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Os Postes com Correntes são uma solução eficiente na sinalização, separação e marcação de 
áreas de risco em ambientes industriais, no interior ou no exterior.

Fornecimento em conjuntos de 6 postes, com olhais. Inclui base móvel em borracha e correntes de 
polietileno com 25 m de comprimento.

Postes produzidos em Aço galvanizado com revestimento epóxi, na cor 
branca com faixas vermelhas e faixa refletora, ou amarela com faixas 
pretas. Alta visibilidade garantida.

• Postes com Ø 60 mm
• Altura dos postes: 1000 mm
• Base móvel em borracha reciclada com 7 kg cada

KPS-GS KPS-RW

Postes com Correntes 1

KPS-GS Cj. 6 postes, amarelo e preto, com Base e 25 m de corrente  73,0 

KPS-RW Cj. 6 postes, branco e vermelho, com Base e 25 m de corrente 73,0

Artigo nº Peso
(kg)Designação

Conjunto de 6 postes, com olhais, Ø 60 mm e 1000 mm de altura; 6 bases móveis octagonais, 
em borracha reciclada, 7 kg cada, e corrente de polietileno de 25 m. Certificação TÜV 

Base octagonal móvel, em borracha reciclada 2 olhais para aplicação das correntes
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Estes Carros proporcionam rapidez e facilidade na montagem 
e desmontagem de Postes de Proteção e sinalização. 
São fabricados em Aço.

Estão disponíveis em 4 versões conforme tabela abaixo.

São fornecidos com os componentes indicados.

Art. nº KPS-TG-GS e KPS-TG-RW possuem certificação TÜV.

Carros com Postes e Correntes

EPS-TG-EW
Carro com 2 rodas; suporte para fita na retaguarda

28,6 40 Postes, Ø 40 mm, altura: 1270 mm, brancos, em polietileno; 
incluída ponta de fixação para superfícies macias

Fita de sinalização, rolo 500 m, vermelha e branca

EPS-TG-AMD

Carro com 2 rodas; suporte para fita na retaguarda

63,0
40 Hastes, com 2 arcos para fita, altura: 1200 mm, vermelhas, em aço; 
incluída ponta para fixação em superfícies rígidas 

Fita de sinalização, rolo 500 m, vermelha e branca

KPS-TG-GS

Carro com 4 rodízios; suporte para corrente e postes

92,0

6 Postes, amarelo-preto, em aço galvanizado; Ø 60 mm, altura: 1000 mm, 
com olhais

6 Bases móveis em borracha, 375 x 60 mm (L x A)

Corrente em polietileno, amarela-preta, com 25 m

KPS-TG-RW

Carro com 4 rodízios; suporte para corrente e postes

92,0
6 Postes, vermelho-branco, em aço galvanizado, Ø 60 mm, 
altura: 1000 mm, com olhais

6 Bases móveis em borracha, 375 x 60 mm (L x A)

Corrente em polietileno, vermelha-branca, com 25 m 

Artigo nº Peso
(kg)Designação

EPS-TG-EW ASB-RWEPS-TG-AMD AMD-1200KEP-W

KPS-TG-GS KPS-TG-RW Acessório: Art. nº. KPS-SACO

Detalhe


