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Limitador pendular de altura (suspensão)

4117.20BG Com faixas pretas, 1 lado 2000 3,5

4117.30BG Com faixas pretas, 1 lado 3000 5,0

4117.40BG Com faixas pretas, 1 lado 4000 6,0

4117.50BG Com faixas pretas, 1 lado 5000 7,0

4117.60BG Com faixas pretas, 1 lado 6000 8,5

4217.20BG Com faixas pretas, 2 lados 2000 3,5

4217.30BG Com faixas pretas, 2 lados 3000 5,0

4217.40BG Com faixas pretas, 2 lados 4000 6,0

4217.50BG Com faixas pretas, 2 lados 5000 7,0

4217.60BG Com faixas pretas, 2 lados 6000 8,5

Artigo nº Comprimento Peso
(kg)Descrição

Medidas em mm

O limitador em suspensão é ideal para sinalizar a altura máxima de passagem num determinado 
ponto de acesso: portões, entradas, áreas subterrâneas, áreas de “drive-through”, etc.
Produzido em alumínio, com tampas protetoras nas extremidades.
Suspende-se por meio de 2 correntes em aço, com 1 m de comprimento (incluídas).
Cor amarela com faixas pretas refletoras, garantem alta visibilidade.

• Disponível em diversos comprimentos
• Uso exterior e interior
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Limitador pendular de altura “Papa” (Suspensão)

O limitador em suspensão é ideal para complementar barreiras de acesso em áreas de
“drive-through”, por exemplo.

É leve, produzido em polietileno, com tampas pretas nas extremidades. Suspende-se por meio de 
2 cabos em aço. Cor amarela garante alta visibilidade.

• Disponível em 3 medidas de comprimento: 1000, 1500 e 2000 mm
• Altura máxima de suspensão: 2000 mm
• Uso exterior e interior
• Inclui material de fixação

DFPA-W1000 Limitador Pendular de Altura “Papa” 1000 140,5 4,5

DFPA-W1500 Limitador Pendular de Altura “Papa” 1500 140,5 6,7

DFPA-W2000 Limitador Pendular de Altura “Papa” 2000 140,5 8,5

DFPA-FI2000 Cabo de suspensão (2 un.) 2200 4,0 0,5

Artigo nº Designação ØComprimento
Peso 
(kg)

Medidas em mm

Produzido em polietilenoAltura de suspensão até 2 m Detalhe do suporte de 
suspensão

DFPA-W1000 DFPA-W1500 DFPA-W2000
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Limitador regulável de altura (fixação à parede)

Este limitador possui suporte para afastamento e fixação à parede.
Permite sinalizar a altura máxima de passagem num determinado ponto de acesso, portão,
porta, túnel, etc.
Útil para camiões em zonas de cargas, rampas, parques de estacionamento, etc.
Protege o veículo e as instalações, dos danos causados por impacto. Certificação TÜV.
Produzido em aço galvanizado, com revestimento époxi.
Alta visibilidade garantida, devido à cor amarela.
O suporte de fixação do pêndulo à parede é ajustável em altura.
Em caso de impacto, o pêndulo oscila, advertindo o condutor, 
eliminando possíveis danos.
• Afastamento do pêndulo à parede: 1100 mm
• Inclui 4 bases de fixação à parede, com 4 furos Ø 12,5 mm;
  parafusos não incluídos 
• Uso exterior e interior

HBG-2400 Pêndulo de Alerta 2400 390 - 700 21,0

Artigo nº Designação
Altura ao
suporte Comprimento

Peso 
(kg)

Medidas em mm

Altura ajustável do Pêndulo ao suporte de parede Cores asseguram visibilidade
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Limitador de Altura, com postes de apoio

Os Limitadores de altura servem de alerta na proibição, segurança e proteção de áreas.
Aplicam-se em zonas exteriores públicas: parques, jardins, armazéns, áreas de drive-through, etc.
Em zonas abertas, sem edifícios, os Limitadores com postes são a solução certa.
Existem modelos com:
• 2 Postes e 1 barra transversal
• 1 Poste pivotante e 1 barra transversal
Altura dos Postes acima do pavimento: 3,0 m
Comprimento das barras transversais: 3,0 - 9,0 m
As fixações podem ser através de chumbadouro no cimento ou por placa de fixação,
furada, para parafusos.

Limitador com placa base para aparafusar ao pavimento

Limitador com chumbadouro para cimento

Limitador com 1 poste pivotante.
Fixação ao pavimento por placa base

Limitador com 1 poste pivotante

Limitador com 1 poste pivotante, 
chumbado em cimento

Limitador com fixação a bases de cimento, 
que podem ser deslocadas com empilhador ou pórtico


