
Medir o comprimento

Medir o comprimento total do garfo, 
desde o talão até à extremidade do 
garfo.

CAPAS - COMO MEDIR OS GARFOS

PASSO 1: PASSO 2: PASSO 3:

Comprimento:                         mm

Medir a largura

Medir a largura total do garfo 
(perto do talão).

Medir a espessura

Medir a espessura total do garfo 
(perto do talão).

Nota: Medir junto ao talão, assegura que temos a largura e espessura máxima 
dos garfos do empilhador.

PASSO 4:

Medir altura da extremidade

Medir altura da extremidade frontal 
do garfo.

Extremidade:                          mm

PASSO 5:

Medir largura frontal

Medir largura da extremidade do 
garfo.

Largura:                          mm

Vire a página e 
complete todas 
as medidas.

“Ao manusear as cargas deve haver uma altura livre miníma de 
30 mm acima das capas, para assegurar que não provoca danos 
nas mesmas. 

As paletes devem entrar sempre num ângulo de 90 graus.”

IMPORTANTE: Folga de segurança

Folga de 
segurança 
insuficiente
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Largura:                         mm Espessura:                         mm



PASSO 6:

Medir espessura do talão

Medir espessura do eixo vertical.

Espessura:                         mm

PASSO 7:

Medir curva da lâmina

Medir espessura da curva num 
ângulo de 90 graus.

Espessura:                        mm

PASSO 8:

Medir altura livre

Medir a distância entre o topo e a 
parte inferior da curva (veja os 
diagramas abaixo).

Folga A:                         mm
ou
Folga B:                         mm

TIPOS DE GANCHOS:

TIPO A - a parte inferior do gancho está 30 mm acima 
do topo da curva?

TIPO B - há uma folga de 20 mm entre os laterais 
do gancho e da curva?

SIM

NÃO

SIM

NÃO

As medidas em torno do 
gancho são imprescindíveis 
para uma seleção adequada, 
uma vez que as capas 
GenieGrips® necessitam de 
espaço por trás do talão 
para um encaixe correto.

DICA ÚTIL:

20 mm20 mm

lateral da curva

lateral do gancho

topo da curva

30 mm

parte inferior do gancho

Se a sua resposta 
for “NÃO” a qualquer 
destas questões, 
temos outras 
soluções para si.

PASSO 1:

Medir altura do garfo

Medir altura do garfo a partir da 
curva.

Altura:                         mm

PASSO 2:

Medir largura do garfo 

Medir largura vertical do garfo.

Largura:                         mm
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