
GenieGrips® fabrica produtos 
duráveis e de alta qualidade, 
que proporcionam segurança e 
estabilidade na movimentação 
de cargas por empilhadores

www.equipleva.pt

ESPELHOS
DE SEGURANÇA



Perdas e danos em produtos, que deslizam e caem 
dos garfos dos empilhadores no transporte?

Perdas e danos em produtos por ausência de
proteção no talão dos empilhadores?

Capas Almofadas magnéticas

As Capas GenieGrips® funcionam como
proteções no topo e nas laterais dos garfos, 
evitando o deslizamento das cargas

As Almofadas magnéticas GenieGrips® 
funcionam como um amortecedor no talão dos 
garfos do empilhador.

As Capas GenieGrips® evitam que as cargas deslizem, inclinem ou 
caiam durante o transporte, através duma superfície antideslizante 
patenteada. Em deslocações rápidas ou travagens súbitas, as cargas 
mantêm-se seguras. Possuem um mecanismo de fecho com um
gancho de segurança, que torna fácil a sua aplicação e remoção.

As Almofadas magnéticas GenieGrips® eliminam a fricção e absorvem 
o impacto das cargas que podem ocorrer durante a elevação, 
carregamento ou armazenamento. São de aplicação extremamente 
simples, já que possuem 3 potentes magnetes que as seguram ao talão 
dos garfos do empilhador.

Concebidas para todos os setores industriais, bem como para 
qualquer atividade que envolva manuseamento de cargas, estas capas 
oferecem um comportamento imbatível e uma durabilidade excecional. 
Disponíveis em vários tamanhos e larguras, adaptam-se a todos os 
tipos de garfos e porta-garfos.

As Almofadas magnéticas GenieGrips® 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. A utilização dos produtos 
GenieGrips® reduz claramente os danos materiais.



Topos Espelhos de segurança

Perdas e danos em produtos furados ou
picados pelos garfos do empilhador?

Perdas e danos em produtos devido à falta de
visibilidade dos pontos “cegos”?

Os Topos GenieGrips® são aplicados na
extremidade dos garfos, com o objetivo de
proteger as cargas contra a colisão acidental

Os Espelhos de Segurança GenieGrips®
funcionam como espelho de visão frontal para 
reduzir os pontos “cegos” do condutor.

Os Topos GenieGrips® evitam que os garfos danifiquem as cargas 
durante a elevação, carregamento e armazenamento.
São fáceis de fixar / remover e reduzem de uma forma económica, as 
ocorrências de danos nos produtos.

Os Espelhos de Segurança GenieGrips® para empilhadores 
eliminam os pontos “cegos”, criticos na visibilidade dos condutores e 
proporcionam uma visão ampla dos garfos, reduzindo acidentes, lesões 
e danos nas cargas.

Os Topos GenieGrips® possuem uma estrutura reforçada em aço, para 
maior resistência e duração, e são especialmente concebidos para evitar 
perfurações nas cargas. Disponíveis em 2 medidas, são fornecidos 
numa bolsa para facilitar o acondicionamento.
Em caso de colisão com as cargas, os Topos impedem qualquer dano 
nas mesmas.

Facilmente aplicáveis no mastro, são mais fiáveis, simples de utilizar 
e mais robustos do que sistemas de câmaras. Transmitem uma 
sensação mais intuitiva do campo de visão - como os retrovisores dos 
automóveis, só que com visão frontal. Disponíveis em “visão estreita” 
ou “visão alargada”, são úteis no manuseamento de cargas, em 
qualquer armazém, fábrica ou outros espaços intermédios.



Conhecemos a
importância da
segurança em
empilhadores
no local de trabalho.
Para minimizar os riscos na utilização de empilhadores, a 
GenieGrips® desenvolveu produtos patenteados:
Capas, Topos, Almofadas magnéticas e ESPELHOS DE SEGURANÇA.
Podemos afirmar claramente que, ao utilizar GenieGrips®, reduz o 
risco de danos nos produtos e de lesões nos colaboradores

Os empilhadores proporcionam eficiência na deslocação de cargas 
em armazéns, fábricas e outros espaços, contudo, a sua má 
utilização pode colocar questões graves de segurança.

OS EMPILHADORES
R E P R E S E N T A M

DE TODOS OS 
ACIDENTES
I N D U S T R I A I S

15,5% É O CUSTO FINANCEIRO
464.900,00 €

MORTAL
POR ACIDENTE DE TRABALHO

17,7% DOS
ACIDENTES MORTAIS
FORAM REGISTADOS EM
TRANSPORTES & ARMAZENAGEM

APLICAÇÕES INDUSTRIAIS

- Produtos Acabados                         
- Química e Lubrificantes                 
- Alimentar e Bebidas                        
- Metal e Plástico                                

- Armazenamento
- Congelados e Refrigerantes
- Espaços Exteriores
- Passagens Estreitas

BENEFÍCIOS | TOPOS, ALMOFADAS MAGNÉTICAS, CAPAS

- Superfície antiderrapante                         
- Funcionam como pára-choques                
- Superfície dos garfos protegida                        
- Previne danos na mercadoria
- Em borracha resistente ao óleo                               

- Suporta temperaturas de
   -40ºC até 110ºC
- Cor amarela (boa visibilidade)
- Colocação e remoção fácil
- Simples de armazenar

PRODUTOS NORMALIZADOS
Todos os produtos GenieGrips® são fabricados 
segundo a norma ISO 9001, com materiais de 
qualidade superior, garantindo o fornecimento de 
produtos excecionais.
Melhoramentos estão em constante atualização, 
assegurando confiança na integridade dos produtos.

RUA DE OLIVEIRA E SÁ, 116 • ZONA IND. MAIA I
4475-263 MAIA
TEL. 22 947 97 64 • comercial@equipleva.pt
www.equipleva.pt

BENEFÍCIOS | ESPELHOS DE SEGURANÇA

- Visão alargada dos garfos
   e da carga em redor                           
- Ajuste em várias posições
- Moldura resistente ao impacto
- Cor amarela (boa visibilidade)                         

- Resistentes ao impacto e   
   quebra
- Reduzem a pressão no
   condutor e o perigo para as    
   pessoas em redor

A visibilidade proporcionada pelos Espelhos de Segurança
evita danos e acidentes
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