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Escolha Produtos Normalizados.
Os nossos equipamentos cumprem com as diretivas da CE.
Apresentamos 2 soluções para a imobilização segura de veículos pesados, organização 
dos espaços de estacionamento e apoio nas manobras dos veículos:
Os batentes, fixos ao pavimento, e as cunhas, que são móveis.

> Batentes p/ pesados
> Cunhas p/ pesados
> Kit de Segurança KIFE 720
> STOP TRUCKS®

Impressão

Limitadores de Altura

Batentes / Cunhas para Pesados Suportes para Reboques Guias de Atracação Batentes p/ Cais de Carga

Guardas de Proteção e Cancelas Protetores e Postes de Sinalização
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Batentes de Estacionamento p/ veículos pesados 

Concebidos para veículos pesados, estes Batentes de Estacionamento são
um meio de organização dos espaços em zonas de estacionamento, servindo igualmente de apoio 
às manobras de camiões, autocarros, etc.

Conferem proteção em veículos, edifícios e máquinas, uma vez que imobilizam o veículo assim 
que este contacta com a soleira do batente.

Produzidos em borracha de alta qualidade, com faixas refletoras em amarelo. 

Fixação permanente por meio de cavidades, com 5 parafusos, não incluídos (Art. nº FS-FIX).

• Permitem uma paragem suave dos veículos
• Apoio às manobras de veículos pesados
• Uso interior ou exterior

HDWS 100 Batente de Estacionamento 1000 300 150 25,0

Artigo nº Designação LarguraComprimento
Peso 
(kg)Altura

Medidas em mm

Permite passagem de cabo 
até Ø 20 mm

Concebidos com 2 pontos de drenagem
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Cunha CLCC200 em borracha:

• Em borracha moldada muito resistente
• Com alavanca e fixações para corrente de retenção
• Resistente a raios UV, sais, óleos, combustível e ozono

CLAC001 390 208   220* 10,0

CLCC200 254 185 193 6,0

Artigo nº 

Artigo nº 

Largura

Largura

Comprimento

Comprimento

Peso 
(kg)

Peso 
(kg)

Altura

Altura

Medidas em mm
*Inclui borracha antiderrapante

Medidas em mm

Corrente de retenção
6 m de comprimento
Ref. ACCL1

Suporte de parede, ref. SUCL200
Inclui material de fixação à parede
e corrente com 6 m
(outros comprimentos por pedido)

Suporte de parede
Ref. SUCL1
Inclui material de fixação à parede e 
corrente com 6 metros

Pegadeira pequena com 
sinal “STOP”
Ref. ACCL10

Kit
- Rodízios em poliamida (ref. RLCL501)
- Pegadeira grande (ref. LVCL501)
- Sinal de STOP (ref. ACFE3)

Acessórios

Acessório

Cunhas para veículos pesados

• Disponíveis em borracha (CLCC200) ou em aço (CLAC001), as cunhas são indispensáveis em manobras de estacionamento
  e imobilização de veículos pesados.
• Solução móvel económica para aumento da segurança nos cais de carga.
• Sistema fácil de implementar. Permite que o motorista coloque o calço, após manobra de aproximação do camião ao cais.
• Evita movimentos indesejados do semi-reboque, durante os trabalhos de carga / descarga.

• Design robusto
• Borracha antiderrapante na base para melhor aderência
  ao pavimento
• Alavanca metálica e 2 suportes para corrente de retenção

Cunha CLAC001 em aço:
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Kit de Segurança KIFE 720

Este kit permite aumentar a segurança nos trabalhos de carga e 
descarga em cais.

Este sistema ignora o tipo de equipamento utilizado para fazer a 
ligação entre o cais de carga e o veículo (tipo de nivelador,
tipo de rampa, etc.)

Resistente a temperaturas entre -15º a 50º.

COMO FUNCIONA
A cunha de camião está conetada eletricamente a caixas de
controlo (uma exterior e outra interior do cais), equipadas com sinais 
luminosos e sonoros.

Este sistema está também interligado aos equipamentos
pré-existentes nos cais de cada cliente (portão elétrico e/ou
nivelador de cais elétrico / hidráulico).

O princípio de funcionamento do sistema baseia-se em bloqueio / 
desbloqueio do portão elétrico e/ou nivelador de cais, através de um 
diagrama lógico predefinido.

Por exemplo: Enquanto o motorista não colocar a cunha na roda do 
camião, o portão elétrico do cais não abre e o nivelador hidráulico 
não funciona.
Quando o motorista colocar devidamente a cunha na roda do camião, 
uma luz verde no interior do armazém é acionada (dando autorização 
para o início dos trabalhos).
O portão elétrico e o nivelador têm agora autorização para
funcionamento (todo o sistema fica desbloqueado).

Se por algum motivo a cunha do camião for removido antes do fim 
do carregamento / descarregamento do camião, uma luz vermelha 
no interior do armazém é acionada e um sinal sonoro ativo (alarme).

EVITE!
Acidentes relacionados com o movimento inesperado do
semi-reboque.
Este movimento pode ser devido a falha / esquecimento
no travamento do camião, ou falta de comunicação
entre o motorista e os funcionários de armazém, o que leva
muitas vezes ao arranque do camião antes do término dos
trabalhos de carga / descarga.PERIGO
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Kit de Segurança KIFE 720

• Caixa de controlo exterior:
    - sistema de bloqueio da cunha por corrente
    - sinal luminoso e sonoro
    - acabamento pintado ou galvanizado

• Sinalização exterior (semáforo)
   Luzes LED, vermelho e verde, com Ø100 mm e proteção IP 65

Fixação
diretamente
na parede

OU

• Caixa de controlo interior
    - sinal sonoro
    - sinais luminosos
    - chave mestra para desbloqueio do sistema em 
      caso de emergência
    - sistema de corte geral de energia

Este kit permite aumentar a segurança em cais de carga durante as manobras de carga/descarga, através da implementação
de uma cunha elétrica para veículos pesados ligado a um sistema de sinalização luminoso.
A porta ou nivelador de cais são controlados pela cunha, através de um um diagrama lógico predefinido.
Disponível kit de segurança em aço galvanizado.

O kit é composto por:

TIPOS DE CUNHAS
- CLEL721: cabo com 7 m de comp.
- CLEL724/725: cabo com 10/18 m e carretel
- CLEL726: cabo em espiral com 1,5 m extensível até 6,5 m
- CLEL727: sem fio; possui transmissor de sinal na   
                    cunha e recetor na caixa de controlo

Suporte “CaleBox” (Acessório)
Art. n.º ACCL000174
Permite armazenar a cunha e gerir a sua utilização, através
de um sistema de bloqueio por chave eletrónica e uma luz 
sinalizadora rotativa cor de laranja.
A chave é entregue ao condutor do camião em troca de um cartão
identificador, que será devolvido após a cunha ser novamente
armazenada e a chave restituída.

• Cunha com ligação elétrica:
    - pegadeira, rodízios Ø160 mm e sinal STOP
    - acabamento pintado ou galvanizado
    - ligação wireless ou por cabo
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Kit de Segurança KIFE 720

EXEMPLO DE FUNCIONAMENTO
Partindo como base o funcionamento do sistema de segurança KIFE 720 com nivelador hidráulico e portão elétrico de cais.

Aproximação do camião ao cais (portão do cais fechado e nivelador em posição de repouso)

1- Motorista manobra o camião para cais de carga livre (luz do semáforo exterior está verde);

2- Através da chave dada na portaria, o motorista retira a cunha do suporte de parede e coloca na
    roda do camião;

3- Estando a cunha em posição, é dado sinal eletrónico para autorizar o início dos trabalhos 
 (a luz do semáforo exterior passou a vermelho, o motorista não pode movimentar o camião).

4- No interior, a luz da caixa passou de vermelho a verde, foi dada desta forma autorização
 para início dos trabalhos

5- O portão do cais pode agora ser aberto (até aqui estava bloqueado na posição fechada) e o nivelador  
 pode ser operado para a posição de trabalho (até aqui estava bloqueado na posição de repouso):

6- Início dos trabalhos para carga / descarga do camião

Saída do camião do cais

1- Após término dos trabalhos de carga / descarga, o nivelador é colocado na posição de
 descanso e o portão fechado:

2- A luz da caixa interior passa de verde a vermelho;

3- No semáforo exterior e de forma a avisar o motorista que pode retirar a cunha e abandonar o   
 cais, a luz verde acende-se de forma intermitente, e a luz vermelha permanece acesa;

4- O motorista tira a cunha da roda do camião e coloca-a no suporte de parede
 (é-lhe devolvida a chave que terá de entregar na portaria);

5- O semáforo exterior fica com a luz verde acesa e o camião está livre para sair;
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STOP TRUCKS®

Sistema patenteado de bloqueio do camião ao cais de carga,
por meio de braço automático. 
É reconhecido pela elevada fiabilidade e robustez, em instalações 
industriais, de transporte e de serviços.

DETEÇÃO INTELIGENTE
Este sistema pode ser interligado a um nivelador eletro-hidráulico
e/ou porta elétrica. Sistema inteligente, funciona com base em
autorizações de funcionamento, através da leitura de sensores nas 
portas/niveladores. Tomando como exemplo um cais equipado com 
porta elétrica e nivelador eletro-hidráulico, ver por favor o
procedimento de funcionamento na pág.3.

COMO FUNCIONA
Com o camião atracado no cais de carga, a unidade móvel
desloca-se em direção aos pneus do semi-reboque. Detetado o
pneu, o braço eleva-se e bloqueia o semi-reboque.
Quando o sistema pára o movimento, a imobilização está terminada.
A altura de bloqueio varia em função do diâmetro do pneu.
O camião fica completamente imobilizado, não sendo possível 
afastar-se acidentalmente do cais.
Pf consulte o vídeo para melhor demonstração.

VANTAGENS DESTE SISTEMA
• Deteção automática do pneu para bloqueio perfeito do camião
 O braço automático adapta-se a todos os tipos de pneus. A altura  
 do bloqueio varia automaticamente com a altura do pneu, para  
 assegurar uma imobilização completa do camião, sem danificar o  
 guarda-lamas
• Braço plano de bloqueio permite passagem entre os
 guarda-lamas e os pneus do camião
• Adapta-se a qualquer pavimento(1): em desnível, na cota negativa  
 ou positiva. Não podem existir obstáculos no solo
• Braço de bloqueio em posição = Camião imobilizado
 Eliminação de todos os riscos de acidentes ou danos no veículo
• Bloqueio em todos os tipos de camiões
• Trabalhos reduzidos de engenharia civil: apenas 2 maciços de  
 betão (um na frente e outro na retaguarda) são suficientes para  
 uma fixação sólida da estrutura do monobloco ao pavimento
• Antes do bloqueio do camião, devem ser retirados todos os
 obstáculos do pavimento
• O sistema pode funcionar com neve ou água até 80 mm.
 A opção “Imersão total”, para zonas inundadas, previne os danos  
 no “Stop Trucks”, em zonas suscetíveis de inundação
(1) Em caso de pavimentos com pendentes de ângulos opostos,
    deve ser feito estudo prévio de viabilidade

Braço automático
em posição
de bloqueio

CAMIÃO IMOBILIZADO = TRANSBORDO SEGURO
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STOP TRUCKS®

COMPOSIÇÃO

STOP TRUCKS® 5565 7650 4850 495 642 2200 995

Artigo n.º

Medidas em mm

Comprimento Comp. total 
(incl. guias atrac.)

Comp. das
guias atracação

Peso
(kg)

Distância máx.
de bloqueio

Largura
(braço de bloqueio

em descanso) Altura

Duas guias
de atracação

Sinalização exterior
Semáforo com luzes
vermelho e verde, e
sinalização do estado 
da operação

Estrutura galvanizada
Serve de orientação à correta atracação do 
camião junto da unidade móvel.
Distância máxima a percorrer pelo braço 
automático: 4800 mm desde a parede do 
cais de carga

Unidade móvel
Está equipada com detetor ótico
e o braço automático de bloqueio

Caixa de controlo elétrica
Inclui botões de comando,
luzes de sinalização interna
e sinalização sonora

Sensor
ótico

Braço
automático

Travão de
emergência
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STOP TRUCKS®

FUNCIONAMENTO

ATRACAÇÃO AO CAIS

RODAS BLOQUEADAS =
AUTORIZAÇÃO P/ ABRIR A PORTA

TRANSBORDO COMPLETO
NIVELADOR VOLTA À POSIÇÃO DE DESCANSO
SEM DETEÇÃO DO LÁBIO = AUTORIZAÇÃO P/ FECHAR A PORTA

DETEÇÃO FECHO TOTAL DA PORTA = 
AUTORIZAÇÃO P/ DESBLOQUEAR O CAMIÃO

BLOQUEIO DO CAMIÃO:
PRESSIONE O BOTÃO P/ INÍCIO DA SEQUÊNCIA DE BLOQUEIO1

3

5 6

2

DETEÇÃO ABERTURA TOTAL DA PORTA = AUTORIZAÇÃO P/ USAR O  NIVELADOR
NIVELADOR DENTRO DO REBOQUE = AUTORIZAÇÃO P/ TRANSBORDO4

DESBLOQUEANDO O CAMIÃO O SISTEMA VOLTA À POSIÇÃO DE DESCANSO
O CAMIÃO AFASTA-SE DO CAIS7 8


