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Capas autoadesivas para garfos de empilhador

As Capas autoadesivas GenieGrips® Stik-It Pads são práticas de aplicar e remover.
Disponíveis numa única medida, podem contudo ser cortadas e unidas para qualquer
comprimento ou largura.
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.
Resistentes a óleos, assim como temperaturas entre -40ºC a 110ºC
Fornecimento em pack de 8 unidades.

Camada fina, mas eficiente na 
proteção dos garfos

Impedem que a carga se mova 
durante o transporte

Podem ser cortadas e unidas para qualquer medida de comprimento e largura

GenieGrips® Stik-It Pads
Cj. 8 unidades

Protegem a superfície dos garfos e  
não danificam as cargas

Outros produtos relacionados

Espelhos de Segurança Almofadas Magnéticas Topos

1150 mm

100 mm
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Capas para garfos de empilhadores (encaixe)

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 tombem 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.

Tabela de tolerâncias para Capas

100 915 / 1000 / 1070 / 1100 / 1150 / 1200 / 1300 / 1370 / 1450 / 1500 / 1605 / 1680 / 1830

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

Medidas em mm

Largura das Capas 100 mm 125 mm 150 mm

Largura Exterior das Capas 124,5 149,5 175,5

Largura Interior das Capas 101,5 127,5 152,0

Espessura das Capas no topo 31,1 31,1 31,1

Espessura das Capas 13,5 13,5 13,5

Profundidade no topo 70,0 70,0 70,0

Diâmetro Exterior do Gancho 8,0 8,0 8,0

Folga do gancho 72,0 80,0 92,0

Altura lateral exterior das Capas 24,0 24,0 24,0

Altura lateral interior das Capas 10,0 10,0 10,0
Medidas em mm

Comprimento
dos garfos

Largura
dos garfos

GARANTIA
1 ANO

• Superfície antiderrapante em borracha    
   antimarca resistente a temperaturas de
  -40º C a 110º C
• Estrutura reforçada em aço
• Prevenção de danos nas cargas
• Proteção da superfície dos garfos
• Resistência a óleo
• Topo com bolsa e ganchos garantem
  colocação firme
• Dobradiça rebate e facilita o armazenamento
• Fáceis de colocar, remover e armazenar
• Cor amarela de alta visibilidade

Aplicação (Setores)Características
• Produtos finais
• Química e Lubrificantes
• Metal e Plástico
• Armazenagem
• Alimentar e Bebidas
• Congelados e Refrigerados
• Ambientes Exteriores
• Espaços confinados
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Inserção das capas nos garfos
do empilhador

Impedem que a carga se mova 
durante o transporte

Impedem o deslizamento das
cargas (principalmente em aço)

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

1 32

Outros produtos relacionados

Espelhos de Segurança Almofadas Magnéticas Topos

Capas para garfos de empilhadores (encaixe)


