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Escolha Produtos Normalizados.
Os nossos equipamentos cumprem com as diretivas da CE.
Os Batentes, para veículos pesados ou ligeiros, são um meio de organização dos 
espaços de estacionamento, assim como um apoio às manobras dos veículos.
As Balizas marcam espaços de estacionamento, bloqueando igualmente a passagem 
de veículos ou pessoas.

> Batentes p/ Veículos Pesados
> Batentes p/ Veículos Ligeiros
> Balizas de Estacionamento 

Impressão

Proteções em GaragensPostes p/ Estacionamento

Pilares e Postes de 
Sinalização

Lombas, Pontes e Rampas

Barreiras p/ Estacionamento Batentes p/ Estacionamento

Proteções para Cais de Carga
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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



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

Artigo nº Descrição LarguraComprimento
Peso 
(kg)Altura

Medidas em mm

Organização de lugares para 
estacionamento
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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

Artigo nº 

Artigo nº 

Artigo nº 

Descrição

Descrição

Descrição

Peso 
(kg)

Peso 
(kg)

Peso 
(kg)

Comprimento

Comprimento

Comprimento

Medidas em mm

Medidas em mm

Medidas em mm

Plástico de elevada densidade

PVC

Material reciclado à base
de plástico
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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

Artigo nº Designação LarguraComprimento
Peso 
(kg)Altura

Medidas em mm

PS 90

PS 180 Organização de lugares para 
estacionamento
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Balizas de Estacionamento 

As Balizas de Estacionamento são uma solução eficiente para a marcação de espaços de 
estacionamento temporário ou permanente. Ou ainda para fechar passagens e espaços onde não 
se deseja tráfego de pessoas, veículos ou máquinas. 
Produzidas em Polietileno, estão disponíveis nas cores amarela, preta e cinza. 

As balizas podem ser empilhadas, para economizar espaço ao armazenar, ou para atingir maior 
altura na utilização. Bases empilhadas podem ser fixas a um poste em aço Ø 48 mm (Acessório). 
Ao intercalar balizas amarelas e pretas, criam-se postes de alerta. 
Disponível fita refletora branca-vermelha, que pode ser aplicada para maior visibilidade.

Para acrescentar estabilidade, as Balizas podem ser preenchidas com água ou areia, até 75 litros.

• Altura: 530 mm
• Disponíveis vários acessórios

20080 Amarelo 530 540 6,9

20085 Preto 530 540 6,9

20090 Cinza 530 540 6,9

Artigo nº Cor Largura Altura
Peso 
(kg)

Medidas em mm

20080 2009020085

Balizas encaixam-se, criando
sinalização mais destacada
(Postes de alerta)

Detalhe da tampa

Orifício para 
passagem 
do poste

Orifício para 
enchimento
com água

Art. nº 20091
Espigão p/ solo macio
Aço Galvanizado
Comp. total : 900 mm
Comp. subsolo: 370 mm
Peso: 2,3 Kg

Art. nº 20092
Poste p/ 4 Balizas
Ø 48 mm
Altura: 1550 mm
Espessura: 1,5 mm
Base de Fixação: 
300 x 300 mm
Peso: 8,0 kg

Art. nº 20094
Fita autocolante refletora
vermelha-branca
Comp. 1700 mm
Largura: 50 mm

Art. nº 20093
Poste p/ 6 Balizas
Ø 48 mm
Altura: 2250 mm
Espessura: 1,5 mm
Base de Fixação: 
300 x 300 mm
Peso: 9,5 kg

Acessórios


