
BATENTES PARA ESTACIONAMENTO

Equipleva - Equipamentos de Elevação e Transporte, Lda.
Rua de Oliveira e Sá, 116 • Zona Industrial da Maia I • 4475-263 MAIA • PORTUGAL 

Tel.: 22 947 97 64 • E-mail: comercial@equipleva.pt
www.equipleva.pt

Batentes de Estacionamento p/ veículos ligeiros

Os Batentes de Estacionamento, produzidos em material reciclado, à base de plástico, 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.
Disponíveis em cor branca ou amarela, com faixas refletoras em vermelho que possibilitam 
grande visibilidade. Material de fixação incluído (3 pontos de fixação).

Aplicação:
- Áreas de estacionamento no exterior
- Áreas subterrâneas de estacionamento
- Parques de estacionamento
- Garagens de condomínios

412202SW Batente de Estacionamento branco 1170 150 50 2,3

412202SO Batente de Estacionamento amarelo 1170 150 50 2,3
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Batentes de Estacionamento p/ veículos ligeiros

Os Batentes de Estacionamento são um meio rápido e simples de organizar espaços ou zonas de 
estacionamento.
Úteis na divisão das áreas e na proteção dos veículos contra danos, que podem ser causados em 
estacionamentos com declive.

Aplicação:
- Áreas de estacionamento no exterior
- Áreas subterrâneas de estacionamento
- Parques de estacionamento
- Garagens de condomínios

3393-100 Cor amarela, 6 faixas refletoras vermelhas, 3 pontos de fixação 1650    5,0

3393-101 Cor amarela, 2 faixas refletoras vermelhas, 2 pontos de fixação 550    1,0

3393-103 Cor preta, 8 faixas refletoras amarelas, 3 pontos de fixação 900    7,0

3393-104 Cor preta, 8 faixas refletoras amarelas, 4 pontos de fixação 1830    15,0

3393-102 Cor preta, 6 faixas refletoras amarelas, 3 pontos de fixação 1650   14,0
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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 utilizados 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
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