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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 nos espelhos, 
Capas, Almofadas Magnéticas e Topos, cuja instalação em conjunto confere total proteção
Produtos patenteados.

Impressão Catálogo Proteção e Segurança Industrial

> Capas p/ garfos de empilhador
> Almofadas Magnéticas
> Topos p/ garfos de empilhador
> Espelhos de Segurança
> Alarme de Colisão
 

Protetores de Estantes Protetores Paredes / Arestas Protetores de Pilares

Proteções Industriais Barreiras Industriais Flexíveis Barreiras Modulares em Aço Barreiras Extensíveis

Proteções para Cais de Carga

Segurança em EmpilhadoresMarcação e Delimitação
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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)
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Almofadas Magnéticas para empilhadores

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.

100 450 / 550

125 450 / 550 / 650 / 750

150 550 / 650 / 750  / 900

Medidas em mm

Comprimento das AlmofadasLargura
dos garfos

Largura dos Garfos 100 mm 125 mm 150 mm

Comprimento Interior 450 / 550 450 / 550 / 650 / 750 550 / 650 / 750 / 900

Largura Exterior 122 147 175,5

Largura Interior 102 127 152

Espessura 13,5 13,5 13,5

Altura lateral 24 24 24
Medidas em mm

Tabela de tolerâncias - ALMOFADAS

GARANTIA
1 ANO

• Borracha antimarca resistente a temperaturas  
   de -40º C a 110º C
• Prevenção de danos nas cargas
• Funcionam como um amortecedor
• Proteção da superfície dos garfos
• Resistência a óleo
• Aderem diretamente à superfície do garfo
• Fáceis de colocar, remover e armazenar
• Cor amarela de alta visibilidade

Características Aplicação (Setores)
• Produtos finais
• Química e Lubrificantes
• Metal e Plástico
• Armazenagem
• Alimentar e Bebidas
• Congelados e Refrigerados
• Ambientes Exteriores
• Espaços confinados

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
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Outros produtos relacionados

Espelhos de Segurança Capas de proteção Topos
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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 200 200

Comprimento Interior 181 181

Largura Exterior 116 140,3

Largura Interior 102 126,5

Altura Exterior 23,3 23,8

Altura Interior 18 18,5

Espessura do aço 2 2

Medidas em mm

Cavidade para 
deslizamento nos garfos

Superfície reforçada
em aço inox

Liga de borracha
resistente e flexível

Tabela de tolerâncias - TOPOS

GARANTIA
1 ANO

• 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
• Resistência a óleo
• Fáceis de colocar, remover e armazenar
• Cor amarela de alta visibilidade

Características Aplicação (Setores)
• Produtos finais
• Química e Lubrificantes
• Metal e Plástico
• Armazenagem
• Alimentar e Bebidas
• Congelados e Refrigerados
• Ambientes Exteriores
• Espaços confinados

Bolsa para guardar
os topos
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Topos para garfos de empilhadores

Sem danos em caso de colisão

Impedem o deslizamento da cargaFácil aplicação e remoção

Fáceis de colocar e de remover

Outros produtos relacionados

Espelhos de Segurança Capas de proteção Almofadas Magnéticas
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Alarme de Colisão PRO
Choques entre veículos em parques de estacionamento ocorrem com frequência,
nomeadamente na presença de corredores estreitos de passagem e cruzamentos com 
esquinas sem visibilidade. 
O Alarme de Colisão PRO previne acidentes em esquinas cegas, emitindo alerta visual e sonoro, 
APENAS quando deteta movimento de ambos os lados.

• Portátil, compacto e leve
• Instalação simples 
• Alimentado por baterias standard de Célula D (incluídas) 
• Possui indicador de bateria fraca 
• Duração mínima da bateria de 12 meses (dependendo da utilização)
• Sensores infravermelhos passivos  

Em superfícies magnéticas, montagem por ímans integrados Em superfícies NÃO magnéticas, através de pontos de montagem 
integrados

Ref. CLN-200

Vista de cima

Parede

Zona de 
deteção
6 - 7,5 m

Zona de 
deteção
6 - 7,5 m

Alarme 
de Colisão

PRO

Corredor

Aviso sonoro

Aviso visual

• Alerta APENAS quando detetado movimento
  em ambos os lados
• Suficientemente alto para ser ouvido por  
  quem se aproxima da esquina
• O volume pode ser ajustado (alto/baixo) ou
  desligado
• Sincronizado com um flash que reforça o 
  aviso

• Acende luzes APENAS quando detetado 
  movimento em ambos os lados
• Luzes LED posicionadas no ângulo
   aumentam a intensidade da luz e melhoram 
   a visibilidade

Instalação

1 42 3

2 - 3 
metros

Se movimento 
detetado nos DOIS 
lados - AVISO

Se movimento detetado 
apenas num lado da 
esquina - SEM AVISO

Evita danos nas viaturas e nas instalações, eliminando 
custos de reparações
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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


