
PROTEÇÕES PARA EMPILHADORES

Equipleva - Equipamentos de Elevação e Transporte, Lda.
Rua de Oliveira e Sá, 116 • Zona Industrial da Maia I • 4475-263 MAIA • PORTUGAL 

Tel.: 22 947 97 64 • E-mail: comercial@equipleva.pt
www.equipleva.pt

Escolha Produtos Normalizados.
Os nossos equipamentos cumprem com as diretivas da CE.

Os empilhadores proporcionam eficiência na deslocação de cargas.
Contudo, questões graves de segurança podem ocorrer.
Para evitar riscos de lesões em colaboradores e danos nas cargas, a solução está nas Capas,
Almofadas Magnéticas e Topos, cuja instalação em conjunto confere total proteção dos garfos dos 
empilhadores.
Produtos patenteados.

Impressão
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Capas para garfos de empilhadores

As Capas GenieGrips® funcionam como proteções no topo e nas laterais dos garfos, 
evitando o deslizamento das cargas.
Evitam que as cargas deslizem, inclinem ou caiam durante o transporte, através duma 
superfície antideslizante em borracha, patenteada. 
Concebidas para os empilhadores em qualquer atividade que envolva manuseamento de 
cargas, estas capas oferecem um comportamento imbatível e uma durabilidade excecional.
Fornecimento ao par.

Inserção das capas nos garfos
do empilhador

Impedem que a carga se mova 
durante o transporte

Não danificam as cargas
envolventes

100 915 / 1000 / 1070 / 1100 / 1150 / 1200

125 915 / 1000 / 1070 / 1100 / 1150 / 1200 / 1300 / 1370 / 1450 / 1500 / 1605 / 1680 / 1830

150 1000 / 1070 / 1100 / 1150 / 1200 / 1300 / 1370 / 1450 / 1500 / 1605 / 1680 / 1830

Comprimento das CapasLargura
dos garfos

Medidas em mm

GARANTIA
1 ANO

Características
- Superfície antiderrapante em borracha
- Prevenção de danos nas cargas
- Proteção da superfície dos garfos
- Em borracha anti marca resistente a temperaturas de -40º C a 110º C
- Resistência a óleo
- Topo com bolsa e ganchos garantem firme colocação
- Dobradiça permite rebater e facilitar o armazenamento
- Fáceis de colocar e remover
- Cor amarela de alta visibilidade

Outros produtos relacionados

Espelhos de Segurança

1- Capa com bolsa no topo
2- Gancho de encaixe
3- Dobradiça resistente 
     para rebater

Almofadas Magnéticas Topos

1 32
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Almofadas Magnéticas para empilhadores

Eliminam a fricção e absorvem o 
impacto das cargas

Em conjunto com as capas,
conferem proteção total dos garfos

Fixação ao talão por 3 magnetes 
incorporados

As Almofadas Magnéticas GenieGrips® funcionam como um amortecedor no talão
dos garfos do empilhador.
Eliminam a fricção e absorvem o impacto nos empilhadores, durante as manobras de
elevação, carregamento ou armazenamento de cargas. 
São de aplicação extremamente simples, já que possuem 3 potentes magnetes que as
seguram ao talão dos garfos do empilhador.
São especificamente concebidas para serem aplicadas em conjunto com as Capas
GenieGrips® ou com os Topos GenieGrips®, de forma a proporcionar total proteção nos 
garfos do empilhador.
• Fixam-se ao talão dos garfos através de 3 magnetes incorporados
• Proporcionam proteção total dos garfos do empilhador
• Fornecimento ao par

Outros produtos relacionados

Espelhos de Segurança Capas de proteção

100 450 / 550 

125 450 / 550 / 650 / 750

150 550 / 650 / 750  / 900

Medidas em mm

Comprimento das AlmofadasLargura
dos garfos

Topos

GARANTIA
1 ANO

Largura dos Garfos 100 mm 125 mm 150 mm

Comprimento Exterior 450 / 550 450 / 550 / 650 / 750 550 / 650 / 750 / 900

Largura Exterior 122 147 176

Altura Exterior 24 24 24

Largura Interior 102 127 152

Altura Interior 13,5 13,5 13,5
(Medidas em mm)

Tabela de tolerâncias - ALMOFADAS
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Topos para garfos de empilhadores

Os Topos GenieGrips® são aplicados na extremidade dos garfos, com o objetivo de
proteger as cargas contra a colisão acidental.
Evitam que os garfos danifiquem as cargas durante a elevação, carregamento e
armazenamento.
Disponíveis em 2 larguras: 116 e 141 mm, para largura de garfos de 100 e 125 mm
respetivamente. Fornecimento ao par.

Largura dos Garfos 100 mm 125 mm

Comprimento Exterior 200 197

Largura Exterior 116 141

Altura Exterior 23 24

Comprimento Interior 182 181

Largura Interior 101 126 

Altura Interior 16 18

(Medidas em mm)

GARANTIA
1 ANO

Cavidade para 
deslizamento nos garfos

Superfície reforçada
em aço inox

Liga de borracha
resistente e flexível

Chave de fixação incluída.
Instalação fácil

Bolsa para guardar
os topos

Características
- Prevenção de danos nas cargas
- Funcionam como um amortecedor
- Em liga de borracha anti marca
- Resistem a temperaturas de -40º a 110 º C
- Moldura central em aço inox
- Parafusos para fixação segura
- Fáceis de colocar e de remover
- Cor amarela de alta visibilidade

Tabela de tolerâncias - TOPOS



PROTEÇÕES PARA EMPILHADORES

Equipleva - Equipamentos de Elevação e Transporte, Lda.
Rua de Oliveira e Sá, 116 • Zona Industrial da Maia I • 4475-263 MAIA • PORTUGAL 

Tel.: 22 947 97 64 • E-mail: comercial@equipleva.pt
www.equipleva.pt

Topos para garfos de empilhadores

Sem danos em caso de colisão

Impedem o deslizamento da cargaFácil aplicação e remoção

Outros produtos relacionados

Espelhos de Segurança Capas de proteção Almofadas Magnéticas


