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Espelhos de Segurança para empilhadores

Os Espelhos de Segurança GenieGrips® funcionam como um espelho de visão frontal
para reduzir os pontos “cegos” do condutor.
Proporcionam uma visão ampla dos garfos, reduzindo acidentes, lesões e danos nas cargas.
Montagem por magnetes ou fita adesiva industrial 2 faces (ver o vídeo).
Transmitem uma sensação mais intuitiva do campo de visão, semelhante aos retrovisores dos 
automóveis, só que com visão frontal. Fornecimento ao par.

Veja aqui como
montar o espelho
no empilhador

GARANTIA
1 ANO

• Vista dos garfos
• Vista em redor da carga
• Acrescenta segurança e eficiência
• Prevenção de danos nas cargas
• Instalação fácil
• Reduz a pressão no condutor
• Reduz os danos nas instalações
• Simplifica a gestão de tráfego em armazém
• Otimiza a capacidade de armazenamento

Características

Largura total 25,0 35,0

Largura da lente parabólica 12,5 20,0

Comprimento da lente parabólica 40,0 40,0

Largura do espelho 13,0 13,0

Comprimento do espelho 29,5 29,5

Largura do suporte 8,5 8,5

Comprimento do suporte 27,5 27,5

Medidas em cm

Modelo
Visão reduzida

Modelo
Visão alargada

Aplicação (Setores)
• Produtos finais
• Química e Lubrificantes
• Metal e Plástico
• Armazenagem
• Alimentar e Bebidas
• Congelados e Refrigerados
• Ambientes Exteriores
• Espaços confinados
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Espelhos de Segurança para empilhadores

Braços patenteados 
aumentam a capacidade 

de ajuste

Suporte com diversas
posições de montagem

aumenta compatibilidade 
com empilhador

Ferramenta de 
serviço integrada

Grampos de encaixe
facilitam instalação

Botão de ajuste Espelhos resistentes ao 
impacto e quebra

Pega de ajuste

Cor amarela
(boa visibilidade)

Dobradiças resistentes
ao impacto

Escala de ajuste
integrada

Outros produtos relacionados

Capas de proteção Almofadas MagnéticasTopos

Modelo “visão reduzida”
- Utilização em áreas com pouco espaço
- Não ultrapassa a largura do empilhador
- Vista dos garfos em ângulo reduzido
- Adequado para empilhadores de 1 a 2 TON

Modelo “visão alargada”
- Utilização em áreas amplas, com bastante tráfego
- Estende e ultrapassa a largura do empilhador
- Vista dos garfos em ângulo alargado
- Adequado para empilhadores de 2,5 a 12 TON


