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Batentes de Estacionamento p/ veículos ligeiros

Os Batentes de Estacionamento são um meio rápido e simples de organizar espaços em zonas de 
estacionamento.

Úteis na divisão das áreas e na proteção dos veículos contra danos, que podem ser causados em 
estacionamentos com declive.

Os Batentes podem igualmente ser fixados no interior de instalações, e usados como
protetores de impacto.

Ideais para:
- Áreas de estacionamento no exterior
- Áreas subterrâneas de estacionamento
- Parques de estacionamento
- Garagens de condomínios

Produzidos em borracha de alta qualidade, com faixas refletoras em amarelo. 
Resistentes aos raios UV e a baixas temperaturas.

Cavidades permitem fixação, com 2 ou 4 parafusos, não incluídos (Art. FS-FIX).

• Permitem uma paragem suave dos veículos
• Uso interior ou exterior

PS 90 Batente de Estacionamento 870 152 102 8,0

PS 180 Batente de Estacionamento 1820 152 102 17,0

Artigo nº Designação LarguraComprimento
Peso 
(kg)Altura

Medidas em mm

PS 90

PS 180 Organização de lugares para 
estacionamento
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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. 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


