANDO
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Monta-cargas

l Acionamento eletromecânico.
l Estrutura autoportante opcional (adaptação do equipamento a condições de construção civil adversas).
l Acabamentos de acordo com grau de agressividade do ambiente (Inox, galvanizado ou Epóxi).
l Sistemas de segurança redundantes de alta confiabilidade, dimensionados de acordo com apreciação de risco.
l Dimensionamento estrutural para altos ciclos de uso e fadiga, garantindo maior vida útil ao equipamento.
l Fabricação 100% nacional, com garantia de peças de reposição.
l Rede de assistência técnica autorizada em todo o Brasil.

Monta-cargas para cargas até 300kg, atendendo as normas regulamentadoras do ministério do trabalho NR10 e NR-12 além da NBR 14712.

Acionamento hidráulico

Dimensões padrão de acordo com NBR 14712, para mais
detalhes consulte nossa equipe de vendas!



Elevadores de carga

 Heavy Line Safety

Opcional - Estrutura autoportanteAcabamento Inox - aplicações em indústria alimentícia

Casa de máquinas com estrutura dimensionada de acordo com local de aplicação

A Artama é especializada no desenvolvimento de projetos especiais, para 

adequarem-se as mais adversas situações. A construção dos equipamentos é 

totalmente modular, minimizando soldas in loco, contribuindo com maior 

velocidade de montagem.

A Artama fornece aos clientes, toda a documentação de qualidade de seus 

equipamentos (certificados de procedência de materiais e dossier técnico 

completo) Cumprindo integralmente com o disposto nas Normas técnicas e 

regulamentadoras vigentes.



Elevadores de carga

 Heavy Line Safety

l Acionamento eletromecânico ou Hidráulico.

l Estrutura autoportante opcional (adaptação do equipamento a condições de construção civil adversas).

l Acabamentos de acordo com grau de agressividade do ambiente (Inox, galvanizado ou Epóxi).

l Possibilidade de incorporação do equipamento a linhas de fabricação ou montagem, com acompanhamento técnico especializado 

para garantir a interface.

l Sistemas de segurança redundantes de alta confiabilidade, dimensionados de acordo com apreciação de risco.

l Dimensionamento estrutural para altos ciclos de uso e fadiga, garantindo maior vida útil ao equipamento.

l Fabricação 100% nacional, com garantia de peças de reposição.

l Rede de assistência técnica autorizada em todo o Brasil.

l Interface facilitada

Elevadores destinados a ambientes de trabalho pesado tanto comerciais quanto industriais, atendendo integralmente a NBR14712 e normas 

regulamentadoras do Ministério doTrabalho NR-10 e NR-12, de acordo com a categoria de segurança exigida em cada ambiente.

Acionamento hidráulico Acionamento eletromecânico
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A - CASA DE MÁQUINAS

B - PORTAS DE PAVIMENTO

C - CABINA

D - ESTRUTURA DO CARRO

E - ATUADOR HIDRÁULICO

  

F - CONTRAPESO

G - GUIAS DO CARRO

H - GUIAS DO CONTRAPESO

I - GUARDA CORPO / MANUTENÇÃO*

J - TRAVAS PARA MANUTENÇÃO*
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Passenger Line

Elevadores sociais

l Acionamento eletromecânico ou Hidráulico.
l Estrutura autoportante opcional (adaptação do equipamento a condições de construção civil adversas).
l Acabamentos em aço Inox ou Pintura Epoxi.
l Sistemas de segurança e dimensionamento segundo as normas técnicas NM267 / NM207
l Fabricação 100% nacional, com garantia de peças de reposição.
l Atendimento a acessibilidade de acordo com a NM313.
l Rede de assistência técnica autorizada em todo o Brasil.

Elevadores de passageiros prediais, para diversas aplicações de acordo com as normas Mercosul NM267/NM207/NM313.



l Acionamento eletromecânico ou Hidráulico.
l Estrutura autoportante opcional (adaptação do equipamento a condições de construção civil adversas).
l Acabamentos em aço Inox ou Pintura Epoxi.
l Sistemas de segurança e dimensionamento segundo as normas técnicas NBR/ISO 9386-1.
l Fabricação 100% nacional, com garantia de peças de reposição.
l Rede de assistência técnica autorizada em todo o Brasil.

ANTES DE INICIAR O SEU PROJETO CIVIL, CONSULTE NOSSO SUPORTE TÉCNICO
PARA CONHECER AS SOLUÇÕES OFERECIDAS E OS ESPAÇOS NECESSÁRIOS
PARA CONSTRUÇÃO!

Plataformas para acessibilidade e elevadores residenciais, atendendo a NBR/ISO 9386-1.

Acessibilidade



Diferenciais Artama

l Suporte de engenharia especializado desde a fase de 

orçamento, para melhor adequar o produto as 

necessidades técnicas do cliente, além da consultoria 

durante a execução do projeto.

l Laudo e dossiê técnico completo do equipamento, com 

garantia de procedência e rastreabilidade dos 

componentes estruturais e de segurança (SEGURANÇA 

EM PRIMEIRO  LUGAR).

l Rede de assistência técnica autorizada em todo o Brasil 

(Artama Service).

l Capacitação e treinamento operacional e entrega 

técnica de acordo com NR-12  (A ser realizado durante a 

entrega técnica dos equipamentos).

l Projetos de máquinas e equipamentos atendendo as 

normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Rua Jorge Czerniewicz, 1020
Jaraguá do Sul, 
SC 89255-000

artama@artama.com.br
vendas@artama.com.br 

Tel: (47) 3274-1111
(47) 9 9911-9896

www.artama.com.br /artamaltda

Acompanhe também em nossas redes sociais:

SOLICITE A VISITA DE UM DE
NOSSOS REPRESENTANTES

ATRAVÉS DE NOSSOS CANAIS
DE ATENDIMENTO !

/company/artamaltda

/artamaltda
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